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E U R O PA

Nederlandblijfterbij: geen
Mathijs Schiffers
Brussel

Nederland,Denemarken,Oostenrijk enZwe-
denwillen Italië enSpanjehelpenmet leningen,
maarnietmetgiften.Hunvoorstel gaat in tegen
dat vandegrootmachtenFrankrijk enDuitsland.

‘Het voorstel is intellectueel gezien zo lui dat het
nauwelijks voor te stellen is dat ze er zelf in gelo-
ven’, twitterdeLucasGuttenberg vanhet Jacques
Delors Instituut zaterdag. Nederland, Denemar-
ken,Oostenrijk enZwedenhadden toennet hun
ideeënovereenEuropeeswederopbouwfondsbe-
kendgemaakt.

Guttenbergsopvattingisookmaareenmening.
MaaralsonderzoekervaneenFrans-Duitsedenk-
tankvertolkthijeengeluiddat inParijsenBerlijn
veel weerklank zal vinden.Want waar de Franse
presidentEmmanuelMacronendeDuitsebonds-
kanselierAngelaMerkelvorigeweekgrootmoedig
genoegwaren omeen herstelfonds voor te stel-
lenomZuid-Europamet giften te helpen zichop
te richten na de coronacrisis, vielen de ‘zuinige
vier’ inherhaling.
Geen giften voor Italië en Spanje, zeggen ze,

maar leningen. Plus hervormingen om te voor-
komen dat deze landen in de toekomst weer ge-
redmoetenworden.Dat is ruwwegdepositie die
ze ook al innamen na de laatste top over dit on-
derwerp, eindapril.

Woensdag komt de Europese Commissie zelf
met een voorstel voor het op te richten herstel-
fonds. Commissievoorzitter Ursula von der Ley-
en heeft al latenwetenmet de nieuwe Europese
meerjarenbegrotingalsonderpandgeldtewillen
gaanlenenopdefinanciëlemarkten.Zehooptzo
‘minstens€1000mrd’optehalenvooreenweder-
opbouwfonds. Dit geldmoet dan via een combi-
natie van giften en leningen naar de zwaarst ge-
troffen landengaan.
Macron enMerkel stellen een Europees her-

stelfondsvan€500mrdvoor,waaruitalleengiften
worden verstrekt. Zemenen dat Italië en Spanje
vanwegehuntochalhogestaatsschuldennietge-
holpen zijnmet nieuwe leningen. VooralMerkel
moestpolitiekhaarnekuitstekenomeendealmet
Macron te sluiten. De invloedrijke conservatieve
vleugel inDuitslandwilnamelijknietswetenvan
gratis geldstromenvannoordnaar zuid.

Nederland,Denemarken,OostenrijkenZweden
ookniet.Het herstelfondsmoet volgenshen een
eenmalig exercitie zijn, diemaximaal twee jaar
tot hogere afdrachten van lidstatenmag leiden.

Overdeomvangvanhet fondslatenzezichnog
niet uit. PremierMark Rutte noemde de bedra-
gen die rondzingen eerder al eens ‘slagen in de
lucht’enwildateerstonderzochtwordthoehoog
de nood precies is. Dat de EU al €540mrd heeft
klaarstaan voor hulp— via verschillende potjes

—verschaftwat tijd,meenthij.
Iedereenisheterovereensdatdenieuwemeer-

jarenbegrotingdebasismoetvormenvoorhether-
stelfonds.Maarhoe,daarover lopendemeningen
uiteen.DuitslandenFrankrijkwillen,netalsVon
der Leyen, dat deCommissie het geld gaat lenen
metdebegroting als onderpand.

MaarNederlandenzijndriebondgenotenwil-
leneerstonderzoekenofhetfondsgevuldkanwor-
dendoorbezuinigingenopenkeleanderekosten-
posten. Daarop aansturen is niet zonder risico.
Wantbijdezoektochtnaarbesparingenzalhetoog
alsnelvallenopdezogehetencohesiefondsenvoor
achtergeblevengebieden.Hetzijnvooralvoorma-
ligeOostbloklandendiedaarvanprofiteren.

