
A R B E I D S M A R K T

Ondernemers:
‘HaalNederland
vanhet slot’

H
ij ging afgelopen zondag
met lood in zijn schoe-
nennaarde tv-studio van
talkshowOp1.Maar Ira
Helsloot, hoogleraar be-
sturen van veiligheid aan
deRadboudUniversiteit,

vindt dat zijnboodschapover de aanpak
vande corona-epidemiemoetworden
gehoord.

‘Wehebbenechteenheelbizarbeleid’,
zegt hij. ‘Elke week dat we hiermee door-
gaan, kost tienduizenden extra levensja-
ren.’ Het gaat volgens Helsloot bijvoor-
beeldomkankerpatiëntendienumoeten
wachten op behandeling. Ofmensen die
werkloosrakenendiedaardooreenlagere
levensverwachtinghebben.

De volgende ochtendhadHelsloot 150
e-mailtjesbinnen.Vanartsen.Vanonder-
nemers. Een enkeling noemde hem een
nazi. ‘Zonderargumenten, jekentdatsoort
reacties wel,’ zegt de hoogleraar. Maar
zeker 145mailtjes waren steunbetuigin-
gen. Helsloot: ‘De strekking?Het ismoe-
digdat iemandhetzegt.Enhet isnoodza-
kelijk. Zelf durvenofmogen zedatniet.’

TABOE
Kritiek op het kabinetsbeleid is nu even
taboe.Vreemdisdatniet.Dagelijkspubli-
ceert het RIVM cijfers over volstromende
intensivecareafdelingen.Endedodenwor-
dengeteld.Cijferswaarachterpijnenver-
lies schuilgaan. Een grimmig slot op de
deur naar een discussie over de vraag of
wewel opde juisteweg zijn.

Zo ervaart de 47-jarige bruidsfotograaf

Onder druk vandedagelijkse sterftebulletins vanhet RIVM
is kritiek ophet kabinetsbeleid even taboe.Maar onder
ondernemers en academici groeit de onrust. Is het offer dat de
samenleving betaalt ommensenlevens te reddenniet te groot?
DoorHellaHueck en Joris Polman

145
Hoogleraar Ira Helsloot kreeg
145 steunbetuigingen na zijn
optreden in talkshowOp1.

SimoneJanssendattenminste.Zijwaséén
vande145mensendiehoogleraarHelsloot
eenmailtje stuurde. ‘Het is een taboe om
tezeggendaterookaandeeconomiemoet
wordengedacht.Allemaaljonge,energieke
mensenzittennuwerkloosthuis.Als ik in
mijnomgevingdaarietsoverzeg,vindenze
mehardentecommercieel.Maar jemoet
naarhet hele plaatje kijken.’
Het kost tijd,maar demanier waarop

we naar de crisis kijken gaat veranderen,
zegthoogleraar gedragsmodellenCaspar
ChorusvandeTUDelft. ‘Dat iszelfsonver-
mijdelijk.’Dedominantestromingbestaat
nunoguit ‘kantianen’,zegtChorus. ‘Dat is
de school die zegt dat je voor elkmensen-
leven allesmoet doen omhet te redden.
Eenboodschapdiemensengraaghoren.’

Daartegenover staan ‘de utilitaristen’.
Chorus: ‘Dat is de school die zegt dat je
bij iedere keuzedie jemaaktdebelangen
vaniedereenmoetmeewegen. Indeultie-
meconsequentiekandatopleverendat je
eenmensenleven opoffert om er tien te
redden. Dat is wat legers doen. Denk aan
D-day,deinvasievanNormandië.Eenheel
legitiemverhaal,maar lastiger.’
Chorus wijst naar de VS, waar gouver-

neur Andrew Cuomo van de staat New
YorkhardbotstmetpresidentTrump. ‘We
gaaneenmensenlevennietuitdrukkenin
dollars’, zei Cuomo. Volstrekt legitiem,
zegtChorus. ‘Maardeandereboodschap,
dievanTrumpdiezegtdathetstrikteover-
heidsbeleid de economie om zeep helpt,
ismoreel niet inferieur.’

DeAmerikanenhebbengeensociaalvei-
ligheidsnet zoals wij dat kennen, schetst
Chorus. IndeVS zijnde afgelopenweken
meteen al drie miljoen banen verdwe-
nen. En die teller loopt gierend op. Al die
mensen en hun gezinnen zijn direct be-
dreigd in hun bestaan. Chorus: ‘Het pro-
bleem is daarmee acuut. Ik ben geen fan
vanTrump,maarhijheefteengoedgevoel
voor deproblemen vandeonderklasse.’

In Nederland zijn nog geenmassaont-

Een legewinkelstraat in Den Haag,
gisteren. De bedrijvigheid in Neder-
land is nagenoeg stilgevallen.
FOTO:MARIJNFIDDERVOORHETFD

slagengemeld.Maardewinkelstratenzijn
stil, restaurants en cafés leeg, schoolplei-
nenenkantoorgebouwenuitgestorven.De
bedrijvigheidinonslandisnagenoegstilge-
vallen.Hetkabinetmaaktedinsdagbekend
dat deze beperkendemaatregelen nog tot
28 april vankracht zijn.Mogelijk zelfs lan-
ger. Kunnenwedatnog volhouden?
‘Veel bedrijven gaan het niet overle-

ven. Het weerstandsvermogen van de BV
Nederland staat onder grote druk’, zegt
voormanHans Biesheuvel vanOnderne-
mendNederland.Van’sochtendsvroegtot
’s avonds laat heeft hij ondernemers aan
de telefoon die diep in de problemen zit-
ten. Die zaten de afgelopenweken vooral
in de regelstand om zaken als thuiswer-
ken op gang te krijgen. Nu groeit bij hen
het besef dat het bedrijf dat ze jarenlang
methardwerkenhebbenopgebouwd,mis-
schienwel kopje-onder gaat.
‘In maart hadden bedrijven nog een

beetje omzet. In april wordt het al heel
krap.Enhetduurtevenvoordathetnood-
geld van Koolmees op de bankrekening
staat,’ zegtBiesheuvel.Bovendienis inmei
nietalles ineensweernormaal.HetSociaal
en Cultureel Planbureau schetste vorige
week zwarte scenario’s. Nederland komt
zeker ineenrecessie terecht. ‘Ikzieeen li-
quiditeitsspookopdoemen.’

