Nieuwjaarsspeech OVB - 7 januari
De wereld van de ondernemer is aan het veranderen. De economie zit in de
lift. De vooruitzichten zijn goed en het ondernemersvertrouwen neemt
zichtbaar toe. Ondernemers zijn weer positief over de toekomst en willen
veranderen. 2017 beloofd in dat opzicht een jaar te worden waarin deze trend
zich voortzet.
Ontwikkelingen als digitalisering, robotisering, big data, social media bieden
kansen. Ontwikkelingen die grote impact op ons ondernemerschap hebben
en die van ons ondernemers vragen om aan te haken.
Zomaar een aantal trends die grote impact kunnen hebben:
• Uber geeft aan dat 3.000 Uber auto’s alle 13.500 taxi’s in New York
kunnen vervangen, waarbij ook de gemiddelde wachttijd flink naar
beneden gaat; 2,7 minuten…
• Het einde van auto’s op batterijen komt inzicht. Brandstofcellen komen
eraan om de huidige nadelen van elektrisch rijden te compenseren…
• Kijken naar eSports - mensen die tegen elkaar videospelletjes spelen wint enorm aan populariteit…
• Partijen die online betalen makkelijk maken - iDeal soortgenoten - schieten
als paddestoelen uit de grond…
• De techniek achter de Bitcoin, de blockchain, maakt decentraliseerd
boekhouden mogelijk. Zo heb je geen bank (of ander klassiek
instituut) meer nodig die bijhoudt wat er bij of af geschreven is…
• Wetgeving is de laatste barrière om zelfrijdende auto’s op de weg te
krijgen…
• Steeds meer grote bedrijven verlangen van hun leveranciers dat zij
duurzaam produceren. Circulaire economie en het verduurzamen van
vastgoed krijgen zodoende steeds meer aandacht…
Ontwikkelingen die grote impact hebben op de vraag in de markt. Een
kritische consument die snel geholpen wil worden, maar bovenal steeds meer
service verwacht.

Het is zaak om als ondernemer nieuwsgierig, creatief en vernieuwend te
blijven. Niet meegaan is geen optie, want de achterstand die je oploopt is
bijna niet meer in te halen. De veranderingen gaan in een razend tempo.
Voor de Ondernemersvereniging ligt hier een rol. Wij willen jullie als
ondernemers graag ondersteunen. Niet in het ondernemen of in de
bedrijfsvoering. Dat is aan de ondernemer. Maar door kennis te delen, door
ondernemers te verbinden, door de samenwerking aan te gaan met
belangrijke partners.
Het ondernemersklimaat van Beesd is van groot belang voor de welvaart en
voor het welzijn van onze inwoners. Het ondernemersklimaat maken wij
samen en daarom is het van belang dat iedere onderneming in Beesd
betrokken is en zich betrokken voelt.
Daar willen wij als OVB voor staan en zullen wij in de komende periode mee
aan de slag gaan. Ik wens u namens de OVB en de ondernemers van Beesd
allen een heel gelukkig, ondernemend en bovenal gezond 2017 toe!