Indezepotjes snijdenzalbij henniet goedval-
lenendatterwijldevierhunsteunzogoedkunnen
gebruiken.PolenenHongarije—dieveelminder
hardgeraaktzijndoorhetcoronavirus—staanna-
melijkookniettespringenomdebuidel tetrekken

Premier Rutte en zijn collega’s uit Zweden, Denemarken

ARBEIDSMARKT

‘Met ambities
meer kans op
carrièreshock’
Mensendie tegenslagmeema-
ken inhun leven, krijgen vaak te
horendat zedaar ‘sterker’ uitko-
men.Maar is datwel zo?Pakt een
loopbaanshock altijd goeduit?
JosAkkermansdoetwetenschap-
pelijk onderzoeknaar tegensla-
genophetwerk:wie overkomt
het,wat is debeste reactie?Dat
iemanderbeter vanwordt, is
‘nogal sprookjesachtig’ geformu-
leerd. ‘De sterkenworden vaak
sterker vaneen tegenslag,maar
dekwetsbarenkwetsbaarder.’

a PAGINA 17

Opadvies vanhetNibud
heeft het kabinet de
maximale rente op
consumptieve lenin-

gen verlaagd van14%naar 10%.
Een verdere verlagingwordt voor-
alsnogonwenselijk geacht, om-
dat anders dekredietverlening
indeknel dreigt te komenvoor
consumentendiedat krediet echt
nodighebben.

Er zullenheus consumenten
zijndie aankopenniet kunnen
uitstellen.Maarmeestal gaat het
omeenbeklagenswaardige groep
dieniet beseft hoe rente op rente
werkt.Wie éénkeer eenmaand
eerder een tv kooptdanhet sa-
laris binnenkomt endanaltijd
€1000 roodblijft staan, betaalt

Woekerrente

die tv velemalen.Wiebeseft echt
dat een schuld van€1000bij 14%
rentenadertig jaar cumuleert tot
ruimeenhalve ton?

Er zijn twee soortenmensen.
Zij diewetenhoe rente op rente
werkt en zij die datnietweten.
De eerste soort ontvangtmeest-
al rente, de tweede is gedoemd
die levenslang tebetalen.Debe-
scherming vandie laatstenkan
nauwelijks ver genoeggaan.

d
EdGroot

kleintjeGroot

BUITENLAND

Boris Johnson
weerstaatdruk
over topadviseur
DeBritse premierBoris Johnson
steunt zijn inopspraak geraakte
topadviseurDominicCummings.
Diewordt ervanbeschuldigdde
coronaregels tehebbenovertre-
den.Hijwerd eenaantal keer ge-
signaleerd in een stadje op ruim
400kilometer van zijnwoning.
BovendienwasCummings vrouw
besmetmethet virus en vertoon-
deookCummings zelf sympto-
men. Johnson zei datCummings
‘verantwoordelijk,wetmatig en
integer’ hadgehandeld.

a PAGINA 6

€1 mrd
Omdat vervuilendeactiviteitenplaatsmaken
voormilieuvriendelijkere alternatieven,daalt de
opbrengstuit dehuidigemilieubelastingen tot
2030metnaar schatting€1mrd.Daarmeeheeft
demilieutaksnogniet zijn langste tijdgehad:
ambtenarenzien veelmogelijkhedenvoordit type
heffingen,blijktuit de lijstmet169suggesties
voor verbetering vanhetbelastingstelsel.

a PAGINA 9
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Air France-KLM 23
Amazon 6
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. 1984 Geboren op
3 februari in Heesselt,
Gelderland. 2006MSc arbeids- en
organisatiepsychologie
Universiteit Utrecht (cum
laude). 2008-2013 PhD ar-
beids- en organisatie-
psychologie UU. 2013-2017 Universitair
docent human resources
management Vrije Univer-
siteit Amsterdam. 2017-heden Universitair
hoofddocent sustainable
careers and organisational
behavior VU. 2013- heden bestuurs-
lid Nederlandse Foundati-
on voor Management De-
velopment (NFMD). 2018-heden redacteur
Journal of Vocational
Behavior

Akkermans is gehuwdmet
Kirsten, samen hebben zij
twee kinderen.