Mkb’erLeendeBruyneschreefnamens
meer dan honderd leden van Entrepre-
neurs’ Organization (EO) Nederland een

open brief aan het kabinet. De bedrijven,
waaronder babyproductenmerk Difrax,
koffiecapsuleproducentEuroCapsenDi-
ningcity,deorganisatorvandeRestaurant
Week, hebben gemiddeld een omzet tus-
sende€2mlnen€10mln.

VERDAMPT PENSIOENGELD
‘Deeconomieligtopdeintensivecare.Mil-
joenenbanenstaanophetspel, tientallen
miljardenaanpensioengeldzijnreedsver-
damptdoor ingestorteaandelenbeurzen,
waardoorforsekortingendreigen.Deeni-
gemanier omdeze patiënt van de beade-
ming te halen is de huidige intelligente
lockdown op 28 april definitief te beëin-
digen en er een intelligente open-up van
temaken’,schrijftDeBruyne. ‘Indemedia
draaitallesalleennogmaaromic-bedden.
Als je als politicus zegt dat de economie
ookbelangrijk is, gaat je koperaf.’
‘Dit gaat heel ernstige consequenties

krijgen voor bedrijven’, zegt ook inves-
teerder Robert de Boeck van Antea. Zijn
fonds participeert in dertien bedrijven
waar in totaal zo’n duizendmensenwer-
ken. ‘Deoverheiddoethaarbestmetsteun-
maatregelen, daar niet van.Maar als bij

eenmkb-bedrijf een grote klant wegvalt,
is de continuïteit vaak direct in gevaar.
Laat staanbijdit soortdraconischemaat-
regelen.’

DeBoeck vreest dat bij eennieuwe ver-
lenging,dusnaapril,hetdoekvaltvoorveel
mkb-bedrijven. ‘Debetalingvanhetvakan-
tiegeldinmei,waardoorerdiemaandtwee
maandsalarissenmoetenwordenbetaald,
zalvoorveelmkb’ersdedoodsteekzijn.Ze
hebbensindsdeellendebegonviermaan-
denloonmoetenbetalenbijeenheel lage
ofsomsgeenomzet,’ schrijfthij ineenco-
lumnvoor zakenbladQuote.

TegenhetFDzegthij: ‘Mijnouderszijn
tachtigplussers.Mijnschoonmoederook.
Zijverkerendusindegevarenzone.Maarik
spreek zedagelijks en zehebbenechtwel
begripvoorhet feitdatweheelNederland
nietmaandenlangkunnenplatleggen.’De
Boeck heeft een ander idee. ‘Latenwe de
risicogroepeninquarantainehouden.Dan
kande restweer gewoonaanhetwerk.’
Hoogleraar Helsloot vindt de aanpak

allesbehalve solidair. ‘Die is niet gericht
op het uitroeien van het virus, maar op
hetuitspreidenervan.Wezijnnusolidair
metdemetdiepaarhonderden,maximaal
duizendmensenvanwiewehetoverlijden
kunnenvoorkomen.Zo’n90%vandemen-
sen die nu op de intensive care belandt,
overleeft het namelijkniet.’

De andere kant van
het coronabeleid in
vier citaten:

Thomas Gaakeer
mede-eigenaar GORTcoaching.

Mkb’er Leen de Bruyne
namens Entrepreneurs’
Organization (EO) Nederland

‘Ik denkdat de stemvanon-
dernemers inhet debatnog
teweinigwordt gehoord.
Mensen zeggen: je kunt een
mensenlevengeenprijs ge-
ven endatwil iknatuurlijk
ookniet.Maar als dewel-
vaart in éénklap zodaalt,
dangaat dat óók tenkoste
vandegezondheid en
levensverwachting.’

‘Dewinkels, dehoreca, de
kappers, debloementelers:
wewillenweer aanhetwerk.
Inwat voor land levenwe,
datwedit pasdurvenzeg-
genalsde schadezogroot is
gewordendatweerniet lan-
geromheenkunnen?Moe-
tenweecht eerst €100mrd
verbrandenen tien jaarwel-
vaart inleverenomdezedis-
cussie tekunnenvoeren?’

‘Ondernemerskominop-
stand.Laat jeniet alsmak-
ke lammetjesnaarde slacht-
bank leiden.Alsweonsnu
niet roeren,horenweeind
april datde lockdownwordt
verlengdnaar1 juni. Enzo-
voorts, enzovoorts.Hetmkb
staat aande randvandeaf-
grond.Latenwehet tij keren
nuhetnogkan.’

Robert de Boeck
investeerder, in Quote

‘Het isbelangrijkdatweniet
demensenlevensaande
enekant enhetkapitalisme
endemiljardenverdamp-
tebeurswaardeaandeande-
rekantplaatsen.Dat isna-
melijknietdeeconomieals
moreel systeem.Deecono-
mie, dat zijnmensenzoals
uen ikdieproberengeld te
verdienenomteeten, omte
wonen,omkinderennaar
school tekunnensturen,
omkleren tekopen.’

Caspar Chorus
hoogleraar TU Delft
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