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 Beste leden van VNO-NCW West, 

 
Heeft u afgelopen zaterdag van het Songfestival genoten? Deze fantastische show 
heeft Nederland goed op de kaart gezet met mooie PR voor de stad Rotterdam. Een 
van de hoogtepunten was het optreden waarbij via high tech augmented reality de 
suggestie werd gewekt dat de Nederlandse artiesten op de Erasmusbrug stonden. 
 
Een ander hoogtepunt waren de 3500 mensen in de zaal, een overtuigend teken dat 
de samenleving weer open kan. De organisatie van sneltesten voor een evenement is 
op orde en biedt perspectief, evenals het vaccineren. Per week worden er nu in 
Nederland ruim 1 miljoen prikken gezet. 
 
Steunpakketten 
Goed dat vandaag bekend is geworden dat het corona-steunpakket voorlopig met drie 
maanden wordt verlengd en zelfs iets wordt verruimd. Zo telt de tegemoetkoming in 
de vaste lasten (TVL) niet langer mee als omzet voor de NOW. Een goede zaak is ook 
dat ondernemers pas in 2022 hoeven te beginnen met het aflossen van hun schulden 
bij de Belastingdienst. Meer informatie 
 
Graag attenderen wij u op twee subsidieregelingen voor mkb, die binnenkort worden 
opengesteld. 
 
Ander nieuws 
Deze week deden vijftien burgemeesters een oproep aan het kabinet te investeren in 
kwetsbare stedelijke gebieden die te maken hebben met hardnekkige sociale 
problemen. Het voorstel is om samen met bewoners, gemeenten en maatschappelijke 
partners hiervoor een nationaal programma te maken. Het herstelplan voor 
Rotterdam-Zuid uit 2012 wordt als voorbeeld gesteld. Bestuurders van VNO-NCW 
Rotterdam & regio Rijnmond zijn bij dit plan betrokken. “De ervaringen in Rotterdam 
laten goede resultaten zien”, vindt ook Jacco Vonhof, voorzitter MKB Nederland, 
“zoals minder schooluitval en mensen die vanuit de bijstand weer actief worden op de 
arbeidsmarkt. Daarom steunen wij de oproep van de burgemeesters met onze 
regionale verenigingen van harte en werken graag mee.”   
Meer lezen: Programma Rotterdam-Zuid als voorbeeld voor aanpak kwetsbaar 
stedelijk gebied - VNO-NCW West 
 
Groei-agenda Zuid-Holland 
Er ging deze week nog een oproep uit naar het kabinet. VNO-NCW West heeft samen 
met 79 andere partijen in Zuid-Holland informateur Mariëtte Hamer gevraagd de 
Nederlandse economie een kick-start te geven. Overheden, bedrijven en 
kennisinstellingen willen jaarlijks 1,4 miljard euro investeren in de uitvoering van de 



Groei-agenda Zuid-Holland. Tot de agenda behoren projecten op gebieden als 
woningbouw, openbaar vervoer, kennisontwikkeling, energietransitie en 
arbeidsmarkt. Aangevuld met rijksgeld kan de provinciale economie 
toekomstbestendig worden gemaakt. Lees meer. 
 
Lobbycommissies 
We zijn de eerste lobbycommissie gestart, ‘Mobiliteit’ onder leiding van Jan Willemsen 
(Vialis). Voor de zomer wil deze commissie haar plannen presenteren aan het 
Algemeen Bestuur. De commissies worden gefaseerd opgestart, we houden u op de 
hoogte van de ontwikkelingen. Lees meer. 
 
Deze maand is Robert Tieman als belangenbehartiger in dienst getreden bij  
VNO-NCW West. Er is naast een regionale verdeling ook een indeling op portefeuille 
gemaakt, zodat op pragmatische en efficiënte wijze invulling gegeven kan worden 
aan de ondernemersbelangen in de gehele regio. Contactgegevens. 

Robert Tieman, Noord-Holland 
Portefeuille: Arbeidsmarkt en onderwijs, klimaat en milieu, regionale economie en 
waterschappen. 

Rogier Krabbendam, Zuid-Holland 
Portefeuille: Mobiliteit, fysieke leefomgeving en brede welvaart.  
 
DGA-netwerk 
Op 18 mei werd het eerste landelijke DGA-congres georganiseerd. (Terugkijklink). 
DGA-ondernemer en actief lid, Cees van der Meij, ging in gesprek met Ingrid Thijssen 
en Jacco Vonhof. Bekijk zijn videoboodschap over regeldruk en vertrouwen. 
 
In aanloop naar het DGA-congres hebben we campagne in de sociale media gevoerd 
om directeuren-grootaandeelhouders bekend te maken met ons bloeiende DGA-
netwerk. Deze ondernemers worden de komende weken uitgenodigd aan te sluiten bij 
ons netwerk. Indien u zelf een ondernemer kent die goed kan aansluiten bij onze 
vereniging, laat het vooral weten aan uw verenigingsmanager.  
 
Metropool Amsterdam  
Ook op 18 mei is er een online uitzending georganiseerd waarin de nieuwe voorzitter 
Henk Markerink zijn plannen toelicht. Oud-voorzitter Hans Bakker ontving uit handen 
van de loco-burgemeester van Amsterdam een bijzondere onderscheiding. 
(Terugkijklink) 
 
Agenda 
De komende weken bieden wij u een interessant programma aan van 
netwerkbijeenkomsten. Na de zomer hopen we naast online ook weer fysiek bij elkaar 
te komen. U ontvangt via de e-mail de uitnodigingen, ook kunt u op onze website de 
bijeenkomsten zien: www.vno-ncwwest.nl. 
 
Reserveer vast in uw agenda: 8 juli, 9.30 uur, u bent van harte uitgenodigd om met 
Ingrid Thijssen online in gesprek te gaan over de visie van VNO-NCW: Ondernemen 
voor brede welvaart.   

We zien ernaar uit u weer te ontmoeten. 
 
Hartelijke groet, 
VNO-NCW West,  



 Audrey Keukens,          
Voorzitter  

Kim Boersma, 
Directeur 

 

 

   

           

 