Cv

Jos Akkermans: ‘Het is naïef om te zeg-
gen: alles zit in het individu, ga ermaar
mee omen ontwikkel je competenties.
De context, thuis, de sector: zemaken
veel uit.’ FOTO:MARKHORNVOORHET FD

heb jemeer kans
in je loopbaan’

VHoeanticipeert u zelf op eeneventuele
loopbaanshock?
‘De enige stapdie ikhier bij deVrijeUni-
versiteit nogkanmaken is dienaarhoogle-
raar.Daar zullenongetwijfeldwat shocks
bij horen. Politiek, nieuwe verantwoorde-
lijkheden, bureaucratische rompslompof
dingendie jeniet verwachthad.Daarom
praat iknumetmensendie recentelijk die
staphebbengezet.Omte vragenwat er is
veranderd.Dat levert zeer diverse verhalen
op. Voor sommigen ishet perfect en ande-
ren zeggen: had ikhetmaarnooit gedaan,
want ik ziemijnkinderenal drie jaar niet
meer.Het iswel fijnomdiediverseper-
spectieven te kennen,wantdankun je kie-
zenaanwie je jewilt spiegelen. Zo zou ik
persoonlijk graag voorkomendat ik straks
behoor tot de groepdie zegt: ikhebmijn
kinderengemist.’

VMaakt ambitie je kwetsbaarder voor
shocks?
‘Ja,maarwelmet eennuance. Als je ambi-
tieus enongeduldigbent, voel je vaker die
teleurstellingoverwaaromdie ander ge-
promoveerd is en jij niet. Je loopt dusmeer
risicoop shocks,maar anderzijds zorgt die
ambitie ermisschienook voordat jena zes
keer gepasseerd te zijn, de zevendekeer
tochpromotiemaakt. Endanben jeuit-
eindelijk succesvoller dandiegenedie lie-
ver rustig blijft zittenwaarhij zit. Dieheeft
dangeen shocks gehad,maar ookgeen
promotie gemaakt.’

VWanneerbeschouwtueen loopbaanals
succesvol?
‘Ik hebhet liever over eenduurzame loop-
baan.Mannendiehalverwegehuncarrière
zijn enminderwillenwerkenomdat ze
jongekinderenhebben,wordengezienals
niet ambitieus. Jongemoederswordenbe-
straft inhun loopbaanomdat ze er een tijd
uit zijn. Als je dat puur vanuit het succes-
perspectief bekijkt, is dat problematisch.
Maaruiteindelijk denken veelmannen
diemetpensioengaan:was ikmaarmeer
bij de kinderengeweest toen ik 30was, of
begin 40. Voor klassiek loopbaansucces is
het goedomvoor jewerk alles aandekant
te zetten.Maar voor eenduurzame loop-
baan ishet soms slimmeromeen jaartje
later hoogleraar of partner bij dat advies-
bureau teworden.’

“
‘Mogelijk is er het
mattheuseffect:
sterkenworden sterker,
kwetsbarenkwetsbaar-
der door tegenslag’

M
ensendie tegenslagmee-
maken inhun leven, krij-
gen vaak tehorendat ze
daar ‘sterker’ uitkomen.
Soms vinden ze zelf ook
dat ze er uiteindelijk beter

van zijn geworden.Maar is datwel zo?Pakt
een loopbaanshock altijd goeduit?

‘Negatieve gebeurtenissen leiden zeker
niet standaard tot positieveuitkomsten’,
zegt onderzoeker JosAkkermans. ‘Inde
regel hebbenonverwacht ontslag, eenge-
waardeerde collegaofmentordie vertrekt
of eenoverlijden indenabije omgevingne-
gatieve gevolgen voorde loopbaan, zeker
opkorte termijn.Het is te sprookjesachtig
omte zeggendat tegenslagmensenaan
het denken zet endathet daarnabeter
wordt. Soms trekt zo’n shockookhet laat-
stewat je hebt,weg. Zie er danmaar eens
uit te komen.’

