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Wat is het perspectief van waaruit u kijkt (bijvoorbeeld, wetenschap, praktijkdeskundige, en welke 
achtergrond)? 
 
Ik kijk vanuit het perspectief van econoom. Wij doen veel onderzoek naar de impact van 
Covid 19 op de Nederlandse economie, wij maken voorspellingen dmv scenarios op basis van 
aannames over de ontwikkeling van het virus en lockdownmaatrelen wereldwijd en maken 
vandaaruit een inschatting van de economische ontwikkelingen. 
Vanuit mijn onderzoeksfunctie aan de Erasmus Universiteit onderzoek ik in een 
wetenschappelijk experiment hoe werkzoekenden kunnen worden geholpen bij het maken 
van de overstap naar werk in een ander beroep. 
 
 
Wat zou u, met de kennis van nu, het kabinet adviseren om hetzelfde te doen dit najaar om een 
opleving te voorkomen of, mocht hij komen, snel in te dammen? Welke elementen op het gebied 
van generieke lockdownmaatregelen zijn wat u betreft waard om vast te houden, te herhalen of uit 
te bouwen en waarom?  
 

- Het bieden van ‘forward guidance’: een tijdspad van beleidsvoornemens voor zowel het 
verstrengen van de maatregelen tav social distancing of het opnieuw sluiten van 
maatschappelijke activiteiten als ook op het gebied van de te verwachten steunmaatregelen 
voor huishoudens en ondernemers. De routekaart voor de versoepeling deed dit voor de 
periode na de lockdown. Hoewel niet alle stappen op de routekaart in het geplande tempo 
plaatsvonden, is het hebben van een ankerpunt door de tijd zeer waardevol. Het liefst ook 
met indicatoren waarop de beoordeling plaats vindt. Dit geeft beleidszekerheid die van 
belang is voor consumenten om hun geld te spenderen in plaats van te sparen. Het geeft 
bedrijven de mogelijkheid om betere beslissingen te nemen over het al dan niet stoppen met 
de onderneming, het al dan niet aanhouden van personeel en het al dan niet doen van 
investeringen. 

- Vasthouden aan een outbreakmanagement team met onafhankelijke experts en deze 
experts blijven steunen ook als er hevige kritiek komt. Ook het vasthouden aan het open 
bespreken van dilemma’s en voortschrijdend inzicht komt m.i. heel sterk over. 

- Veel communiceren op vastgestelde momenten. 
- Lockdownmaatregelen weer stevig inzetten als dit nodig is. De economische schade komt 

veel minder dan gedacht voort uit een lockdown en veel meer dan gedacht voort uit de angst 
voor het virus zelf!  
Onderzoek in de VS (zie hier en hier en ook ons eigen onderzoek (nog niet gepubliceerd) 
toont dat met name de angst voor het virus de consument van spenderen weerhoudt. De 

https://www.nber.org/papers/w27431
https://www.nber.org/papers/w27432


lockdown restricties van de overheid hebben slechts een klein effect op terugval in 
consumptie. In Nederlandse gemeenten waar meer besmettingen plaatsvonden, is de 
consument terughoudender, terwijl de mate van lockdown overal hetzelfde was in maart 
april en mei. 

- De economisch schade van een tweede lockdown zal naar verwachting kleiner zijn. Wij 
denken (maar hebben geen bewijs) dat in het geval van een tweede golf ook met een 
hernieuwde generieke lockdown er een minder sterke terugval in consumptie zal 
plaatsvinden. Ten eerste zijn consumenten meer gewend geraakt aan het bestaan van het 
virus en ten tweede zijn ondernemers handiger geworden in het vinden van nieuwe 
manieren om omzet te genereren (met 1.5 meter afstand of digitaal). Ook aan de 
aanbodkant van de economie zijn bedrijven en werknemers beter ingespeeld op werken 
vanuit huis. 
 

 
 
Wat zou u, met de kennis van nu, adviseren om – op het gebied van generieke lockdownmaatregelen 
anders, of nieuw te doen – om een opleving te voorkomen of, mocht hij komen, snel in te dammen? 
En waarom?  
 

- Economische data gebruiken om haarden vóór te zijn: op basis van onze eerste 
voorzichtige analyses van economische transacties (op basis van pindata) zien wij per 
gemeente hoe de intensiteit van de transacties oploopt en zo’n twee weken later de 
aantallen besmettingen ook oplopen. Vervolgens zien wij in de data hoe nadat de 
besmettingen oplopen de consumptieve bestedingen teruglopen. Deze data zouden 
door het kabinet gebruikt kunnen worden om de cyclus tussen offline consumptie en 
besmetting te voorkomen. 
Het zou in theorie mogelijk moeten zijn om een monitor te creëren waarmee een 
toename van transacties van meer dan X% in Y-uur tijd een waarschuwing genereert 
waarmee lokaal ingegrepen kan worden om besmettingen te voorkomen. 

https://insights.abnamro.nl/2020/07/de-week-van-omzetstijging-detailhandel-en-coronabesmettingen-in-hillegom/


 
- Gebruik de Cambridge University App met niet-medische beleidsinterventies om 

verspreiding tegen te gaan. Een groep onderzoekers aan Cambridge University heeft 
via deze app: https://alecchristie888.shinyapps.io/Covid_19_options/ 
praktische evidence based beleidsopties op een rij gezet die verspreiding helpen 
tegengaan. Ook hebben de onderzoekers een schema gemaakt waarmee het 
ministerie van VWS nieuw beleid systematisch kan opzetten zodat de effecten 
eenvoudig geëvalueerd kunnen worden.  
Het Kabinet zou kunnen overwegen een dergelijke app ook in het Nederlands 
beschikbaar te maken voor private organisaties omdat de aanbeveling ook vaak 
handig zijn voor individuele ondernemers of organisaties.  
  

https://alecchristie888.shinyapps.io/Covid_19_options/
https://www.researchgate.net/publication/340664665_A_solution_scan_of_societal_options_to_reduce_SARS-CoV-2_transmission_and_spread

