
 

 

 

 

Den Haag, 3 april 2020 

 

Beste Leden van VNO-NCW West, 

Hoe graag ook, we zouden deze brief anders willen beginnen, maar het dieptepunt van de 

coronacrisis is helaas nog niet bereikt. Deze week werden de maatregelen om verspreiding te 

voorkomen verlengd tot 28 april. Daarom pleiten wij naast het concretiseren van de 

steunmaatregelen, ook voor het op gang houden van zaken die wel kunnen, de zogenaamde 1,5 

meter economie.  

Economie 

Deze week werden er diverse onderzoeken over de economische effecten gepresenteerd. Welk 

scenario je ook pakt, de schade zal enorm zijn. Voorzitter van VNO-NCW Westland-Delfland, Pieter 

Eenhoorn, liet de Westlandse televisieomroep weten dat de steunmaatregelen voor de 

tuinbouwsector onvoldoende zijn. (uitzending) 

 

Op BNR Nieuwsradio en in regionale dagbladen luidden we de noodklok over bouwprojecten die 

stilliggen omdat ambtenaren onbereikbaar zijn (uitzending). Het is geen verwijt, want we vinden de 

constructieve opstelling van gemeenten en provincies ongekend. We hebben ook waardering voor de 

snelheid waarmee een robuust pakket aan steunmaatregelen voor het bedrijfsleven is samengesteld 

en hebben begrip dat ambtenaren net als ieder ander moeten wennen aan de thuiswerksituatie. 

Maar het is van groot belang dat aanbestedingen, bouwprojecten en onderhoudswerkzaamheden 

doorgang vinden. De bouw is een van de sectoren die nog wel kan werken, laten we dat vooral zo 

houden!  

Volgende fase 

De voorzitters van de vijf regionale verenigingen van VNO-NCW vragen gezamenlijk aandacht voor 

een vervolg op de steunmaatregelen in de volgende fase, met name: 

- Snel duidelijkheid over het noodzakelijke vervolgtermijn Noodmaatregel Overbrugging voor 

Werkgelegenheid (NOW), 

- Verlengen fiscale tegemoetkomingen met minimaal 3 maanden en een soepele 

terugbetalingsregeling met termijnen van 12 tot 24 maanden, 

- On hold zetten van CAO-loonstijgingen die het 2e halfjaar zouden ingaan. 

We vragen veel, maar ondernemers hebben dit hard nodig om overeind te blijven. 

Vooruit denken 

Gelukkig is er ook goed nieuws. Veel mensen passen zich aan aan de nieuwe omstandigheden, 

komen met oplossingen en denken vooruit. Zo haalt bierbrouwer Bavaria overgebleven bier terug uit 

de horeca om er desinfecterende handgel van te maken en heeft DGA-voorzitter Marc Houweling, 

die een familiebedrijf in industriële verpakkingen heeft, 10.000 flessen belangeloos gedoneerd voor 

deze handgels.  

Online bijeenkomsten 

In elke regio worden nu online bijeenkomsten georganiseerd. Hier wordt onder meer gesproken over 

https://www.wos.nl/-landelijke-steunmaatregelen-nog-niet-genoeg/nieuws/item?1156746
https://www.bnr.nl/nieuws/economie/10406799/bouwprojecten-stil-door-thuiswerkende-ambtenaren


problemen in de bedrijfsvoering die door de coronacrisis zijn ontstaan. De eerste is deze week in het 

DGA-netwerk gehouden. Ook dan komen er ideeën los om de schade te beperken en kijken de 

deelnemers vooruit. Leden worden per e-mail voor deze bijeenkomsten uitgenodigd. U kunt ook 

kijken op  www.vno-ncwwest.nl/agenda.  

Sluit je aan! 

“Voor werkgevers is de vereniging nu van levensbelang. Om ervaringen te delen, met elkaar mee te 

denken en een gezamenlijk geluid te laten horen richting politiek”, zegt bestuurslid Caroline van 

Reenen (in een interview dat vandaag gepubliceerd is op www.vno-ncwwest.nl). We moeten ons 

verenigen! Samen staan we sterk. Volgende week starten we met een oproep aan ondernemers om 

zich juist nu aan te sluiten bij VNO-NCW West.   

Ruimte voor ondernemers 

We zitten aan tafel bij gemeenten en provincies, zodat de juiste (aanvullende) steunmaatregelen 

worden genomen. Hier vindt u een overzicht van de maatregelen per provincie en gemeente. Voor 

het overzicht van de nationale maatregelen: ga naar www.vnoncwwestcorona.nl.  

Het andere werk komt ook weer op gang. Behalve in de coronacrisis, zitten we nog steeds midden in 

de stikstofcrisis. VNO-NCW West vertegenwoordigt het bedrijfsleven bij de overleggen met de 

provincies Noord- en Zuid-Holland en geeft de wensen en problemen van de leden door aan 

landelijke vertegenwoordiging van VNO-NCW. In het netwerk Groene Groeiers verzamelen zich 

ondernemers die de stikstofuitstoot en -depositie met innovaties kunnen terugdringen. Zij worden 

gekoppeld aan de overheid, branches en grote bedrijven, want samen kunnen we dit soort crises 

bedwingen. Juist nu moeten projecten weer door kunnen gaan, vergunningen worden verleend en 

ondernemers de ruimte krijgen.    

Wij zien de enorme uitdaging waar u als ondernemer voor staat. We zullen ons met man en macht 

blijven inzetten om de randvoorwaarden te scheppen, om gezamenlijk deze crisis door te komen. Wij 

zijn onder de indruk van de veerkracht van onze leden. Het doet goed te zien dat u ook bij elkaar 

steun en inspiratie vindt. 

 

Blijf vooral gezond. Samen staan we sterk! 

Hartelijke groet,  

VNO-NCW West 

Audrey Keukens                                                                                    Kim Boersma 

Voorzitter                                                                                               Directeur 
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