VWatmaakt datmensen verschillend
reageren?
‘Het kan temakenhebbenmet je persoon-
lijkheid.Mensendiemeer openstaan voor
nieuweervaringenof emotioneel stabieler
zijn, kunnenwaarschijnlijk beter omgaan
met tegenslag.Hethangt ookaf van je
focus inhetwerk. Sommigemensen zien
overal nieuwekansenenmogelijkheden,
zijnpromotiegericht. Anderen zijn juist
preventiegericht enwillenbehoudenwat
zehebbenen vooral geen risiconemen.
Voordie laatsten is het veelmoeilijker om
metonverwachte tegenvallers omte gaan.’

VWaaromhakt tegenslag er bij de een
zwaarder indanbij de ander?
‘Datheeft temakenmetdepersoonlijke
benadering vanproblemen,met loopbaan-
competenties, zoals goedkunnennetwer-
kenen reflecteren, enmet inzetbaarheid.
Wenoemendatdepersoonlijkehulpbron-
nen.Maarookdesociale context isbelang-
rijk.Als je thuis eenpartnerhebtmet een

goedebaan,kun jeontslagdoorgaansge-
makkelijkeropvangendanwanneer je al-
leenstaandbentmetdriekinderen.Het is
tenaïef omte zeggen: alles zit inhet indivi-
du, leer ermaarmeeomgaan,ontwikkel je
competenties.Decontext, thuis, de sector
waar je in zit,makenenormuit.’

VHet lijkt eropdat demensenmet een
goede sociale omgeving sterker kunnen
worden vaneen loopbaanshock terwijl voor
kwetsbare groepenhet omgekeerdehet
geval is.
‘Dat is de blinde vlek in loopbaanonder-
zoek.Het uitgangspunt is dat iedereen
inzetbaarheid opde arbeidsmarkt kan
opbouwen.Maar er ismogelijk sprake
vanhet zogenoemdemattheuseffect:
demensenmet talent en sociale steun
zijn veelweerbaarder danmensendie
dat niet hebben.De sterkenworden ster-
ker, de kwetsbarenkwetsbaarder door
tegenslag.’

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

‘Met ambities h
op tegenslagen
Jos Akkermans (36) doet onderzoek naar
tegenslagen op het werk: wie overkomt het,
wat is de beste reactie? Voor zichzelf trok
hij alvast één conclusie: ‘Liever een jaar
later hoogleraar, dan later moeten zeggen
dat je de kinderen niet hebt zien opgroeien.’

Tegenslag keert
terug als rubriek

Vanwege
deuit-
braak van

het coronavirus
endediepege-
volgen vande
overheidsmaat-
regelenomdie
in te dammen,
zijnweeind
maart op slag ge-
stoptmetde ru-
briekTegenslag.
Inde rubriek
vertellenonder-
nemers,mana-
gers en zzp’ers
over een tegen-
slagdiehun
werkzameen/of
privéleven vol-
ledig opdekop
zette.Ookgaan
zeuitgebreid in
opdemanier
waarop zede te-
genslag teboven
zijn gekomen.
Het coronavirus

isnietweg, de
maatregelen zijn
nogdeels van
kracht.Maarwe
denkendathet
momentdaar is
omdepopulaire
rubriekTegen-
slag tehervatten.
Volgendeweek
de eerste afleve-
ring: korporaal
JeffreyVroegop
zat in eenpant-
servoertuigdat
opeenberm-
bomreed.Deze
week, ter
(her)introductie
vande rubriek,
een interview
met arbeids- en
organisatiepsy-
choloog
JosAkkermans
(36), over de
invloed van
loopbaan-
-shocks.

“
‘Het is te sprookjesachtig
omte zeggendat
tegenslagmensenaan
hetdenkenzet endat
hetdaarnabeterwordt’
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