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R U DY  A E R N O U DT  C O R O N AV I R U S . 
E L E K T R O S H O C K  V O O R  B E LG I Ë ?

Naar een 
economische reset

elfs nu we de zwaarste economische 
crisis sinds de Tweede Wereldoorlog 
meemaken, slaagt men er in België 
niet in een federale regering die naam 
waardig op de been te brengen. 
Nochtans is dit hét moment voor een 
sociaal-economische, politieke en 
maatschappelijke reset, stelt eco-
noom Rudy Aernoudt in zijn boek 
Coronavirus, elektroshock voor België? 
Aernoudt is vooral bekend van zijn 
passages als kabinetschef bij Waalse 
en Vlaamse ministers en als kritische 
topambtenaar. Zijn vaak uitgespro-
ken standpunten leidden tot zijn ont-
slag uit de Vlaamse administratie.
Toch blijft hij deelnemen aan het 
maatschappelijke debat. In zijn jong-
ste boek – ongeveer het dertigste – 
legt hij de vinger op een aantal pijnlij-
ke wonden. Het grote overheidsappa-
raat, de zeven regeringen en 55 mi-
nisters, een land dat tot de grootste 
schuldenaars ter wereld behoort en 
gelijktijdig zijn onderdanen zwaar 
belast, terwijl de kwaliteit van veel 
publieke diensten (op gezondheid en 
onderwijs na) te wensen overlaat.
Tijd voor een ommekeer, stelt Aer-
noudt. Het smeermiddel voor een re-
set is een goed draaiende economie 
en vrij ondernemerschap als basis 
voor de welvaart. Hij pleit voor een 
sanering van de overheidsfinanciën, 
een ontvetting van het staatsapparaat, 
een ander – streng maar rechtvaar-
dig – belastingmodel dat initiatief 
aanmoedigt en niet fnuikt. Als alter-
natief schuift hij een eenvormige be-
lastingvoet van 21 procent naar voren. 
De vraag is wel hoe men op die ma-
nier een begroting kan saneren.

Aernoudt hekelt ook het systeem van 
werkloosheid, waarbij werklozen 
zich nestelen in het comfort van de 
uitkering. De participatiegraad moet 
dringend worden opgekrikt met een 
aangepaste arbeidswetgeving. De 
voorstellen klinken bekend in de 
oren, vanuit de tijd dat er nog lang 
geen sprake was van een virus. Het 
lijkt vaak op oude wijn in nieuwe 
zakken, veel van de pijnpunten zijn 
niet nieuw.
Hij gaat ook in op de aanpak van de 
coronacrisis. De garantieregelingen 
voor kredieten vindt hij oké. Al mag 
het systeem niet te lang in stand wor-
den gehouden. De auteur kraakt wel 
de subsidies af, omdat ze niet effici-
ent zijn. Ze houden bedrijven in le-
ven die beter de boeken zouden neer-
leggen. Bovendien geuren subsidies 
te veel naar politiek cliëntelisme. z
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Positivisme
Het is wetenschappelĳ k bewezen: 
plezier op het werk werkt. Als we ge-
lukkig zĳ n op het werk, groeien onze 
vitaliteit, onze prestaties en ons zelf-
vertrouwen. Het boek Hoe maak je 

van een blue Monday een freaky Fri-

day beschrĳ ft hoe je in vĳ f stappen 
meer arbeidsvreugde en een succes-
vollere loopbaan kunt nastreven.
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Spanningen
Wat doe je met sluimerende spanning 
of openlĳ ke conflicten op de werk-
vloer? Leidinggeven als het moeilĳ k is 

richt zich tot leidinggevenden die wil-
len begrĳ pen wat er gebeurt wanneer 
samenwerkingsrelaties gespannen 
zĳ n en conflicten de sfeer verzuren. 
Het focust op groepsconflicten: van 
het dagelĳ ks omgaan met milde 
spanningen tot destructieve dyna-
mieken en geëscaleerde conflicten 
die van werken een slagveld maken.
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