
 
 

ADN: ONGELIJK SPEELVELD 

Vanuit ADN brengen wij graag het volgende onder de aandacht. Wij ontvangen op het moment (dus 

ook gewoon op de zondag) veel berichten van onze leden die zich zorgen maken over de 

maatregelen die er op dit moment (wereldwijd) worden genomen om het virus tegen te gaan. Over 

het algemeen is hier, tot op bepaalde hoogte, begrip voor. Echter ontstaat er tegelijkertijd ook grote 

zorg over het ontstaan van een ongelijk speelveld binnen de genomen maatregelen. Afgelopen week 

zagen we al dat er (week)markten werden gesloten, terwijl winkels gewoon open bleven. Lees hier 

meer.  

 

VAKCENTRUM:  OPROEP WAB TE BEVRIEZEN 

Het Vakcentrum, de brancheorganisatie voor zelfstandig retailondernemers, heeft minister Koolmees 

gevraagd elementen van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) te bevriezen. Juist nu is het voor 

winkeliers van belang om flexibel in te kunnen roosteren. In diverse branches is er behoefte aan de 

inzet van meer medewerkers terwijl in andere branche minder werk beschikbaar is als gevolg van de 

corona-crisis. Lees hier meer. 

 

INretail: OPROEP NAAR GEMEENTEN 

INretail roept lokale overheden met klem op om de inning van alle lokale lasten uit te stellen. Naast 

de nationale overheid is het ook nodig dat gemeenten stappen zetten die ondernemers 

tegemoetkomt in deze corona crisis. Lees hier meer. 

 

KNS: SLAGERS VOORZIEN IN PRIMAIRE VOEDSELVOORZIENING 

De afgelopen week stond in teken van lobby voor de slagers. En voor de komende tijd blijft lobby een 

belangrijke activiteit voor ons als vereniging. Niet alleen is bij de dreiging van winkelsluiting in gezet 

op het openhouden van slagers, en andere versspecialisten, naast supermarkten als onderdeel van 

primaire voedselvoorziening. Daarnaast is de situatie van horecaslagers expliciet aangekaart bij MKB 

Nederland. Lees hier meer. 

 

TECHNIEK NEDERLAND: TEVREDEN OVER MAATREGELEN 

Voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland is tevreden met het noodpakket dat het kabinet 

gisteravond heeft gepresenteerd. ‘Dit is wat de installatiebranche en de technische detailhandel op 

dit moment nodig hebben. Het kabinet verdient een groot compliment.’ Techniek Nederland was 

nauw betrokken bij het crisisoverleg met de overheid over het maatregelenpakket. Terpstra 

benadrukt dat de steun snel en eenvoudig beschikbaar moet komen. ‘Er zijn bedrijven die het water 

nu al aan de lippen staat.’ Lees hier meer. 

 

 

https://www.agf.nl/article/9199849/adn-vraagt-extra-aandacht-voor-situatie-agf-speciaalzaken/
https://www.vakcentrum.nl/actueel/2020/openbaar/03-maart/vakcentrum-roept-minister-koolmees-op-wab-deels-te-bevriezen
https://www.inretail.nl/persbericht/persbericht-oproep-inretail-gemeente-help-je-retailers/
https://www.knsnet.nl/kns-vraagt-aandacht-voor-impact-op-slagers
https://www.technieknederland.nl/persberichten/doekle-terpstra-dit-noodpakket-is-wat-we-nodig-hebben


 
 

CBD: DROGISTERIJ CRUCIAAL BEROEP 

De drogisterijmedewerker is een van de cruciale beroepsgroepen die zorgdragen dat de samenleving 

blijft draaien. Dat betekent dat drogisten gebruik kunnen maken van de speciale regeling met 

betrekking tot de kinderopvang. 

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het 

coronavirus.  Specifiek voor COVID-19 zijn er cruciale beroepsgroepen benoemd die de samenleving 

draaiende houden. Het gaat hier om beroepsgroepen die in de omstandigheden van COVID-19 

vragen om continue bezetting. Lees hier meer. 

 

ANKO: VERHEUGD OVER NOODMAATREGELEN  

Het kabinet trekt tientallen miljarden uit om bedrijven, zzp’ers en werknemers door de coronacrisis 

heen te helpen. En geeft aan meer te doen indien nodig blijkt te zijn.  Het omvangrijke noodpakket 

moet voorkomen dat bedrijven (met en zonder personeel) omvallen en mensen hun baan verliezen. 

Men wil rust creëren in deze moeilijke tijden. 

De ANKO lobbyt al sinds vorige week zeer intensief voor grootschalige en praktische 

noodmaatregelen voor de kappersbranche en is dan ook verheugd over de aangekondigde 

maatregelen. Lees hier meer. 

 

DIBEVO: LAGERE HUURPRIJS 

Winkeliers staan in deze tijden onder druk: de omzet loopt terug, maar de kosten blijven gewoon 

doorlopen. Eén van die kostenposten is de huur van je winkelpand. Grote kans dat die – zeker in deze 

onzekere coronatijd – een stuk lager kan. Met Dibevo-partner Lagerehuur zijn we overeengekomen 

dat Dibevo-leden 50% korting krijgen op het vooronderzoek om een lagere huur te bedingen. 

 

NSV: BLIJ MET PAKKET MAATREGELEN 

De Nederlandse Schoenmakers Verenging is blij met het forse pakket aan maatregelen dat het 

kabinet vanavond heeft gepresenteerd. ”Voor onze ondernemers, zitten er een aantal zeer welkome 

maatregelen bij”, aldus secretaris Margret Hoekenga-Idema. Lees hier meer.  

 

VWB: ONGELIJK SPEELVELD 

Vanuit VBW brengen wij graag het volgende onder de aandacht. Wij ontvangen op het moment (dus 

ook gewoon op de zondag) veel berichten van onze leden die zich zorgen maken over de 

maatregelen die er op dit moment (wereldwijd) worden genomen om het virus tegen te gaan. Over 

het algemeen is hier, tot op bepaalde hoogte, begrip voor. Echter ontstaat er tegelijkertijd ook grote 

zorg over het ontstaan van een ongelijk speelveld binnen de genomen maatregelen. Afgelopen week 

zagen we al dat er (week)markten werden gesloten, terwijl winkels gewoon open bleven. Lees hier 

meer. 

https://www.drogistensite.nl/nieuws/detail/drogist-cruciaal-beroep
https://www.anko.nl/actueel/anko-verheugd-over-fors-pakket-noodmaatregelen
https://www.schoenmaker.nl/nw-32062-7-3765862/nieuws/nederlandse_schoenmakers_vereniging_blij_met_nieuwe_pakket_maatregelen.html
https://vbw.nu/nieuws/VBW-vraagt-extra-aandacht-voor-situatie-bloemisten/

