
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Den Haag, 28 september 2020 

  

 
     

Beste leden, 

 

Dit weekend zijn VNO-NCW en MKB Nederland de campagne ‘Voorkom tweede 

lockdown’ begonnen. Voorzitters Ingrid Thijssen en Jacco Vonhof, hebben een 

brandbrief aan alle werkgevers gestuurd waarin zij een oproep doen aan iedereen in 

Nederland om zich aan de corona-regels te houden. De regio- en doelgroepvoorzitters 

van VNO-NCW West hebben deze brief al onder onze leden verspreid. Indien u de brief 

nog niet heeft ontvangen, kunt u hier alle informatie over de oproep vinden.  

Wij doen een dringend beroep op u. Als ondernemer kunt u een belangrijke bijdrage 

leveren aan het tegengaan van de verspreiding van het virus. 

 

Wij vragen u de campagne te steunen. Er zijn speciale banners gemaakt die u op de 

website van VNO-NCW kunt downloaden. U kunt ook campagneberichten in de sociale 

media-accounts van VNO-NCW liken en delen. 

 

Noodfondsen in de regio 

Gelukkig blijft de overheid ruimhartige steunmaatregelen nemen. Mede dankzij uw 

inbreng voeren onze belangenbehartigers gesprekken met gemeenten en provincies. Er 

zijn vorige week grote financiële steunfondsen ingericht door de provincie Noord-

Holland en de gemeenten Leiden en Den Haag. U kunt het nieuws hierover volgen op 

www.vno-ncwwest.nl 

 
Derde steunpakket 

Het derde steunpakket op nationaal niveau voor ondernemers is eveneens ruimhartig. 

De nieuwe voorzitter van VNO-NCW Ingrid Thijssen heeft tijdens haar eerste openbare 

optreden op Prinsjesdag de loftrompet gestoken over het kabinetsbeleid. Genereus en 

historisch, noemt zij de rijksbegroting. “De gebruikelijke reflex in een crisis is 

bezuinigen en zwaarder belasten van burgers en bedrijven. Nu kiest het kabinet voor 

investeren en dus banen.” 

 

Van werk naar werk 

VNO-NCW West zet de komende maanden in op meer financiering voor om- en 

bijscholing. “We kunnen werklozen als gevolg van de coronacrisis voorkomen als we nu 

flink investeren in het begeleiden van werk naar werk. In onze regio worden 

bijvoorbeeld stewardessen al omgeschoold tot verpleegkundigen. De technische 

mensen uit de evenementensector kunnen ook prima aan de slag als installateurs in de 

energiesector. Het kabinet trekt 1,4 miljard extra uit. Als je daarvan het geld voor de 

TOZO-regeling aftrekt, blijft er slechts 0,5 miljard over voor omscholing. Dat is 

volstrekt onvoldoende.” zei Audrey Keukens onder meer op BNR. (luister hier terug) 

 

Miljoenenontbijten 

Onze traditionele Miljoenenontbijten op 16 september waren succesvol, ook in de 

nieuwe vorm, deels fysiek en ook online te volgen via live-streaming. In Den Haag, 

https://www.vno-ncw.nl/nieuws/klemmend-beroep-op-leden-voorkom-tweede-lockdown
https://www.vno-ncw.nl/content/voorkom-tweede-lockdown-toolkit
http://www.vno-ncwwest.nl/
https://www.bnr.nl/podcast/zakendoen/10420955/eric-van-schagen-vno-ncw-brabant-zeeland-en-audrey-keukens-vno-ncw-west-over-prinsjesdag


Noord-Holland, RijnGouwe, Rijnland, Oostland, Rotterdam en Westland-Delfland wisten 

1500 deelnemers elkaar te vinden. De ontbijten stonden met elkaar digitaal in 

verbinding zodat iedereen de topsprekers in Rotterdam en Den Haag kon volgen. Ook 

de media was aanwezig, van WNL en BNR tot Omroep West en Radio Rijnmond, van 

AD en FD tot de lokale kranten en internetsites. Veel dank aan alle betrokken 

bestuurders, leden en sprekers. U kunt terugkijken op 

http://www.vnoncwmiljoenenontbijt.nl/ 

 

Lidmaatschap VNO-NCW West 

Deze weken neemt Team West contact op met geïnteresseerden die afgelopen periode 

een bijeenkomst hebben bezocht of door u zijn uitgenodigd als introducé.   

Het team belt na om hen te wijzen op de voordelen van een lidmaatschap. In deze 

actieweken hopen we onze vereniging te laten groeien. Mocht u nieuwe ondernemers 

ontmoeten die zich bij de vereniging willen aansluiten, laat het weten. Dan nemen wij 

contact met hen op. 

 

Campagne Zowerkthet.nl  

Audrey Keukens tekende op 24 september jl. samen met ruim twintig werkgevers een 

verklaring om zich in te zetten voor een bereikbare metropool Amsterdam. Uit een 

enquête die wij onder leden hebben gehouden blijkt dat het thuiswerken op grote 

schaal na corona blijft bestaan. Degenen die wel reizen, doen dat zoveel mogelijk 

buiten de spits. Als we op meerdere sporen inzetten, ook op een schaalsprong in het 

openbaar vervoer en investeringen in noodzakelijke wegen, zoals in de A8-A9, blijft de 

Randstad bereikbaar. De landelijke campagne zowerkthet.nl, die gisteren van start 

ging, verwijst naar een platform met praktische informatie over flexibel thuiswerken en 

slim reizen. 

 

Samen de schouders eronder 

VNO-NCW voert gesprekken over de invoering van betrouwbare snel-tests, waarbij 

iemand binnen een kwartier weet of hij corona heeft of niet. We weten hoe belangrijk 

dat is om uw bedrijf te kunnen laten doordraaien. Als we met elkaar de schouders 

eronder zetten en volhouden tot er een vaccin is, kunnen we de gezondheids- en 

economische schade binnen de perken houden en straks snel herstellen van de crisis. 

 

Alleen met elkaar kunnen we deze coronagolf stoppen. 

 

Hartelijke groet, 

 

VNO-NCW West 

 

Audrey Keukens,     

Voorzitter 

Kim Boersma, 

Directeur 

  

 

    

 

http://www.vnoncwmiljoenenontbijt.nl/
http://www.zowerkthet.nl/
https://www.vnoncwwestcorona.nl/

