
     

 

  

 

Den Haag, 16 september 2021 

   

 
     

 Beste Leden van VNO-NCW West,  

 

De persconferentie van het demissionair kabinet dinsdagavond bracht goed nieuws: 

per 25 september wordt de 1,5 meter-regel losgelaten. Weliswaar adviseert het 

kabinet elkaar de ruimte te blijven gunnen en voorlopig nog waar mogelijk thuis te 

werken, maar u kunt uw bedrijfsactiviteiten nu weer naar eigen inzicht inrichten.  

Dat geldt niet voor de nachthoreca en evenementen die ook na de 25ste met 

beperkingen te maken hebben. Onze brancheorganisaties, zoals Koninklijke Horeca 

Nederland, zijn daarover met het kabinet de afgelopen dagen in gesprek geweest. 

Het is moeilijk uit te leggen dat uitsluitend voor deze sectoren het 

coronatoegangsbewijs niet afdoende is. We blijven ons inzetten voor steun aan de 

bedrijven die niet volledig open mogen. We dringen bij het kabinet aan op snelle 

besluitvorming over die steun voor het vierde kwartaal. 

  

Corona-check voor werknemers? 

Onze landelijke organisaties hebben aangegeven dat ondernemers de mogelijkheid 

moeten krijgen om bij hun medewerkers te checken of zij gevaccineerd, getest of 

recent van het virus hersteld zijn (meer info). U heeft immers de wettelijke 

verplichting om werknemers en bezoekers aan uw bedrijf een veilige werkplek te 

bieden. Uit onderzoek blijkt dat 70 procent van de werkgevers een controle wil 

kunnen uitvoeren. 

In de afgelopen week hebben we gesprekken gevoerd met leden waaruit naar voren 

kwam dat de meningen uiteenlopen. Leden geven aan dat een corona-check de 

privacy raakt en tot uitsluiting van niet-gevaccineerden kan leiden. Dat laatste is 

natuurlijk onwenselijk. Aan landelijk VNO-NCW en MKB-Nederland hebben we 

gevraagd aandacht hiervoor te vragen bij het kabinet. Premier Rutte heeft 

aangekondigd dit nader te onderzoeken. 

 

Campagne vaccineren 

Omdat veel werkgevers aangeven zich zorgen te maken over de veiligheid van 

medewerkers op de werkplek zijn VNO-NCW en MKB-Nederland onlangs een 

campagne gestart om bedrijven en medewerkers te attenderen op het belang van 

vaccineren en een hoge vaccinatiegraad. Wij willen het vaccineren niet verplicht 

stellen, alleen onder de aandacht brengen, want we willen alles op alles zetten om 

nieuwe beperkende corona maatregelen en druk op ic’s in ziekenhuizen te 

voorkomen. 

  

Bedrijventerreinenstrategie 

- Cluster op type bedrijvigheid, neem de A12-corridor en Leiden Bio Science Park als 

voorbeeld bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen.  

https://www.vno-ncw.nl/nieuws/werkgevers-moeten-vaccinatie-testbewijs-werknemers-kunnen-checken
https://www.vno-ncwwest.nl/


- Zorg voor maatwerk op lokaal niveau; bedrijven uitplaatsen naar locaties buiten de 

stad is niet altijd een goede oplossing, omdat lager geschoolde medewerkers meestal 

niet mee verhuizen. 

Dit zijn twee van de negen aanbevelingen die wij doen in een reactie aan de provincie 

Zuid-Holland op de actualisatie van de behoefteraming bedrijventerreinen.  

 

VNO-NCW West heeft deelgenomen aan een deskundigenpanel, marktpanels en heeft 

input opgehaald bij ondernemers in de regio. Daarbij hebben we gehamerd op ruimte 

voor werkgelegenheid op bedrijventerreinen, voor de plek van werk. Behalve de 

economisch toegevoegde waarde zien wij ook fantastische kansen voor 

verduurzaming, energietransitie en circulaire economie op bedrijventerreinen. Op  

28 september organiseren we de bijeenkomst ‘Realistisch verduurzamen van 

bedrijventerreinen’ op de Klappolder in Bleiswijk. U kunt zich hier aanmelden. 

  

Stikstof  

Deze week nemen we namens het bedrijfsleven en de industrie deel aan de 

stikstoftafels in de provincies Noord- en Zuid-Holland. De impasse waarin het 

stikstofvraagstuk zich bevindt, is slecht voor onze regionale economie aangezien er 

nog steeds te weinig vergunningen loskomen voor nieuwe ontwikkelingen en 

investeringen. Het vestigingsklimaat, dat al dringend verbetering behoeft, wordt zo 

verder aangetast. We blijven oplossingen aandragen op het gebied van innovatie, 

gebiedsgerichte aanpak en natuurherstel. 

Op 8 september organiseerde het VNO-NCW netwerk Groene Groeiers 

financieringstafels, waar ondernemers hun innovaties presenteerden aan 

vertegenwoordigers van banken, investeringsmaatschappijen en overheidsfondsen. 

Onder de innovaties waren oplossingen voor het stikstofvraagstuk. (video-impressie 

tafels- 2 min). 
  
Debat Nieuwspoort 

Op 13 september ging Audrey Keukens, namens de werkgevers in debat met onder 

andere FNV-bestuurder Bas van Weegberg over het onbenut arbeidspotentieel en 

deeltijdwerken. Kijk hier de uitzending terug (15.10 uur). 
  
Prinsjesdag-webinar 

Volgende week is het Prinsjesdag. Op de dag zelf organiseren VNO-NCW en MKB 

Nederland het Prinsjesdag-webinar. U kunt tussen 17.15 en 17.45 uur het gesprek 

online volgen dat Ingrid Thijssen en Jacco Vonhof hebben met de minister-president 

en andere leden van het demissionaire kabinet. Aanmelden. 
 

Graag nodigen wij u uit voor onze Miljoenenontbijten op woensdag 22 september, die 

traditiegetrouw de ochtend na Prinsjesdag in diverse regio’s worden georganiseerd. 

Wij zien ernaar u volgende week te ontmoeten, fysiek of online, om daarna met 

energie een nieuw parlementair jaar in te gaan, hopelijk ook binnen afzienbare tijd 

met een nieuwe regering. 

 

Hartelijke groet, 

  

Audrey Keukens     

Voorzitter 

 

Kim Boersma 

Directeur 

 
 

     

 

https://vno-ncwwest.prod.websites.vno-ncw.totalservices.io/app/uploads/sites/7/2021/09/Reactie-VNO-NCW-West-actualisatie-provinciale-behoefteraming-bedrijventerreinen-Zuid-Holland-DEF-VERSIE-14-09-2021.pdf
https://www.vno-ncwwest.nl/evenementen/realistisch-verduurzamen-van-bedrijventerreinen--ZXZlbnQ6VFYzYUJMY3l4NHRKYWQ5N2VnYkE
https://www.groenegroeiers.nl/groene-groeiers-netwerk-helpt-startups-en-scale-ups-met-financiering
https://www.nieuwspoort.nl/events/kleine-banen-grote-risicos/
https://info.vnoncw-mkb.nl/x/event/?event=Aanmeldformulier_Prinsjesdagwebinar2021&MIDRID=S7Y1NAAAA04&Z=-374414551&lang=nl&utm_source=VNO-NCW_en_MKB-Nederland&utm_campaign=uitnodiging&utm_medium=e-mail
https://www.vno-ncwwest.nl/miljoenenontbijten

