
COLUMN - Meijer & Van der Ham

De vakantie zit er voor veel mensen alweer 
op. Misschien heb je zo veel afstand 
genomen van je werk dat je niet bent gaan 
fietsen, maar gewoon eens naar het strand 
bent gegaan om je lekker te laten meevoeren 
door de golven. Zo’n vakantie is ook een 
goed moment om eens achterover te leunen 
en na te denken over waar je nu staat en over 
de ambities voor de komende jaren.

Waarschijnlijk heb je ook geprofiteerd 
van het herstel van de fietsenverkoop 
en de omzetstijging door de E-bike. De 
omzet profiteert van de gunstige stand 
van de economie in Nederland. Vrijwel alle 
economische indicatoren staan er beter voor 
dan in een gemiddeld jaar. Als je dan je eigen 

toekomstplannen overdenkt, dan zou je je 
ook kunnen afvragen of dit een goed moment 
is om eens flink te investeren in een nieuw 
pand of in een nieuwe webshop.

Bij dat soort vragen is het goed om niet alleen 
naar de huidige economische situatie te 
kijken, maar ook naar de verwachtingen voor 
de komende jaren. Vroeger keken economen 
nog vaak naar de renteontwikkeling. Een lage 
rente zou zorgen voor economische groei, 
omdat je dan goedkoop kon investeren. 
Doordat de centrale banken de rente 
kunstmatig laag houden, zegt dat nu echter 
niets meer over de stand van het land. 

Er zijn diverse factoren te benoemen die wél 
een indicatie geven van de te verwachten 
economische ontwikkeling. Als we daarnaar 
kijken, zien we dat verschillende seinen op 
oranje staan. De ontwikkeling in Nederland is 
nauw verweven met onze oosterburen en in 

Duitsland hikte de economie al flink, met vorig 
jaar zelfs al een kwartaal zonder groei. Verder 
is de bouw in Nederland traditioneel een 
belangrijke aanjager van de economie. De 
bouw dreigt op slot te gaan door regels met 
betrekking tot de stikstofuitstoot. Het CBS 
meldt daarnaast dan de arbeidsproductiviteit 
niet meer groeit. Er gaan nog wel meer 
mensen aan het werk, maar die leveren 
niet evenredig extra productie op. Bij het 
CBS staan diverse indicatoren nog gunstig: 
werkgelegenheid en vacatures, export, 
investeringen en het BBP. Tegelijkertijd ziet 
CBS ook indicatoren die laten zien dat de 
trend omlaag is: het producentenvertrouwen, 
consumptie, werkloosheid, productie, en 
woningprijzen staan in het oranje.

Je kunt als individu de economische 
ontwikkeling niet verbeteren. Je kunt wel 
proberen om er verstandig op in te spelen. 
De economie groeit nog steeds, maar we 
zijn al over de top van de golf heen. Het is 
daarom niet verstandig om je voor een lange 
termijn vast te leggen op hoge vaste lasten. 
Je kunt echter nu wel profiteren van het feit 
dat de economie nog steeds groeit en de fiets 
onmisbaar is geworden voor onze mobiliteit. 
Doe daarom net zoals op het strand: nog 
even meepakken die golf!
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