Wat waren voor branchevereniging VBZ dit jaar belangrijke dossiers, en welke thema’s zijn bepalend voor 2021?. In deze decembereditie
geen column van VBZ-directeur Theo Heere, maar een gesprek over ontwikkelingen dit én in het nieuwe jaar.
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“Dit jaar verstuurden wij gewone nieuwsbrieven naar de leden en maar liefst ruim
twintig corona-gerelateerde nieuwsbrieven. Meer cijfers: VBZ beantwoorde dit jaar
ongeveer 1200 vragen van leden, naast dik 500 vragen met betrekking tot corona.”
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oktober, naast telefonische belrondes. Een uitkomst:
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te boeken in vergelijking met vorig jaar. Kanttekening
is dat uit de enquête van eind oktober het negatieve
beeld ietwat schijnt te verbeteren. De stemming in
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extra heffing overgewicht tegengaat. Studies die het
tegendeel beweren, zie ik graag tegemoet. Ik ken ze
niet. Overgewicht heeft vele vaders, is multifactorieel.”
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