
     

 

     

 
 Den Haag, 28 februari 2022    

     

 Beste Leden van VNO-NCW West, 

 

De inval van Rusland in de Oekraïne is ongelooflijk zorgelijk. In eerste instantie voor 

de Oekraïners zelf. Eind vorig week hebben Ingrid Thijssen en Jacco Vonhof overleg 

gehad met honderden leden. Mogelijk was u een van hen. Uit dit overleg kwam naar 

voren dat ondernemers zich grote zorgen maken over hun medewerkers in de 

Oekraïne en omliggende gebieden. Daarnaast verwachten zij ernstige gevolgen voor 

de prijzen en beschikbaarheid van energie en grondstoffen. In de regio West zijn 

bovendien de eerste knelpunten benoemd over de export naar Oost-Europa, onder 

meer van bloemen, en de openstaande facturen. 

 

Zoek contact met ons! 

VNO-NCW en MKB NL hebben een meldpunt geopend waar u terecht kunt met uw 

zorgen, vragen en suggesties voor hulp en beleid. U kunt een mail sturen naar 

oekraine@vnoncw-mkb.nl. 

In navolging van het eerste overleg gaan VNO-NCW en MKB NL meer online 

ledenraadplegingen organiseren. Als u zich aanmeldt bij bovengenoemd e-mailadres 

wordt u op de hoogte gehouden. 

 

Natuurlijk kunt u ook direct contact opnemen met uw voorzitter of 

verenigingsmanager (contactgegevens staan op de website). Wij doen zelfs een 

nadrukkelijke oproep dit te doen. De informatie van leden is cruciaal om in 

samenwerking met ministeries en lokale overheden ons op deze nieuwe crisis voor te 

bereiden.  

 

Verder raden wij u aan regelmatig de website van VNO-NCW te bezoeken. Hier treft u 

behalve het laatste nieuws voor ondernemers ook praktische informatie aan. 

(praktische informatie voor ondernemers) 

 

Sancties 

In een brief aan het bestuur van VNO-NCW schrijft Ingrid Thijssen: ‘De Russische 

inval is een grove schending van de soevereiniteit van het land, waarmee Rusland de 

veiligheid in heel Europa op het spel zet. Het is een actie die niet onbestraft kan 

blijven. We hebben er dan ook begrip voor dat de EU Poetin en zijn regering de 

zwaarst mogelijke sancties oplegt, ook al weten we dat die ons allemaal pijn gaan 

doen. En dat geldt ook voor de tegenacties van Rusland die zonder twijfel zullen 

volgen.’ 

 

We realiseren ons heel goed wat dit betekent voor onze leden. Er wordt opnieuw, na 

de coronacrisis, een groot beroep gedaan op uw veerkracht, solidariteit en 

doorzettingsvermogen. Het is heel heftig, juist omdat de sancties pal na de lockdown-

maatregelen komen. Maar we moeten ons teweer stellen tegen deze ernstige 

mailto:oekraine@vnoncw-mkb.nl
https://www.vno-ncwwest.nl/over-ons/bestuur
https://www.vno-ncw.nl/content/qa-over-gevolgen-van-russisch-oekraiense-oorlog-voor-ondernemers
https://www.vno-ncwwest.nl


bedreigingen van de vrijheid en democratie in Europa. En hopen en bidden dat de 

oorlog snel wordt beëindigd. 

 

Hartelijke groet, 

 

 Audrey Keukens,  

Voorzitter  

Kim Boersma, 

Directeur 

 


