
  

    

 

  
 

 

Den Haag, 10 februari 2021 

   

 
      

  

Beste leden van VNO-NCW West, 

 

Met genoegen sturen wij u de nieuwe koers van VNO-NCW en MKB-Nederland die 

vanmorgen is gepresenteerd met als titel: ‘Ondernemen voor brede Welvaart. Naar 

een nieuw Rijnlands samenspel’. Vorig jaar en begin dit jaar hebben diverse 

dialoogsessies plaatsgevonden, waarvoor u als lid was uitgenodigd (Brugproject). Dit is 

de basis geweest voor een nieuw kompas dat zich richt op het bereiken van een 

samenleving met gelijke kansen en werk, een duurzame leefomgeving en voldoende 

economische groei om brede welvaart mogelijk te maken. Het bedrijfsleven neemt 

meer verantwoordelijkheid voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en 

draagt substantieel bij aan de brede welvaart door voorop te lopen; zo geven wij vorm 

aan een nieuw Rijnlands model. 

 

Tien uitgangspunten 

De inhoudelijke koers stoelt op tien uitgangspunten. We zetten in op de overgang naar 

een klimaat neutrale, circulaire samenleving als hoogste prioriteit en een samenleving 

met gelijke kansen voor iedereen. Bovendien geven we vorm aan een substantiële 

publiek-private investeringsagenda om het land zonder milieuschulden over te dragen 

aan toekomstige generaties met uitstekende mogelijkheden om straks op een 

duurzame manier in hun brede welvaart te voorzien. 

 

Eigen acties 

In de regio zetten wij ons, samen met u als ondernemer, al langer in voor brede 

welvaart. Zo dragen we bij aan het honderdduizend banenplan dat mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpt. We bieden jongeren stageplaatsen 

zodat zij perspectief krijgen op een mooie baan, onder meer via het Human Capital-

project. Via matchmaking in de community van de Groene Groeiers geven we een 

aanzet tot circulaire business cases. En dit is nog maar een kleine greep uit de 

maatschappelijke activiteiten waaraan onze leden bijdragen. 

Samen met de landelijke organisatie vergroten we onze inspanningen. Zo gaan we op 

nationaal niveau 200.000 banen creëren voor mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt in plaats van de huidige 100.000. We wisselen meer kennis uit over 

succesvolle maatschappelijke initiatieven van ondernemers, om zo te zorgen dat deze 

voorbeelden ook elders navolging krijgen. 

 

In de lobbycommissies en werkgroepen die we aan het oprichten zijn, en waarover wij 

u spoedig berichten, gaan we bij elk thema na hoe we als bedrijfsleven kunnen 

bijdragen aan deze uitgangspunten  

 

https://www.vno-ncw.nl/sites/default/files/ondernemen_voor_brede_welvaart_-_vno-ncw_en_mkb-nederland.pdf
https://www.vno-ncw.nl/sites/default/files/ondernemen_voor_brede_welvaart_-_vno-ncw_en_mkb-nederland.pdf
https://www.vno-ncw.nl/sites/default/files/a3-flyer-samenvatting-10-uitgangspunten-ondernemen-voor-brede-welvaart.pdf
https://www.vno-ncwwest.nl


Wilt u meepraten, heel graag. U kunt contact opnemen met uw verenigingsmanager. 

 

Hartelijke groet, 

 

VNO-NCW West  

  
Audrey Keukens,          

Voorzitter 

Kim Boersma, 

Directeur 

 

    

 

https://www.vno-ncwwest.nl/over-ons/bestuur/team/
https://www.vno-ncwwest.nl/
https://www.vnoncwwestcorona.nl/

