
 

 

 

 

 

 

 

 

Den Haag, 5 juni 2020 

  

 

 

Aan de leden van VNO-NCW West, 

 

Het doet goed mensen te zien op een terras in de zon. Weliswaar met anderhalve 

meter ruimte tussen de tafels en het oude omzetniveau wordt bij lange na nog niet 

gehaald, maar het begin is er. Ook mogen we vanaf 15 juni weer op vakantie naar een 

groot aantal Europese landen. Reden tot optimisme. Toch hebben wij het niet gevierd, 

want tegelijkertijd kwamen deze week de berichten van leden binnen die 

noodgedwongen ontslagronden starten. Leden die actief zijn in de congresbranche, de 

reiswereld en evenementen hebben geen werk meer. Tijdens onze online 

bijeenkomsten delen zij hun zorgen. Hun verhalen grijpen ons enorm aan. 

 

Tweede steunpakket 

Eind mei is het tweede noodpakket voor ondernemers ingericht met een verdubbeling 

van de vergoeding voor vaste lasten, nadere afspraken over hoe bedrijven kunnen 

herstructureren en een verlenging van het eerste noodpakket. De ‘ontslagboete’ in de 

NOW-regeling is opgeheven. Het tweede noodpakket heeft het kabinet in nauwe 

samenspraak met werkgevers- en werknemersorganisaties vormgegeven. Jammer is 

wel dat de overheid nog niet 100 procent garant staat bij kredietregelingen, zoals 

BMKB-C en KKC. VNO-NCW zit ook aan tafel bij een overleg over crisismaatregelen die 

op korte termijn genomen kunnen worden, zoals (om)scholing en deeltijd WW. Ook het 

toekomstig verdienvermogen, extra noodzakelijke investeringen daarvoor en 

noodzakelijke hervormingen staan op de agenda. 

 

1,5 meter economie 

Alle protocollen per bedrijfstak of beroepsgroep kunt u vinden op 

mijncoronaprotocol.nl. Daar staan nu al bijna vijftig protocollen en dit overzicht wordt 

steeds geactualiseerd.  

De afgelopen periode zijn diverse sectoren elkaar te hulp geschoten. Tal van slimme 

oplossingen zijn bedacht om ook binnen de 1,5 meter economie bedrijven draaiende te 

houden en klanten op een veilige manier te bedienen. Heeft u ook creatieve, concrete 

oplossingen voor de inrichting van de 1,5 meter economie waarmee collega’s hun 

voordeel kunnen doen. Doe dan hier mee aan de Innovatie Challenge van VNO-NCW 

en MKB Nederland. Het beste idee wordt beloond met een bedrag van 7.500 euro. 

 

Gemeenten 

Wij hebben bij de gemeenten erop aangedrongen te blijven investeren – en vooral niet 

te gaan bezuinigen - ondanks de zorgwekkende financiële situatie van veel gemeenten. 

Daarop maakte het kabinet voor gemeenten, provincies en waterschappen een eerste 

steunpakket van ruim 566 miljoen euro vrij om hen tegemoet te komen in de extra 

kosten die ze nu maken door de coronacrisis. Dat is echter niet voldoende om ook te 

kunnen investeren en de economie weer op gang te brengen. 

 

http://www.mijncoronaprotocol.nl/
https://www.mkb.nl/nieuws/gezocht-15-meter-oplossingen-voor-het-mkb


Magazine West. 

Vandaag ontvangt u het magazine West. in de bus. Deze staat geheel in het teken van 

Corona. Er staan onder andere interviews in met gedeputeerde Floor Vermeulen 

(provincie Zuid-Holland) en ondernemer Jack Stuifbergen (Breedweer). Ook een 

overzicht van de steunmaatregelen en handige platforms voor ondernemers vindt u in 

het magazine. 

 

In de afgelopen weken hebben we diverse interviews met leden gepubliceerd op de 

website en in de sociale media. U kunt ze allemaal teruglezen op www.vno-

ncwwest.nl/ondernemersverhalen. 

 

Bijeenkomsten 

Tijdens onze online bijeenkomsten wordt duidelijk dat ondernemers voor elkaar klaar 

staan. Vooral leden met wie het ondanks de coronacrisis goed gaat, helpen andere 

leden. Dat waarderen we als vereniging zeer. We nodigen u van harte uit om deel te 

nemen aan een van onze wekelijkse ‘Meet ups’. Een overzicht vindt u op www.vno-

ncwwest.nl/agenda. 

 

De versoepelingen in het beleid geven ruimte om vooruit te kijken. Wij hopen dat dit 

ook voor u betekent dat uw bedrijf weer kan opbloeien. Het doet ons goed te zien dat 

ondernemers elkaar in vele vormen helpen en ondersteunen met ideeën en feedback, 

wij zullen dit blijven faciliteren. Want dat is wat ons drijft en sterker maakt. 

 

Hartelijke groet, 

 

VNO-NCW West 

 

Audrey Keukens,     

voorzitter    

Kim Boersma, 

directeur 
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