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Bewustzijns-
vernauwing
 
In het kader van ons programma 
‘Verduurzaming Kwetsbare Wijken’ 
verzorgde consumentenpsycholoog 
Niels Götz een lezing over de impact 
van financiële problemen op de 
werking van het brein. Al snel bleek 
dat zijn verhaal niet alleen van toe-
passing is op mensen met geldge-
brek maar ook op mensen met ge-
brek aan iets in het algemeen.
Zij die kampen met schaarste aan 
financiële middelen, tijd, vrienden 
en slaap, om maar een paar moge-
lijke tekorten te noemen, ervaren 
allemaal een vergelijkbare bewust-
zijnsvernauwing. Alle energie gaat 
in een focus op het tekort zitten en 
de beperkte energie die over is kan 
nog maar voor heel weinig worden 
ingezet. Er ontstaat een sterke ver-
kokering in de waarneming; een 
brede blik is nauwelijks meer moge-
lijk, evenmin als een visie op de lan-
gere termijn. Het lastige is dat je dat 
zelf niet doorhebt waardoor het ge-
vaar van verkeerde keuzes vrij groot 
wordt.
Ik deel dit natuurlijk met u omdat ik 
zomaar vermoed dat de huidige cri-
sis bij veel mensen tot een tekort 
gaat leiden; aan geld als gevolg van 
gederfde inkomsten en aan slaap 
als gevolg van gepieker daarover. 
Mogelijk ook aan tijd, omdat de 
nieuwe situatie vereist dat op vele 
fronten alle zeilen worden bijgezet. 
Ik stel me zo voor dat besef hiervan 
kan leiden tot het voornemen geen 
impulsieve beslissingen te nemen 
en advies in te winnen van mensen 
die wat minder onder schaarste lei-
den en daardoor nog wel beschik-
ken over een brede en op langere 
termijn gerichte blik. 
Overal wordt geroepen dat we de 
handen ineen moeten slaan, dat we 
moeten samenwerken om de ont-
stane problemen het hoofd te bie-
den. Ik was het daar al mee eens, 
maar nu helemaal. Kracht en kennis 
bundelen behoedt ons ook voor on-
besuisde kortetermijnbeslissingen 
met mogelijk vergaande gevolgen. 
Ik wens u een groot tekort aan 
schaarste toe.

Anke van Hal, 
Hoogleraar 
Sustainable 
Building and 
Development aan 
de Business 
Universiteit 
Nyenrode

Voor de bouw zijn inmiddels veel sombere voorspellingen geuit, maar ondertussen wordt er nog flink doorgewerkt. Foto: Shutterstock

Leendert van den Berg, 
Advocaat bij Severijn Hulshof

Is dit de opstap naar meer 
steun voor de bouw?
Corona - Dagelijks berichten alle kranten over de ongekende tijden waarin het co-
ronavirus ons heeft doen belanden. Het virus heeft een enorme impact op alles en 
iedereen en dat ook nog eens wereldwijd. Dat stemt somber. Maar er is ook een an-
dere kant. Er blijkt in deze crisistijd ook heel veel te kunnen dat tot voor kort niet 
voor mogelijk te houden was.

Gedwongen door het nieuwe 
normaal van ‘thuiswerken 
als regel tenzij het echt niet 
anders kan’ blijken vele 
overleggen, vergaderingen 

en bijeenkomsten inmiddels prima via 
videoverbindingen te kunnen worden 
gehouden. Dat brengt wel weer ( juridi-
sche) uitdagingen met zich (hoe vertrou-
welijk zijn die gesprekken eigenlijk, wie 
luistert er mee en loopt er meteen een 
opname mee?) maar een online verga-
dering is in een paar weken tijd de ge-
woonste zaak van de wereld geworden. 
De categorische sluiting van alle rech-
terlijke instanties dwingt ook snelle in-
novatie af. Het horen van partijen blijkt 
ook via een video- of telefoonverbinding 
te kunnen en rechterlijke instanties blij-
ken inmiddels ook zonder fax te berei-
ken te zijn. Het recht moet toch zijn 
loop hebben.

Voor de bouw zijn inmiddels veel 
sombere voorspellingen geuit. Door de 
onzekerheid die iedereen (en dus ook de 
consument) ervaart, komen investerin-
gen stil te liggen. De verwachting is 
daarmee dat ook de bouw over een tijd 
minder productie zal kunnen draaien. 
Tegelijkertijd blijken er ongekende fi-
nanciële mogelijkheden te zijn. Om de 
economie staande te houden worden 
door overheden enorme steunmaatre-

gelen opgetuigd. Steunmaatregelen die 
tot voor kort niet alleen ondenkbaar 
maar zelfs verboden zouden zijn ge-
weest. De Staat die zich opmaakt om de 
nationale luchtvaartmaatschappij over-
eind te houden, zou tot voor kort in Eu-
ropa (maar ook in eigen land) veel uit te 
leggen hebben gehad. 

Innovatieve kijk
Onder druk wordt dus alles vloeibaar. 
Naar mijn mening zou die dynamiek 
ook tot een innovatieve kijk op de toe-
komst van de bouw moeten leiden. 
Waar tot dit voorjaar de bouwproductie 
de woningnood niet kon bijbenen  en 
waar wonen een eerste levensbehoefte 
is, zou het logisch zijn om de bouw juist 
nu te steunen met meer dan alleen 
maar plannen. 

Net als de digitale vergadermogelijk-
heden zijn de middelen om dat te berei-
ken al volop aanwezig. Ze hoeven alleen 
maar in de praktijk gebracht te worden. 
Laaghangend fruit is daarbij het snel en 
efficiënt door laten gaan van aanbeste-
dingen en opdrachtverstrekkingen. Het 
grootste deel van de aanbestedingspro-
cedures is al gedeeltelijk of geheel gedi-
gitaliseerd. Die processen kunnen dus 
ook onverkort doorgang vinden, waarbij 
bijvoorbeeld interviews van sleutelper-
sonen ook prima digitaal kunnen verlo-

pen. Hetzelfde geldt voor de besluitvor-
ming die nodig is om tot 
opdrachtverstrekkingen te komen.

Een ander makkelijk middel is zeker-
heid en continuïteit van betalingen. In 
het kader van de rechtmatigheidstoet-
sing van betalingen zit er vaak een lange 
periode tussen het door de aannemer 
verrichten van de prestatie, het verkrij-
gen van een prestatieverklaring en de 
uiteindelijke betaling (met een ruime 
betalingstermijn). Daar waar doorgaan-
de betalingen voor geleverde prestaties 
voor ondernemingen zeker op dit mo-
ment van levensbelang zijn, zou het be-
talingsproces toch veel sneller moeten 
kunnen. Op landelijk niveau blijkt beta-
len ook snel te kunnen, met een beperk-
te of snelle rechtmatigheidstoetsing.

En dan de vraag, of de huidige crisis 
niet aantoont dat een bredere visie van 
de overheid en een grotere regie voor de 
bouwproductie, ten behoeve van een be-
tere continuïteit in de sector wenselijk 
zou zijn, waarbij de marktwerking niet 
het enige uitgangspunt kan zijn. Die 
vraag zou ik een paar maanden geleden 
niet gesteld hebben. Maar in de huidige 
omstandigheden, wie weet..?

ANKE VAN HAL
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