
  

    

 

  
 

 

Den Haag, 10 november 2020 

   

 
      

  

Beste leden van VNO-NCW West,  

 

Dit weekend heeft Ingrid Thijssen een plan gepresenteerd voor een snelle ontwikkeling 

naar een testeconomie, waardoor komend voorjaar de ‘vrijwel normaal’ samenleving 

kan terugkeren. Dit plan voorziet in een fijnmazige infrastructuur voor sneltesten zodat 

mensen dagelijks kunnen worden getest. Voordat iemand een gebouw betreedt, of dat 

nu een werklocatie is of een horecagelegenheid, wordt hij getest en krijgt hij binnen 

een paar minuten te horen of de uitslag negatief is en of hij naar binnen kan. 

Onderdeel van de infrastructuur zijn XL-snelteststraten die nu al worden gebouwd. 

Gisteren ging er een straat in Rotterdam open.  

 

Het plan biedt perspectief. Tegen relatief geringe kosten kan veel maatschappelijk en 

economisch leed voorkomen worden. Bijzonder is dat het bedrijfsleven zijn schouders 

eronder heeft gezet en het ministerie van Volksgezondheid helpt de testsamenleving zo 

snel mogelijk in te richten. Onder meer Philips, Randstad, McKinsey, Loyens & Loeff en 

ASML vaardigen experts af. VNO-NCW heeft voorlopig de regie. Als de infrastructuur 

staat wordt deze overgedragen aan de GGD’s. 

Dit neemt niet weg dat we nu nog alle coronamaatregelen moeten naleven. Houd 1,5 

meter afstand, slechts 2 mensen bij elkaar op straat en maximaal 2 op bezoek thuis, 

draag een mondkapje en vooral werk thuis! Wat dat laatste betreft ligt hier een extra 

verantwoordelijkheid bij werkgevers. Als het even kan laat uw mensen thuiswerken. 

We moeten strengere maatregelen, zoals het sluiten van de scholen, zien te 

voorkomen.    

Door corona vergeten we bijna dat we ook nog PFAS-crisis hebben. Aan de oplossing 

van het probleem van de stagnerende vergunningen wordt hard gewerkt, maar dit is 

een proces van de lange adem. De afstemming met het bedrijfsleven door het 

ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kan veel beter, blijkt uit een evaluatie. We 

zitten aan de provincietafels over het stikstof/PFAS-vraagstuk en brengen daar de 

ervaringen van ondernemers uit de dagelijkse praktijk in. Loopt u schade op door deze 

crisis, laat het ons weten. 

 

We moeten het nog even volhouden met elkaar, maar met het sneltestplan is er licht 

aan het einde van de tunnel gekomen. Dat het bedrijfsleven de uitvoering ter hand 

neemt, schept vertrouwen. Aan daadkracht heeft het ondernemers nooit ontbroken.   

 
Hartelijke groet, 

 

VNO-NCW West 



  
Audrey Keukens,                   

Voorzitter 

Kim Boersma, 

Directeur 

 

    

 

 

https://www.vnoncwwestcorona.nl/

