
 

 

Den Haag, 27 maart 2020 

 

Beste Leden van VNO-NCW West, 

 

We sluiten de week af waarin onze premier nog scherpere maatregelen afkondigde om 

de verspreiding van het Corona-virus te beheersen. Gezondheid is het belangrijkst en 

we hopen dat u en uw naasten gezond zijn. Wat de economie betreft, gaat het 

natuurlijk niet goed. Uit een enquête van VNO-NCW en MKB Nederland blijkt dat het 

bedrijfsleven over de gehele linie hard wordt geraakt. Gisteren heeft het Centraal Plan 

Bureau de vooruitzichten gepresenteerd, die economisch een grote uitdaging laten 

zien.  

 

Aan het begin van de week waren er al ruim 13.000 vragen van ondernemers 

beantwoord door het landelijke Coronaloket, een samenwerkingsverband van de Kamer 

van Koophandel, VNO-NCW en MKB Nederland. Veel leden van VNO-NCW West zoeken 

daarnaast direct contact met ons en delen hun zorgen. Ook komen ondernemers met 

goede ideeën om de crisis te doorstaan en er zijn mooie initiatieven waarin 

ondernemers hun productieproces aanpassen om de enorme hulpvraag vanuit de zorg 

te kunnen voorzien, soms geheel belangeloos. 

 

Wat kan er wel? 

Dit voorbeeld sluit aan bij de oproep van landelijk voorzitter Hans de Boer. Hij zei 

donderdag in het televisieprogramma Op1 dat we moeten gaan kijken wat er wel kan, 

zodat Nederland sterk uit deze crisis komt. Dat ProRail het onderhoud van de Schiphol-

tunnel naar voren haalt en binnen een week wil uitvoeren is een mooi voorbeeld en 

verdient een pluim. 

 

Hans de Boer benadrukte ook dat onze internationaal georiënteerde handelseconomie 

in ketens is georganiseerd en dat het noodzakelijk is dat alle schakels in de keten 

financiële ruimte krijgen en geven. Wij vragen u coulant te zijn richting uw 

toeleveranciers en afnemers, hoewel we begrijpen dat dit - zeker bij de buitenlandse 

relaties - lang niet altijd kan. 

VNO-NCW is non-stop in overleg met het kabinet om het bedrijfsleven zo goed 

mogelijk te faciliteren. Wij houden de bestuurders en u als lid hierover goed op de 

hoogte.  

Volg hier de liveblog van VNO-NCW. 

 

Steunmaatregelen gemeenten 

Team West heeft deze week weer alle zeilen bijgezet. Er zijn talloze gesprekken 

gevoerd met wethouders over extra steunmaatregelen. Met resultaat: de meeste 

gemeenten hebben inmiddels het innen van rekeningen en belastingen opgeschort en 

de procedure van aanmaningen stopgezet. Wij dringen er bij gemeenten op aan dit tot 

het einde van het jaar vol te houden.  

Van belang is ook dat er harmonisatie van de maatregelen en afstemming komt tussen 

https://www.vno-ncw.nl/forum/enquete-wijst-uit-bedrijfsleven-over-hele-linie-getroffen-door-coronacrisis
https://www.vno-ncw.nl/forum/laatste-nieuws-coronavirus-grenzen-dicht-leidt-tot-voedseltekorten


gemeenten. De degelijke steunpakketten van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en 

Alkmaar kunnen daarvoor het uitgangspunt zijn. 

 

Daarnaast vragen we gemeenten voldoende personeel in te zetten: om de vragen van 

ondernemers te beantwoorden en om ervoor te zorgen dat bouw- en 

onderhoudswerkzaamheden doorgang vinden. Het kan niet de bedoeling zijn dat 

opdrachten stilliggen omdat ambtenaren niet bereikbaar zijn. Voor een overzicht van 

alle regionale activiteiten verwijzen wij naar onze corona informatiepagina: 

https://www.vno-ncwwest.nl/corona 

 

Steunmaatregelen provincie  

Onze activiteiten richten zich ook op de provincie, we zijn in gesprek met 

gedeputeerden voor mogelijke maatregelen vanuit de provincie. Op 25 maart kondigde 

de provincie Noord-Holland zeven maatregelen aan, waaronder het soepel omgaan met 

de voorwaarden van bestaande financieringsregelingen en doorgang van bouw en 

aanbestedingen. Een volledig overzicht vind je hier. 

 

De provincie Zuid-Holland inventariseert met Rijk, gemeenten, VNO-NCW West, MKB-

Nederland en LTO-Noord de mogelijkheden om de economische effecten te verzachten. 

Een pakket maatregelen is in de maak en wordt aanstaande dinsdag verwacht.  

Daarnaast hebben de provincie, de Economic Board Zuid-Holland (EBZ) en 

InnovationQuarter (IQ) een coronamonitor gemaakt met analyses over de impact van 

het virus op de Zuid-Hollandse economie. 

 

Destinatiemarketing 

Naar voorbeeld van de gemeente Alkmaar vragen we gedeputeerden en wethouders 

(extra) budget voor destinatiemarketing uit te geven. Dat lijkt op dit moment 

ongepast, maar als straks de crisis voorbij is, willen mensen erop uit. Hoe goed zou het 

zijn voor de culturele sector, de evenementenbranche en de vakantieverblijven als 

Nederlanders dan kiezen voor een bestemming in eigen land. Deze voor onze economie 

belangrijke bedrijfstak kunnen we er zo weer snel bovenop helpen. 

 

Webinars 

Begin deze week heeft VNO-NCW Rotterdam samen met Schouten Zekerheid een 

webinar georganiseerd. Ondernemers stelden onder meer vragen over de 

ziektekostenverzekering voor werknemers, over de verplichte thuiswerkfaciliteiten en 

de rol van de bedrijfsarts. Het webinar is hier terug te zien. Er zullen op korte termijn 

meer webinars en virtuele bijeenkomsten volgen voor onze leden, afgestemd op uw 

behoeften. 

 

Woensdag was er een lichtpuntje: het RIVM maakte bekend dat de verspreiding van 

het virus stabiliseert. De strenge maatregelen hebben effect. Wij hopen dat we met 

elkaar de economie waar mogelijk draaiende blijven houden. We wensen u daarbij 

ontzettend veel succes en hebben vertrouwen in de veerkracht van onze leden. Indien 

u vragen heeft, doet u alstublieft een beroep op ons. We staan graag voor u klaar. 

 

Hartelijke groet en veel gezondheid gewenst,  

VNO-NCW West 

Audrey Keukens, 

voorzitter 

Kim Boersma, 

directeur 

 

                                                   

                                                              

 

https://www.vno-ncwwest.nl/corona
https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2020/Maart_2020/Provincie_schiet_ondernemers_en_organisaties_te_hulp
https://www.innovationquarter.nl/coronamonitor-zuid-holland-1-impact-op-zuid-hollandse-economie/
https://www.youtube.com/watch?v=MNinYZCc-Ms&feature=youtu.be&utm_medium=email

