
   

 

 

 

 

 

 

 

Den Haag, 9 april 2020 

  

 

Aan de leden van VNO-NCW West, 

 

Een maand geleden kondigde het kabinet de eerste maatregelen af tegen de 

verspreiding van het coronavirus. Sindsdien zijn er ondernemers die geen euro meer 

verdiend hebben. Bepaalde sectoren worden keihard getroffen, denk aan het transport, 

de sierteelt en de horeca. Dat is onvoorstelbaar, voor u als ondernemer, voor uw 

medewerkers en uw toeleveranciers. Daarom is het nu tijd om na te denken over wat 

wel kan. Een goed voorbeeld is in de bouw waar een protocol is afgesproken waardoor 

er doorgewerkt kan worden op anderhalve meter afstand. Wij dringen er bij alle 

overheden – rijk, provincie en gemeente - op aan hun investeringen naar voor te halen 

en aan te blijven besteden. 

 

In de afgelopen week hebben we activiteiten ondernomen om onze leden bij te staan 

in deze crisis. Hieronder vindt u de belangrijkste kort opgesomd. 

 

1. Van de leden – u houdt ons goed op de hoogte van de ontwikkelingen bij uw 

bedrijf. Wij zorgen ervoor dat deze informatie gebundeld terecht komt bij de 

bewindspersonen, ministeries, brancheorganisaties, provincies en gemeenten. 

Zodat maatregelen herzien of aangepast kunnen worden. 

 

Drie opvallende opmerkingen van leden:  

- De levering van producten is moeilijk te managen door verschillen tussen 

landen in lockdown protocollen;  

- Ook raken grondstoffen afkomstig uit het buitenland op;  

- De berekeningsmethodiek voor het omzetverlies van de NOW-maatregel is 

ongeschikt voor sectoren met een seizoenspatroon, zoals de strandhoreca en de 

tuinbouw. 

 

2. Brief aan gemeenten - VNO-NCW West en MKB Nederland hebben afgelopen 

woensdag een brief aan de wethouders Economische Zaken van alle gemeenten 

in Noord- en Zuid-Holland gestuurd met een checklist waarmee gemeenten 

kunnen nagaan of zij meer kunnen doen voor ondernemers. Ook vragen we in 

deze brief om vergunningprocedures van ondernemers met spoed te 

behandelen en bouw- en renovatieprojecten, inkoop en alle overige 

overheidsopdrachten zo snel mogelijk uit te voeren. Lees hier de brief. 

 

3. Meer steun - Het pakket aan steunmaatregelen van het kabinet voor 

ondernemers is uitgebreid: 

uitbreidingen noodpakket en kredietverzekeringen. 

Blijf voor deze informatie bij op www.vno-ncw.nl/corona 

 

https://www.vno-ncwwest.nl/Algemeen%20Dossier/vervolg%20brief%20VNO-NCW%20West%20en%20MKB-Nederland%20m.b.t.%20coronavirus%20aan%20gemeenten%2008-04-2020%20(DEF%20versie)%20(1).pdf
https://www.mkb.nl/nieuws/goed-dat-witte-vlekken-noodpakket-verder-worden-ingevuld
https://www.vno-ncw.nl/nieuws/garantie-kredietverzekering-belangrijk-tijdens-en-na-crisis
http://www.vno-ncw.nl/corona


4. NOW - Deze week is het loket van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging 

Werkgelegenheid (NOW) opengegaan. Tienduizenden ondernemers hebben al 

een vergoeding van de loonkosten aangevraagd. Binnen 2 tot 4 weken 

ontvangen de aanvragers een voorschot van 72 procent van hun loonkosten per 

maand. Is dat genoeg? Vul onze poll hier in (slechts 1 vraag). 

 

5. Radiospots - Op de radio worden spots van VNO-NCW en MKB-Nederland 

uitgezonden, waarin zij alle mensen die hard doorwerken bedanken en een 

oproep doen om lokale ondernemers te steunen. 

 

6. Online bijeenkomsten – We organiseren per regionetwerk online 

bijeenkomsten waar leden kunnen bijpraten en kennis en ervaring kunnen 

delen. Ook voorlichtingsbijeenkomsten met deskundigen. Uitnodigingen 

ontvangt u per e-mail. Kijk ook op www.vno-ncwwest.nl/agenda 

 

De maatregelen van het kabinet zullen in ieder geval tot 28 april van kracht zijn, we 

zullen weer vooruit kijken, op zoek naar een nieuw evenwicht, waarin het absoluut 

noodzakelijk is dat de economie weer op gang gaat komen. VNO-NCW West zal u 

blijven ondersteunen en gesprekken voeren met de verschillende overheden. Indien u 

vragen of suggesties heeft blijft u dit vooral doorgeven. 

 

Wij wensen u ondanks alles, een goed paasweekend, sterkte en veel gezondheid toe.  

 

Hartelijke groet, 

 

VNO-NCW West 

 

Audrey Keukens 

Voorzitter 

Kim Boersma 

Directeur 

 

 

  

 

https://www.vno-ncwwest.nl/Algemeen%20Dossier/Wekelijkse%20coronapoll.aspx
http://www.vno-ncwwest.nl/agenda

