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 Beste leden van VNO-NCW West, 

 

Afgelopen vrijdag was het opnieuw slikken. Het kabinet kondigde tijdens de 

persconferentie aan dat een deel van de versoepelingen in het coronabeleid wordt 

teruggedraaid. Zuur voor ons allemaal en in het bijzonder voor ondernemers in de 

horeca, de evenementen- en de culturele sector. Ondanks het feit dat we begrip 

hebben voor het kabinetsbesluit, roepen we wel op de aangekondigde versobering 

van het steunpakket in het derde kwartaal te heroverwegen. Tevens doen we het 

dringende verzoek aan het demissionair kabinet om de vergoeding uit het 

garantiefonds voor gemaakte kosten in de evenementenbranche op te trekken naar 

100 procent. 

Brede welvaart 

Tijdens de online bijeenkomst afgelopen donderdagochtend zijn leden met voorzitter 

Ingrid Thijssen in gesprek gegaan. Het gesprek ging o.a. over de ervaring binnen 

ondernemingen en de bijdrage die ondernemers leveren in het oplossen van 

maatschappelijke vraagstukken zoals het klimaat, inclusie op de arbeidsmarkt, 

herstel en de noodzakelijke betrouwbare rol van de overheid. 

 

Op dit moment wordt de commissie ‘Brede Welvaart’ opgezet onder leiding van Kai 

Pattipilohy, de commissie gaat zich samen met de leden buigen over de vraag wat de 

ideale rolverdeling tussen bedrijfsleven en overheid is. Waar houdt de rol van 

ondernemers op? Want één ding staat vast, een faciliterende en betrouwbare 

overheid is van groot belang voor ondernemers om te kunnen investeringen voor 

brede welvaart. De commissies worden gefaseerd opgestart, heeft u zich aangemeld 

voor deze commissie, u ontvangt binnenkort bericht. 

Goed om te melden dat er inmiddels 50 lopende projecten en initiatieven zijn, waar 

de regio besturen van VNO-NCW West samen met u zich inzetten op het gebied van 

brede welvaart. Na de zomer wordt een overzicht van de lopende initiatieven 

gepubliceerd op onze website. 

Ondernemers retraite 

In het verlengde van ‘Ondernemen voor brede welvaart’ organiseren wij op 10 en 11 

september de ‘Ondernemersretraite voor directeuren-grootaandeelhouders’. 

Centraal staat betekenisvol ondernemen, leiderschap en bewustwording van 

economische en maatschappelijke veranderingen, persoonlijke verdieping en 

onderlinge verbinding. Een interactief programma dat bol staat van afwisseling. Meer 

informatie en aanmelden 

Hybride werken 

De commissie Bereikbaarheid en Mobiliteit onder leiding van Jan Willemsen heeft 

inmiddels een eerste lobbystandpunt geformuleerd over hybride werken. Dat 
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werknemers een gedeelte van de week structureel thuis gaan werken kan goed zijn, 

maar wel in goed overleg tussen werkgever en werknemer. De mogelijkheden zijn 

afhankelijk van de werkzaamheden en hun beider behoeften. Vanuit VNO-NCW West 

geven we via de regionale mobiliteitsnetwerken Breikers, Bereikbaar Haaglanden en 

Rijnland en De Verkeersonderneming hierover advies aan werkgevers. 

Vanuit maatschappelijk oogpunt kunnen vormen van hybride werken files en drukte 

in het openbaar vervoer tijdens de spits verminderen. Dat is positief maar dit zal niet 

voldoende zijn om te kunnen beknibbelen op investeringen in infrastructuur van 

wegen en rails. 

Algemeen bestuur 

Vorige week dinsdag hebben we in de vergadering van het Algemeen bestuur 

gesproken over de belangenbehartiging. Extra aandacht ging uit naar de 

coronasteunpakketten. Alle noden en wensen van u als lid brengen wij ter tafel bij 

lokale en landelijke overheden. Tijdens de vergadering werd ook gesproken over de 

vele initiatieven en projecten waar de regionale bestuursleden en leden zich voor 

inzetten. Het is indrukwekkend om te zien hoeveel er gezamenlijk gerealiseerd wordt 

in belang van een goed ondernemersklimaat en maatschappelijke vraagstukken die 

het ondernemerschap raken. Gastspreker Kathy Arends, wethouder Lansingerland, 

ging verder in op de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar. Zij doet de 

oproep toch vooral van het inspreekrecht in uw gemeente gebruik te maken om mee 

te praten. 

Verschillende kringen werken hard aan verkiezingsmanifesten met de wensen van het 

lokale bedrijfsleven. Het manifest voor de gemeente Den Haag is vorige week 

gepresenteerd. De manifesten vindt u op www.vno-

ncwwest.nl/gemeenteraadsverkiezingen 

Goede zomer  

Indien u met vakantie gaat, gooien hopelijk nieuwe aanscherpingen in de 

coronamaatregelen geen roet in het eten. Graag kondigen we alvast de 

Miljoenenontbijten aan op de ochtend na Prinsjesdag, u bent van harte welkom. We 

zien er naar uit u weer in september te begroeten, op een van onze bijeenkomsten.  

Een goede zomer gewenst. 

Hartelijke groet, 

 

VNO-NCW West  
  

Audrey Keukens,      

Voorzitter  

 

Kim Boersma, 

Directeur  
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