
     

 

     

 
 Den Haag, 22 december 2021    

     

 Beste leden van VNO-NCW West, 

 

Dat zoveel ondernemers vlak voor de Kerst dit jaar weer de deuren moeten sluiten, is 

niet de afsluiting van het jaar waarop we hadden gehoopt. Voor ondernemers is dit 

een klap in het gezicht. We zetten alles op alles om ondernemers zekerheid en 

perspectief te bieden om de schade te beperken. Daarnaast benadrukken we dat er 

oplossingen moeten komen voor ondernemers die tussen wal en schip vallen en 

ondernemers die door coronaschulden niet meer vooruitkomen. We vinden daarvoor 

gehoor bij het demissionair kabinet. In het coalitieakkoord van deze week schrijven de 

coalitiepartners dat zij zich inspannen voor oplossingen voor bedrijven die het nu heel 

zwaar hebben, maar in de kern gezond zijn. 

VNO-NCW en MKB Nederland zijn in gesprek met het kabinet en vakbonden om aan 

een plan te werken met perspectief: hoe de komende anderhalf jaar samen te leven 

met het virus zonder telkens in lockdown te hoeven. Want zoals het nu gaat, houden 

we het niet vol. 

 

Terugblik op 2021 

Ook in de vereniging sluiten we een jaar af dat in het teken heeft gestaan van corona, 

de maatregelen en de impact op de samenleving. Behalve over coronasteun voerden 

we in de belangenbehartiging gesprekken over onder meer vestigingsklimaat, 

arbeidsmarkt, mobiliteit en stikstof. Een overzicht van de resultaten kunt u lezen in 

het ledenmagazine West dat u binnenkort ontvangt. Hierin blikken wij ook terug op de 

bijeenkomsten van 2021, een combinatie van ruim 100 online, hybride en fysieke 

ontmoetingsmomenten voor verbinding en inspiratie. 

 

   

 

Voor u hebben we de verschillende 

activiteiten in beeld gebracht in het 

videojaaroverzicht van de activiteiten in 

2021. 

 

Klik op de afbeelding of hier. 

 

   

 Vooruitkijken naar 2022 

Een belangrijk speerpunt in het nieuwe jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Die 

zijn immers belangrijk voor het regionale ondernemingsklimaat de komende jaren. 

Veel regio’s hebben verkiezingsmanifesten opgesteld om de politieke partijen te laten 

weten wat ondernemers nodig hebben om goed te kunnen ondernemen. Kijk hier voor 

https://youtu.be/6ssryVWXTUI
https://www.vno-ncwwest.nl/lobby/gemeenteraadsverkiezingen
https://www.vno-ncwwest.nl
https://youtu.be/6ssryVWXTUI


deze verkiezingsmanifesten. 

 

In het nieuwe jaar bouwen wij door aan de commissies, waar u als lid kennis en 

ervaring inbrengt voor de lobbyagenda. De thema’s van deze commissies zijn: Fysieke 

Leefomgeving, Bereikbaarheid en Mobiliteit, Regionale Economie, Arbeidsmarkt en 

Onderwijs, Klimaat en Milieu, Brede Welvaart en Waterschappen. Samen met de 

belangenbehartigers en regionale bestuurders zetten de commissieleden zich in voor 

een optimaal ondernemingsklimaat in de regio. 

 

In 2022 richten wij ons, samen met u, op een verdere groei van de achterban om 

daarmee onze impact te vergroten. Ook intensiveren we de samenwerking met lokale 

ondernemersverenigingen. 

 

Nieuwjaarsbijeenkomst  

Door de huidige maatregelen en status van de kabinetsformatie hebben wij besloten 

de nieuwjaarsbijeenkomst op 13 januari uit te stellen. Later in het jaar plannen wij 

graag een bijeenkomst waarbij we elkaar weer kunnen ontmoeten.  

 

Vertrouwen 

We kijken met vertrouwen uit naar het jaar dat voor ons ligt. Er is een coalitieakkoord 

dat er goed uitziet. Het wordt een jaar met de boostercampagne en hopelijk een goed 

plan voor een samenleving zonder lockdowns, met een groeiende economie en een 

levendige vereniging.  

 

Graag sluiten wij af met de vraag om als ondernemers ook elkaar te steunen door 

bijvoorbeeld kerstinkopen bij lokale ondernemers te doen en gebruik te maken 

van afhaalservices. Ondernemers zijn niet enkel afhankelijk van staatssteun, maar 

van ons allemaal. 

 

We wensen u prettige feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar. 

 

Hartelijke groet, 

VNO-NCW West 

 

 Audrey Keukens   

Voorzitter  

Kim Boersma 

Directeur 

 

https://www.vno-ncwwest.nl/lobby/gemeenteraadsverkiezingen

