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We zitten weer in de periode van de lijstjes, 
voorspellingen, goede voornemens en doel-
stellingen. Trendwatchers herhalen elkaars 
uitspraken, alleen verschilt de bewoording. 
Goed,	ik	kan	dus	echoën	dat	we	realistisch	
optimistisch mogen zijn, dat we als land 
pertinente kansen in automotive, smart  
cities en watervoorziening krijgen waar we 
iets mee moeten, of dat starre bedrijven,  
digitale verliezers of verouderde onderwijs-
systemen onze groei-economie mogelijker-
wijs afremmen. Tegelijkertijd kan ik op de 
kern en het waarom van uw onderneming 
hameren, of op de multidisciplinaire beslis-
trajecten en klantbelevingen. Gaapt u al?  
Ik geef u geen ongelijk met dit vertrouwde 
doch	stoffige	pragmatisme.	Laten	we	simpel	
beamen dat onze economie gekenmerkt 
wordt door ‘alles gaat z’n gangetje’ en door 
een	rustperiode	van	ongeëvenaarde	para-
doxen.	Laten	we	opmerken	hoe	leerzaam	 
dit is. Geduldig en gedecideerd zullen we 
doorgaan.  «

RECHERCHEBUREAU HEIJM

Er komen inderdaad langzaam gematigde 
positieve geluiden uit verschillende  bran-
ches over het economische jaar van 2015. 
Zelf ben ik gematigd positief maar tegelijk 
zie ik kansen voor 2015. Maar ik vraag mij 
reëel	af,	gezien	de	huidige	internationale	
politieke	ontwikkelingen,	de	reële	angst	
voor terrorisme, toename van grote onrust 
over	extremistische	moslim	groeperingen,	
het mkb dat het nog steeds ontzettend 
zwaar heeft, of deze geluiden realistisch 
zijn. Er is teveel onrust en de wereld staat  
in alle opzichten op z’n kop. Zegt u het 
maar! Zoveel mensen, zoveel meningen. 
V.w.b. onze zakelijke dienstverlening 
(Bedrijfsrecherche) is 2015 weer een uitda-
ging. Je zou zeggen er is genoeg “ernstig 
laakbaar gedrag” maar het mkb & groot-be-
drijf schakelen moeizaam recherchedien-
sten in. Er is nog veel onbekendheid over 
onze dienstverlening. Dus ons doel is  
duidelijk	voor	2015!	“Kennis	&	inhoud	
delen binnen het mkb!”  «

PANTAR

De start van de Participatiewet gaat natuur-
lijk invloed hebben voor de groep medewer-
kers met een beperkte loonwaarde. Wij zien 
bedrijven, mede door de dreiging van even-
tuele boetes via de quotumwet in de toe-
komst, contact met ons opnemen met de 
vraag: “Hoe richten wij dit goed in?” De 
voorzichtig aantrekkende economie zal mis-
schien een beetje helpen…wat echt helpt is 
het besef bij werkgevers dat medewerkers 
met afstand tot de arbeidsmarkt vaak hun 
geld meer dan waard zijn, door hun motiva-
tie en inzet! Voor 2015 verwacht ik wat dat 
betreft meer bewustzijn! Pantar verwacht 
komend jaar rond de 350 medewerkers 
structureel buiten de beschutte werkomge-
ving aan de gang te brengen, tot tevreden-
heid van henzelf maar ook tot tevredenheid 
van de inlener!  «

DINA-PERLA MARCIANO TOM HEIJM RUTGER VAN KRIMPEN

“Geduldig en gedecideerd 
zullen we doorgaan”

“Kennis & inhoud delen 
binnen het mkb!”

“Voor 2015 verwacht ik 
wat dat betreft meer 
bewustzijn”

Wat zijn uw  
verwachtingen  
voor 2015?

De economie lijkt weer uit het dal te kruipen. Bedrijven investeren voorzichtig en de werkloosheid neemt 
langzaam af. Ook de lezers en adverteerders van Hét Ondernemersbelang geven in toenemende mate aan 
voorzichtig positief te zijn over de economische vooruitzichten voor het mkb in ons land. Deelt u die mening 

en ziet u nieuwe kansen in 2015 of liggen er nog gevaren op de loer die de economische ontwikkelingen in 2015 
kunnen beïnvloeden? De mening van ons panel.

ONDERNEMERSPANEL
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