
Economisch beleid na noodpakket 2.0 

Crisis is uniek en duurt langer dan gehoopt. Het kabinet heeft 

gedaan wat nodig was en de buffers flink ingezet. De economie 

is door de crisis veranderd. Onzeker is nog hoe de economie 

zich ontwikkelt. Zeker is wel: we moeten ons aanpassen. En 

niet elke baan komt terug.  Dat is niets nieuws: de samenleving 

is altijd in staat gebleken om op veranderingen in te spelen. En 

er zelf creatief en verstandig vorm aan te geven.  

De tijdelijke problemen van de crisis moeten geen blijvende 

problemen worden. De schokbestendigheid van huishoudens  

en bedrijven moet worden vergroot, door zowel financiële 

weerbaarheid als arbeidsmarktarrangementen. Zij moeten nu 

de kans krijgen om buffers op te bouwen. Lastenverzwaring is 

daarom in deze fase economisch onverstandig en ongewenst, 

breed bezuinigen ligt ook niet voor de hand. De staatsschuld 

moet geleidelijk – niet in een paar jaar – worden afgebouwd. 

Bij het economisch beleid is het belangrijk om goed aan te 

sluiten bij het Europees herstelplan. 

Daarom vier bouwstenen voor beleid 



1. aanpassingsgerichte maatregelen.  

- Insteek is: geen breed noodpakket 3.0.  

- Focus van baanzekerheid naar zekerheden in werk en/of 

inkomen.  

- Werken aan meer selectieve en gerichte maatregelen die 

mensen en bedrijven helpen zich aan te passen aan de 

nieuwe situatie en die hun schokbestendigheid vergroten.  

- Daarbij hebben we specifiek aandacht voor mensen die 

verder achterop dreigen te raken.  

- Mensen helpen zich op ander werk te richten: zoals het 

onderzoeken van de mogelijkheden van een vorm van 

deeltijd-WW die bedrijven in staat stelt flexibel om te gaan 

met het verloop van de crisis,  omscholing, van-werk-naar-

werk. 

- Bedrijven helpen zich aan te passen en hun buffers weer aan 

te vullen. Denk aan het onderzoeken van de mogelijkheden 

van verschillende vormen van schok-

/solvabiliteitsinstrumenten (waaronder flankerend beleid 

WHOA).  

 

2. groeistrategie en groeifonds.  

- Nederland moet uit de crisis komen door “intelligent” te 

investeren in toekomstig verdienvermogen.  

- Het kabinet heeft in december een groeiagenda vastgesteld 

om het duurzaam groeivermogen te versterken.  

- De urgentie van deze agenda en het bijbehorende groeifonds

is alleen maar toegenomen.  



3. investeringen naar voren halen.  

- Investeringen naar voren halen zodat hiermee twee vliegen 

in één klap kunnen worden geslagen: bijdragen aan 

structurele doelen en tegelijk de crisis dempen.  

- Denk aan investeringen in infrastructuur, woningen en 

uitvoering van het Klimaatakkoord.  

- Hoe kunnen we dit meer radicaal versnellen?  

 

4. hervormingen.  

- De crisis heeft een aantal kwetsbaarheden blootgelegd bij 

burgers en bedrijven die we moeten oplossen, met het oog 

op weerbaarheid in de toekomst. Niks doen zou leiden tot te 

veel tijdsverlies. 

- Dit kan door paden voor de lange termijn te schetsen, met 

keuzes voor een nieuw kabinet. 

- En door daarnaast al een aantal zaken door te voeren met 

daarbij een goede balans tussen zoet en zuur. Concreet: 

enkele fiscale hervormingen, eerste stappen Borstlap, 

stikstof, etc. 


