
Kun je voor de volgende uitdagingen aangeven hoe 
belangrijk en urgent ze voor jouw organisatie zijn?
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De stijging van de energieprijzen

Het doorberekenen van de inflatie

De stijging van grondstofprijzen

Het tekort aan personeel

De netcongestie

De stijging van het minimumloon (>10%)

Het huisvestingstekort (voor medewerkers)

Uitbreidingsproblemen

De afnemende bereikbaarheid
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ontzettend belangrijk
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redelijk belangrijk niet belangrijk helemaal niet belangrijk

Belangrijk het heeft aandacht en moet afgerond worden

Urgent het moet zo snel mogelijk, het liefst nu gebeuren

Van de vele thema’s die er spelen geeft de achterban een duidelijke top-4 in belangrijkheid 
en urgentie voor wat betreft de gevraagde uitdagingen.



Wat zijn de consequenties hiervan op jouw organisatie?
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Ik kan de stijging niet doorberekenen
aan mijn klanten/ afnemers

Ik zie mij genoodzaakt geplande
investeringen uit te stellen

De organisatie lijdt verlies

Ik moet stoppen met (bepaalde)
werkzaamheden

Ik kan mijn facturen niet betalen
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nu binnen 3 maanden binnen een jaar niet (van toepassing)

<100%

100-200%

200-400%

400-600%

>600%

Niet van toepassing 
(vast contract) 

Wat is (bij benadering) de stijging van de energieprijzen 
voor jouw organisatie (in %) tov dezelfde periode vorig jaar?

Gasprijs Energieprijs

De stijgende energie- en grondstofprijzen hebben grote consequenties: 20% lijdt binnen 
3 maanden verlies, 1/3 moet geplande investeringen uitstellen en meer dan de helft kan 
de stijging niet doorberekenen aan zijn klanten/ afnemers. De stijging van de energie- en 
gasprijzen varieert van 100 – 600+ % en is voor veel bedrijven dus een flinke kluif.



Zeeland

West-Brabant

Midden-Brabant

Noordoost-Brabant

Zuidoost-Brabant

Noord-Limburg

Midden-Limburg

Zuid-Limburg

Anders: over de regio's heen, 
landelijke dekking

Kun je de regio specificeren waar je bedrijf zich bevindt?
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0-50 FTE

50-100 FTE

100-250 FTE

250-1000 FTE

1000+ FTE

Hoeveel medewerkers heeft je organisatie?

0-50 FTE

50-100 FTE

100-250 FTE

250-1000 FTE

1000+ FTE

In welke sector ben je actief?

Bouw

Chemie

Detail- en Groothandel

Horeca, Recreatie & Toerisme

ICT

Overheid & Publieke sector

Productie

Overige

Techniek

Transport & Logistiek

Zakelijke dienstverlening

Zorg & Welzijn
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Het merendeel van de respondenten 
bevindt zich in de bouw, detail- of 
groothandel, productie, techniek, 
transport en logistiek, gevolgd door 
de zakelijke dienstverlening. 

De resultaten tonen geen significante 
verschillen tussen de regio’s Zeeland, 
Brabant en Limburg. 


