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Ondernemersvertrouwen minder hoog
Het ondernemersvertrouwen komt aan het begin van 2019 uit op 10,6; bijna drie punten lager dan een kwartaal eerder.
Desondanks ligt het vertrouwen nog ruimschoots boven het langjarige gemiddelde. Een groeiend aantal ondernemers
verwacht negatieve gevolgen van de Brexit. Dit melden CBS, KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKBNederland en VNO-NCW.
Voor het tiende kwartaal op rij is in de bouw het vertrouwen het grootst van alle bedrijfstakken: 31,2. Ook in de
zakelijke dienstverlening en bij groothandelaren is het vertrouwen bovengemiddeld. In de meeste bedrijfstakken is het
ondernemersvertrouwen in het eerste kwartaal van 2019 minder dan in het vierde kwartaal van 2018. Een groeiend
deel van het bedrijfsleven verwacht in het eerste kwartaal van 2019
negatieve gevolgen van de Brexit. Bijna 1 op de 4 bedrijven verwacht
gevolgen voor de bedrijfsvoering. Met name de vrijheid van verkeer van
goederen en diensten wordt volgens ondernemers geraakt. Meer informatie
hierover leest u in de COEN kwartaalrapportage 2019-1.

KVK International Business Platform
Willen jullie leden eenvoudig contact leggen met andere ondernemers die internationaliseren in jullie sector of
voorkeursland? Breng je achterban dan op de hoogte van het KVK International Business Platform. Dit nieuwe online
platform brengt matches en connecties tot stand tussen ondernemers in binnen- en buitenland. Naast matching met
potentiële zakenpartners, biedt IBP de mogelijkheid om vragen te stellen via het berichtenbord. Maak gebruik van het
netwerk, de kennis en ervaring van collega-ondernemers en landenspecialisten van KVK. IBP werkt eenvoudig en
aanmelden is gratis.

Inschrijving KVK Innovatie Top 100 geopend
De KVK Innovatie Top 100 laat zien waar we in Nederland goed in zijn:
innoveren! Innovatieve MKB ondernemers strijden elk jaar voor een plaats in
de Innovatie Top 100. Wil jij de zichtbaarheid van jouw lid bedrijven
vergroten? Schrijf je dan in voor de 14e editie van de Innovatie Top 100 van
KVK. Een plaats veroveren in de innovatie-etalage van KVK levert jullie leden
publiciteit op in landelijke, regionale en lokale media én de vakpers.

Colofon
KVK Nieuwsflits kent geen vaste verschijningsdata. De berichten worden opgesteld
door de inhoudelijk deskundige onder eindredactie van de afdeling Publiek van de
KVK. Wilt u zich afmelden? Stuur dan een reply met “ik meld mij af”.
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