
Docentenhandleiding les 2. 

Dia 7:  

De twee indicatoren die al in de min staan zijn de orders en het producentenvertrouwen. 

Dia 9: 

De twee indicatoren, die nog heel duidelijk in de plus staan zijn het arbeidsvolume en de vacatures. 

Dia 10: 

Aan het begin van een crisis is er nog sprake van toenemende werkloosheid. Pas bij langer durende crisis 

zijn bedrijven genoodzaakt om mensen te ontslaan of bedrijven gaan failliet waardoor er ook mensen op 

straat komen. 

Dia 13: 

De consumptie duikt in de min. Consumenten horen van een crisis en bedrijven, die slecht gaan. Zij gaan 

hun uitgaven minderen. Consumenten gaan zich gedragen naar hun toekomstverwachting en gaan 

reserves opbouwen voor de naderende slechte tijden. 

Dia 15: 

Indicatoren, die voorop 
lopen 
 
Producentenvertrouwen 
Orders 
Consumentenvertrouwen 
Productie 
Grote aankopen 
Consumptie 
Uitvoer 
 

Indicatoren, die ongeveer 
gelijk lopen met de 
verandering van het BBP 
 
Rente 
Faillisementen 
Uitzenduren 
Vacatures 
 

Indicatoren, die achter de 
veranderingen van het BBP 
aanlopen 
 
Arbeidsvolume 
Werkloosheid 
Investeringen 

 

Dia 17: 

Opvallend hier is dat de consumptie achter blijft in het herstel en dat de rente nu bij de voorlopers 

hoort. De rest van het schema komt aardig overeen. 

Dia 19 

- Conclusie, die je moet trekken is, dat je aan de hand van een aantal voorloperindicatoren kan 

zien hoe lang we nog in de crisis zitten namelijk producentenvertrouwen,  orders en 

consumentenvertrouwen. Van deze indicatoren is alleen het consumentenvertrouwen zich 

voorzichtig aan het herstellen. Producentenvertrouwen en grote orders zijn nog heel erg min. 



- Wil er een begin van een herstel zijn dan moeten de voorlopers al weer in het groene kwadrant 

zitten. Zij staan nu allebei nog behoorlijk in het rood, moeten dan via geel naar groen. Kan nog 

wel even duren. 

 

Dia 24 

- December 1994 – juli 1998 Dus bijna vier jaar 

Augustus 2004 –Augustus 2006: Dus twee jaar 

Augustus 2010-Nog steeds niet dus ook al twee jaar  

       

 

 


