
  

    

 

  
 

 

Den Haag, 15 december 2020 

   

 
      

  

Beste leden van VNO-NCW West, 

 

Gisteravond heeft de premier voor de tweede keer dit jaar vanuit het torentje een 

toespraak gegeven en daarin een tweede lockdown aangekondigd. Zeer ingrijpende 

maatregelen, op een moment waarop veel ondernemers hoopten met veel creativiteit 

nog iets positiefs van dit jaar te maken. Wij leven intens mee met alle ondernemers 

die nu opnieuw getroffen worden.  

De lockdown maatregelen zullen de komende vijf weken impact hebben. Veel bedrijven 

moeten hun deuren sluiten, uw medewerkers met kinderen moeten zorg, online 

onderwijs en werk zien te combineren en de verwachting is dat meer mensen, wellicht 

ook uw medewerkers, mentale schade oplopen. Voor alle bedrijven, binnen en buiten 

de getroffen sectoren zal de impact weer groot zijn.  

Toch heeft het kabinet niet anders besloten. Het aantal besmettingen bleef oplopen en 

de capaciteit in de zorg loopt tegen haar grenzen aan. De zogenoemde hamer van 

premier Rutte komt hard aan.  

Er wordt veel van ons als samenleving gevraagd en ook van u als ondernemer.  

VNO-NCW blijft zich inzetten voor steun aan ondernemers en het verbeteren van de 

noodpakketten die de overheid beschikbaar stelt. Wij staan voor u klaar, laat het ons 

weten als het water u aan de lippen staat en u op onvolkomenheden in de 

steunmaatregelen stuit. De solidariteit die het kabinet nu wederom vraagt om het virus 

te bestrijden, vraagt ook om compensatie van de hierdoor geleden schade. Want alleen 

dan kan de economie snel weer opstarten na deze lockdown.  

Juist nú moeten we vooruit kijken, het grootschalig testen intensiveren, experimenten 

voorbereiden voor het stapsgewijs openen van bepaalde sectoren, perspectief bieden 

én investeren. De komende vijf weken kan het kabinet benutten om een 

testsamenleving te organiseren. Want met wachten op het vaccin gaan we het niet 

redden.  

De kracht van de regio is dat wij ons blijven inzetten voor met name investeringen in 

een beter vestigingsklimaat, een goed functionerende regionale arbeidsmarkt, 

voldoende ruimte voor bedrijvigheid, bereikbaarheid en de energietransitie. Allemaal 

noodzakelijke randvoorwaarden om straks weer te kunnen ondernemen. Team West 

zet zich, samen met u, hiervoor dagelijks in. We willen u de komende tijd hier nog 

nauwer bij betrekken, deelt u vooral uw ervaringen, zorgen en als u wilt meedenken 

over mogelijke oplossingen, heel graag. Alleen samen krijgen we het voor elkaar.  

We zijn ons allemaal bewust dat deze tijd veel onzekerheid met zich meebrengt, 

tegelijk kan dit ook leiden tot nieuwe kansen en mogelijkheden. Wij zien dat er mooie 

initiatieven en samenwerkingen tussen leden onderling ontstaan. Bent u op zoek naar 



een samenwerking en ziet u kansen, neem gerust contact met ons op, zodat wij u 

kunnen helpen de verbinding te maken met collega-ondernemers. Houd vol en blijf 

gezond! 

 

Hartelijke groet, 

 

VNO-NCW West 

  
Audrey Keukens,          

Voorzitter 

Kim Boersma, 

Directeur 

 

    

 

https://www.vnoncwwestcorona.nl/

