Willem Vermeend: “Afwachten tot de bui overdrijft, is
fout.”
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Oud-staatssecretaris (Financiën) en oud-minister (Sociale Zaken) prof. dr. Willem Vermeend,
hoogleraar en ondernemer, schreef het boek De kredietcrisis en hoe we er sterker uit kunnen
komen. Handzaam en helder.
Deel 1: het bedrijfsleven.

‘Duurzaamheid is de uitdaging voor de
toekomst.’
Volgens prof. dr. Willem Vermeend, die de geschiedenis in zal gaan als de bedenker van
ons huidige belastingstelsel met drie boxen, biedt deze tijd echte ondernemers volop
kansen. ‘Ondernemen. Juist nu!’, met die slogan is hij het helemaal eens.
“We moeten om te beginnen de bouwsector impulsen geven. Zorg voor garanties waardoor
mensen weer huizen gaan kopen. Renoveer ondertussen oude huizen en maak die
energiezuinig. Voer oude investeringsprogramma’s uit en werk daarin als overheid samen met
de woningcorporaties. Dat is effectief, relatief goedkoop en levert ook voor later wat op.
Belangrijk voordeel: elke euro die je daaraan uitgeeft blijft in Nederland en komt dus onze
eigen economie ten goede.”
Wat kan het bedrijfsleven doen?
Vermeend: Veel meer investeren in duurzame energie. Zorgen dat we minder afhankelijk
worden van Russisch gas en van olie van Arabische sjeiks. Vergeet ook niet dat die voorraden
een keer opraken. Dan heb je drie opties: biomassa (zou ik niet doen, is beperkt en
omstreden), zonnepanelen en windenergie. De twee laatste bieden enorme mogelijkheden.”
“Zonnepanelen werken op lichtintensiteit en dat is er in ons land genoeg. Over vijftig jaar
zouden we 20, 25 procent van onze energievoorziening daaruit moeten halen. Dat kan ook, als
alle provincies meewerken en parken voor energiewinning uit licht aanleggen. Met tien man
kun je in één maand een opbrengst van 1 megawatt realiseren! En in nieuwbouwprojecten

kunnen we daken maken waarin zonnecellen geïntegreerd zijn. Daar kun je allemaal morgen
mee beginnen, want daar gelden geen procedures voor.”
En hoe zit het met windenergie?
Vermeend:”Het is raar dat we daar jarenlang over praten en niets doen, maar wel op een
namiddag willen besluiten de steenkolenmijnen weer open te gooien. Windparken in het
landschap hebben volgens mij niet veel zin. De ruimte en dus de opbrengst is daarvoor te
beperkt. Op zee dus, maar niet vlak voor de kust. Er moeten zeewindturbines worden
ontwikkeld die ver in de Noordzee kunnen worden geplaatst. De technologie is voorhanden,
maar ze bestaan niet. Zulke turbines die onder omstandigheden op zee lang mee kunnen en
zes tot tien megawatt per stuk kunnen leveren, zouden een duurzame oplossing betekenen. De
kennis is er, maar er moet in worden geïnvesteerd.”
Heeft u ook adviezen voor het midden- en kleinbedrijf?
Vemeend: “Afwachten tot de bui overdrijft, is fout. Je moet in actie komen. Kosten besparen
levert te weinig op en is soms contraproductief. Dus: je moet de kansen zoeken die de crisis
biedt. Concentreer je om te beginnen op je kernactiviteiten, doe waar je goed in bent. De rest
is ballast en moet je afstoten. Wat dat oplevert, kun je herinvesteren in je core business. Met
de ambitie van ‘ik kan het’.”
“Let vooral ook op de mogelijkheden die maatschappelijk verantwoord ondernemen en
duurzaamheid bieden. Hoe kun jij bijdragen? Een voorbeeldje: Nederland moet worden
geëlektrificeerd. Op den duur zullen hier elektrische auto’s rondrijden. Daaromheen zijn
allerlei voorzieningen nodig die nog moeten worden bedacht en ontwikkeld. Vraag je af
welke rol jij daarin kunt spelen. Dat zijn geweldige uitdagingen voor ondernemers uit allerlei
verschillende sectoren. Daarom is dit een geweldige tijd voor ondernemers.”

