
  

 

 

 

 

 

 

 

 
Den Haag, 16 april 2020 

  

 

 

Aan de leden van VNO-NCW West, 
 

Het was de week dat het IMF een gitzwarte toekomst voor de wereldeconomie 

voorspelde: voor Nederland een krimp van 7,5 procent in 2020 en een oplopende 

werkloosheid tot 6,5 procent. Deze cijfers zullen een grote impact maken op vrijwel 

iedere organisatie. 

 

Het was ook de week dat premier Rutte vroeg alvast na te denken over de 1,5 meter 

economie. Hoe kunnen we die vormgeven binnen onze bedrijfsvoering? Samen met de 

brancheorganisaties worden protocollen opgesteld voor de overgangsfase, waarbij 

gezondheid voorop staat, zowel voor u persoonlijk als voor uw onderneming. 

 

Graag informeren we u over de volgende actualiteiten: 

 

1. WAB – De relatief nieuwe wet Arbeidsmarkt in Balans voldoet niet in deze 

crisistijd. Volgens deze wet mag je het contract van een werknemer maximaal 

twee keer verlengen in een beperkte periode. Daarna volgt de vaste aanstelling. 

De NOW-regeling is gericht op het in dienst houden van medewerkers. Maar 

welke ondernemer kan een vaste aanstelling geven als zijn omzet onzeker is?  

 

2. NOW - Afgelopen woensdag heeft voorzitter Audrey Keukens op BNR de 

overheid gevraagd snel duidelijkheid te geven over verlenging en aanpassing 

van de NOW-regeling. Aanpassing zodat ook bedrijven met een seizoenspatroon 

en werkmaatschappijen (niet uitsluitend op holding niveau) ervoor in 

aanmerking komen. Luister hier de uitzending terug (woensdag, 7.05 uur) 

Wij verwachten deze week uitsluitsel hieromtrent. Kijk hier voor praktische 

informatie over de NOW-regeling. 

 

3. Coronacalculator - VNO-NCW en MKB Nederland hebben een handige 

coronacalculator ontwikkeld, waarvan al veel ondernemers gebruik maken. 

https://www.coronacalculator.nl 

 

4. Bouw - We blijven bij gemeenten aandacht vragen voor aanbestedingen en 

uitvoering van opdrachten, want we horen van leden dat de processen 

vertraagd zijn en orderportefeuilles opdrogen.  

 

5. Steun voor sierteelt – Goed dat het kabinet extra geld heeft uitgetrokken 

voor een deel van de tuinbouw-sector, waaronder de sierteelt. Er komt een 

gericht steunpakket van 650 miljoen euro. Veel leden van VNO-NCW Westland-

Delfland, Oostland en Rijnland zijn actief in deze sector. 

 

6. Groene wederopbouw - De beperking van de internationale handel en het 

‘huisarrest’ leidt tot allerlei initiatieven die de circulaire economie stimuleren en 

vervuilende emissies in het verkeer terugdringen. Yousef Yousef, voorzitter van 

het VNO-NCW netwerk Groene Groeiers vraagt om een ‘groene’ wederopbouw 

https://www.bnr.nl/gemist
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/now
https://www.coronacalculator.nl/


na de crisis. Lees hier het interview. 

 

7. Online bijeenkomsten – We organiseren online bijeenkomsten waar leden 

kunnen bijpraten en kennis en ervaring kunnen delen. Ook faciliteren wij 

voorlichtingsbijeenkomsten met deskundigen. Uitnodigingen ontvangt u per 

mail. Kijk ook op www.vno-ncwwest.nl/agenda. 

U kunt hier ook webinars terugkijken en adviezen van ondernemers van het 

DGA-netwerk vinden. 

 

8. Campagne - We starten volgende week een campagne in de sociale media met 

de oproep aan ondernemers zich bij ons aan te sluiten. Onze boodschap: 

“samen staan we sterk en kunnen we de crisis aan”. Als jullie onze berichten 

willen delen, heel graag. Volg VNO-NCW West op LinkedIn, Twitter, Facebook 

en Instagram.  

www.vnoncwwestcorona.nl  

 

9. Poll - Vul onze wekelijkse poll in. Deze keer een vraag over de 1,5 meter 

economie. Dit kan snel via de netwerkapp www.vno-ncwwest.nl/app onder 

tabblad leden of klik hier.  

 

De uitkomsten van de poll en alle input die wij van u ontvangen tijdens de online-

bijeenkomsten, gesprekken met regiomanagers en enquêtes worden gebundeld en 

meegenomen in de regionale en nationale belangenbehartiging.  

 

In al onze regio’s wordt aan leden gevraagd om mee te denken over de invulling van 

de 1,5 meter economie, wij ontvangen al veel innovatieve en creatieve ideeën. 

Heeft u ideeën, dan kunt u ons natuurlijk ook rechtstreeks mailen, VNO-NCW brengt 

deze ter tafel voor de protocollen bij brancheverenigingen en zal uitvoerbare ideeën 

meenemen richting het kabinet voor 28 april.  

 

De tijd die voor ons staat is uitdagend voor ons allen. Volgende week zal er meer 

bekend worden wat er mogelijk wordt na 28 april. Samen met u zetten wij ons in om 

de volgende stap te kunnen zetten na het afbouwen van de beperkende maatregelen, 

zodat we weer samen kunnen bouwen aan het herstel.  

 

 

Hartelijke groet, 

 

Audrey Keukens 

Voorzitter 

Kim Boersma 

Directeur 

 

https://www.groenegroeiers.nl/#/inspiratie_item/news/yousef-kom-actie
http://www.vno-ncwwest.nl/agenda
http://www.vnoncwwestcorona.nl/
http://www.vno-ncwwest.nl/app
https://www.vno-ncwwest.nl/Algemeen%20Dossier/Wekelijkse%20coronapoll.aspx

