
     

 

     

 
 Den Haag, 15 december 2021    

     

 Beste leden van VNO-NCW West, 

 

Er is een regeerakkoord! Het heeft even geduurd, vandaag presenteerden VVD, D66, 

CDA en CU dan toch hun plannen op hoofdlijnen voor de komende vier jaar. Over die 

plannen zijn we niet ontevreden, ze leggen een goede basis voor de noodzakelijke 

verduurzaming en modernisering van ons land. Hiermee wordt Nederland klaar 

gemaakt voor de toekomst met onder meer ambitieus klimaat- en stikstofbeleid, 

vernieuwd arbeidsmarktbeleid en een stevige bouw- en woonagenda. Ook wil de 

nieuwe coalitie investeren in innovatie en kennis en is er aandacht voor 

ondernemerschap. De plannen sluiten aan op onze nieuwe koers ‘Ondernemen voor 

brede welvaart’. Alles moet nu in het teken staan van een succesvolle uitvoering en 

de belofte van stabiel beleid. 

 

Lees hier de eerste reactie van VNO-NCW en MKB Nederland op de afzonderlijke 

thema’s.  

 

Coronamaatregelen 

Gisteren werd bekend dat de beperkende coronamaatregelen worden verlengd. 

Hoewel de berichtgeving voor de meesten van u geen verrassing is, komt het toch 

hard aan.  

 

Goed is dat het compensatiepakket wordt doorgetrokken. We leven mee met onze 

leden in de horeca voor wie het extra zuur is dat hun bedrijven in de decembermaand 

na 17.00 uur gesloten moeten zijn. Het wordt voor ondernemers in de zwaarst 

getroffen sectoren financieel steeds moeilijker omdat maar een deel van de kosten 

wordt vergoed. Steeds meer ondernemers zijn door hun eigen vermogen heen en de 

schulden nemen toe. Zoals u weet hebben wij dit jaar veel aandacht besteed aan de 

problematiek van de schuldenberg, dit blijven we ook aankomende periode doen, 

want het is belangrijk dat ondernemers er niet alleen voor staan.  

De volledige reactie van VNO-NCW en MKB Nederland op de verlenging van de 

coronamaatregelen vindt u op onze website.  

 

Na de persconferentie gisteren hebben enkele leden ons gemaild met hun zorgen of 

vragen. Blijft u dat vooral doen, want die concrete voorbeelden en vragen zijn nodig 

om de politiek scherp te houden bij het vormen van hun beleid. 

 

Hartelijke groet, 

VNO-NCW West 

  
 Audrey Keukens   

Voorzitter  

Kim Boersma 

Directeur 

https://vno-ncwwest.prod.websites.vno-ncw.totalservices.io/app/uploads/sites/7/2021/12/Persbericht-coalitieakkoord.pdf
https://www.vno-ncwwest.nl/doelgroepnetwerken/dga-netwerk/goed-dat-compensatiepakket-wordt-doorgetrokken--cG9zdDpFZENMWHVkem8xbjUyRXdrY1F1Zw
https://www.vno-ncwwest.nl


 


