
   
 
Aan: alle leden van VNO-NCW en MKB-Nederland  
 
 
Donderdag, 8 juli 2021  
 
 
Onderwerp: Wij willen open blijven! Helpt u mee?  
 
 
L.S. 
 
Hoewel er inmiddels meer dan 17 miljoen vaccinaties zijn gezet zien we de laatste week het aantal 
positieve COVID-tests weer sterk oplopen tot maar liefst 5.500 besmettingen per dag. Als 
ondernemersorganisaties maken wij ons hier grote zorgen over. Want hoewel het aantal 
ziekenhuisopnames nog laag is is de verwachting dat dit weer kan oplopen. Nog lang niet iedereen 
heeft bijvoorbeeld zijn eerste vaccinatie gehad. Daarnaast brengt deze ontwikkeling het versneld 
loslaten van de 1,5 meter regel -iets waar veel ondernemers en werkenden naar snakken- serieus in 
gevaar. Ook dreigen nieuwe overheidsmaatregelen voor sectoren en bedrijven die zich niet aan de 
geldende regels houden en kunnen we misschien niet meer zo makkelijk naar het buitenland reizen 
zonder allerlei extra gedoe en rompslomp. 
 
1. Hoe kunt u helpen?  
Vanwege de grote economische en sociale schade van mogelijke nieuwe vrijheidsbeperkende 
overheidsmaatregelen vragen we u met deze brief om bij uw leden actief en met klem aandacht te 
(blijven) vragen voor: 
  

• het belang van het in acht nemen van de basisregels (zowel bij werkenden als klanten)  
Let er op dat iedereen in uw sector de basisregels in acht blijft nemen (1.5 meter afstand, handen 
wassen, bij klachten altijd thuiswerken of thuisblijven, testen bij klachten). 
 

• het belang van goede regels op kantoor  
Voor werken op kantoor geldt onverkort de anderhalve meter regel. Het kabinet heeft 
aangegeven dat mensen daarbij de helft van de tijd op kantoor mogen zijn. Graag vragen we de 
bij u aangesloten leden deze regel strikt te blijven naleven zo lang deze geldt.     
 

• het belang van snel testen, bronnenonderzoek en quarantaine  
Waar testen voor toegang kan/wordt toegepast hoort strikte controle en handhaving van regels 
die passen bij deze mogelijkheid. Verder blijft het van belang dat dat iedereen met klachten zich 
onmiddellijk laat testen, dat Bron- en Contactonderzoek (BCO) plaatsvindt en mensen in 
quarantaine gaan bij klachten. Zo houden we met elkaar zicht op het virus. Zeker nu we veel met 
vakantie gaan en terugkomen is dit des te belangrijker, zoals we vorig jaar helaas hebben 
geleerd.  
 

• het reizen naar risicogebieden  
Zijn uw medewerkers op vakantie en hoe ga je om met reisadviezen? Onze collega’s van AWVN 
en de Rijksoverheid hebben daar goede informatie over beschikbaar gesteld. Zeker voor 
werkenden die uit risicogebieden terugkomen, vragen wij met klem om alert te zijn op eventuele 
klachten en in dit geval direct te testen. Werkgevers in uw branches/sectoren kunnen trouwens 
vragen of iemand naar een gebied met code oranje of rood is geweest. Voor het internationale 
zakenverkeer vragen wij ook met klem om daar terughoudend in te zijn, zeker richting 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/06/24/per-1-juli-15-meter-blijft-norm
https://www.awvn.nl/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-werk/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie


   
 
risicogebieden. Terugkomen uit een oranjegebied betekent trouwens altijd dat mensen in 
quarantaine moeten.  

 
2. Wat de overheid kan doen?   
Wij maken ons er richting de overheid hard voor dat de 1,5 meter maatregel er zo snel als 
redelijkerwijs mogelijk af kan. Deze maatregel blijft immers zwaar getroffen sectoren (retail, horeca, 
etc) beperken in de omzetten die zij kunnen draaien om zo de schade van de afgelopen anderhalf 
jaar deels in te halen. Voorwaarde voor het loslaten van de 1,5 meter regel is dat we het aantal 
besmettingen met elkaar in Nederland naar nagenoeg nul terugbrengen en het vaccinatietempo zo 
door blijft gaan. Voorlopig rest ons dus niks anders dan met elkaar strikt de bestaande maatregelen 
te blijven naleven om zo naar nagenoeg nul besmettingen te komen en de weer dreigende 
exponentiële groei een halt toe te brengen.  
 
De verwachting is overigens dat (mutanten van) het Corona-virus nog lang zullen rondgaan in de 
wereld. De grote achterliggende vraag is dus hoe we – ook richting de herfst en de winter – 
voorkomen dat überhaupt vrijheidsbeperkende maatregelen zoals lockdowns, 1,5 meter of zaken als 
avondklokken en mondkapjes nog nodig zijn. Daarom hebben we de overheid in verschillende 
overleggen gevraagd een goed plan te maken voor de periode nadat iedereen van vakantie is 
teruggekeerd. Dit betekent onder meer: 

• dat er voldoende capaciteit voor testen en bronnen- en contactonderzoek beschikbaar blijft bij 
zowel de GGD (mét klachten) als voor testen voor toegang (zónder klachten). Testen en BCO zijn 
en blijven immers de enige instrumenten die er zijn om nieuwe lockdowns te voorkomen,  

• verder pleiten we bij de overheid onder meer voor de tijdige aanschaf van COVID-medicatie(s) 
die binnenkort naar verwachting op de markt komen. Hiermee kunnen we de ziekte naast 
opsporen voor het eerst ook echt bestrijden,  

• het verbeteren van de landelijke crisisorganisatie en -structuur in Nederland én EU-verband ook 
gelet op de ervaringen vorig jaar met veel hinder op de interne markt, uiteenlopende 
reisadviezen, gebrekkige afstemming, etc, 

• dat we aandacht blijven vragen voor de noodzaak van een integraal plan met bijpassende 
strategie voor dit najaar en winter als COVID komende jaren endemisch wordt. Het virus zal 
immers nog lang bij ons blijven, ook omdat wereldwijd nu 3 van de 4 mensen nog niet 
gevaccineerd zijn. Lockdowns moeten daarmee definitief tot het verleden gaan behoren. 

• indien de 1,5 meter gehandhaafd blijft in het verdere najaar zal daar met het steunpakket (zeker 
in Q4) op moeten worden ingespeeld, aangezien ondernemers anders nog steeds verlies kunnen 
draaien in sommige sectoren.  

 
3. Tot slot 
We hebben het met elkaar in de hand. Mogen we op uw steun en hulp blijven rekenen komende tijd 
om de basisregels en afspraken te blijven navolgen en om daar aandacht voor te vragen bij uw 
leden? Onder het motto –‘wij willen open blijven’-  is het van het grootste belang hier met elkaar de 
schouders onder te blijven zetten de komende tijd.   
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW    Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland   
 
NB. Een afschrift van deze brief gaat naar de bewindslieden van EZK en VWS. Klik op onderstaande button voor alle basisregels  
 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels

