
  
 
 
 
 
 
 
 
Den Haag, 8 mei 2020 

    

 
 
 
Aan de leden van VNO-NCW West, 
 
Het is de week waarin premier Rutte tijdens zijn persconferentie ondernemers weer perspectief 
gaf. Dat is wat we nodig hadden, we zijn verheugd dat het kabinet in meerdere stappen 
verschillende sectoren in de economie weer openstelt. 
 
Samen met velen van u heeft VNO-NCW veel gedaan om dit stapsgewijs open stellen mogelijk te 
maken, bijvoorbeeld door het opstellen van sectorprotocollen. Hans de Boer zei na de 
persconferentie: “Door de gesloten sectoren weer op te starten, verminderen we de diepte en 
kosten van de recessie. Voor alle ondernemers die nog moeten wachten of maar beperkt aan de 
bak kunnen, moeten we met het tweede steunpakket zorgen dat ze worden gecompenseerd, 
zodat we zoveel mogelijk banen en bedrijvigheid in stand kunnen houden. Dat is hoognodig, want 
de huidige lockdown legt circa een vijfde van de Nederlandse economie plat.” 
 
Tweede noodpakket 
De kern van het tweede noodpakket is verlenging van pakket 1. Daarbij willen we in ieder geval 
realiseren dat het tweede noodpakket ook voorziet in een tegemoetkoming in andere vaste lasten 
dan de loonkosten en dat het rekening houdt met seizoenbedrijven. De gesprekken met het 
kabinet hierover verlopen voorspoedig, wij houden u hiervan op de hoogte. 
 
Thuiswerken 
Als het mogelijk is, roepen wij op om iedereen thuis te blijven werken. Dit kan een grotere druk op 
het openbaar vervoer voorkomen. VNO-NCW en MKB Nederland hebben samen met de overheid 
het platform thuiswerkenistopsport.nl opgericht, waar praktische informatie te vinden is voor 
werknemers en werkgevers. Het is de moeite waard daar een kijkje te nemen en te delen met uw 
medewerkers. Zo vertelt bijvoorbeeld coach en oud-wielrenner Maarten Tjallingii hoe u met stress 
kan omgaan. 
 
Coronacalculator 
Ook attenderen we u op de coronacalculator. Dit is een handig 
instrument waarmee u inzicht kunt krijgen in de steunmaatregelen 
die eventueel van toepassing zijn voor uw bedrijf. Zodra nieuwe 
maatregelen beschikbaar komen worden deze ook hier inzichtelijk. 
 

 
 

Gemeenten 
Op regionaal niveau werken we intensief samen met gemeenten. U heeft mogelijk al gelezen dat 
veel gemeenten de begroting niet rond krijgen. Bezuinigen en/of lasten verhogen zijn geen 
oplossingen in crisistijd. Juist nu moeten gemeenten investeren, aanbesteden en belastingen 
opschorten. We hebben het probleem al aangekaart bij de minister van Binnenlandse Zaken en de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten. 

https://www.nlom.nl/project/thuiswerken-is-topsport/
https://www.coronacalculator.nl/
https://www.coronacalculator.nl/


 
Juist nú sluit je aan 
Deze week hebben wij weer een videoboodschap voor ondernemers. Dat ondernemers in deze tijd 
baat hebben zich te verenigen, zal u niet vreemd in de oren klinken. Leden van onze vereniging 
VNO-NCW West bellen en mailen en komen met adviezen en innovatieve oplossingen in online 
bijeenkomsten. Leden steken elkaar in deze bijeenkomsten een hart onder de riem en helpen 
elkaar de crisistijd door te komen. Ook vertellen ze over de problemen waar ze tegen aanlopen. 
Die input nemen we mee in de gesprekken met wethouders, gedeputeerden en ministers. Het 
pakket aan steunmaatregelen wordt daardoor ruimer en beter. Een overzicht van activiteiten van 
VNO-NCW West in crisistijd vind u hier. 
 
In crisistijd zoeken mensen steun bij elkaar. De solidariteit is hoog in onze vereniging. Juist nú sluit 
u aan. Samen de crisis doorstaan en samen vooruitkijken en anticiperen op de herstelfase, want 
daar gaan we mee aan de slag. 
 
Hartelijke groet, 
 
VNO-NCW West 
 
Audrey Keukens, 
Voorzitter 
 

Kim Boersma, 
Directeur 

  

 

https://youtu.be/Ax563pKJkqI
https://www.vno-ncwwest.nl/lobby/duurzaamheid/Coronavirus/Advies.aspx
https://www.vno-ncwwest.nl/agenda/agenda.aspx
https://www.vno-ncwwest.nl/agenda/agenda.aspx
https://www.vno-ncwwest.nl/lobby/duurzaamheid/Coronavirus/Coronavirus.aspx
https://www.vnoncwwestcorona.nl/

