
De Nederlandse industrie heeft een trots verleden. We hebben Nederland letterlijk tot één van de 
mooiste landen ter wereld ‘gemaakt’. Met het staal voor de Deltawerken en onze fietsen. Met het 
dubbele glas voor onze warme huizen van baksteen. Met de innovatieve materialen voor onze 
smartphones en stiller asfalt.

‘Maken’ zit in ons bloed

De Nederlandse industrie is voor en van ons allemaal. Van de tienduizenden mannen en vrouwen 
in onze fabrieken. Voor de bakker die het brood levert. Voor de monteur die zorgt dat alles blijft 
werken. De zzp’er die de nieuwsbrief maakt. De universiteiten die onderzoek met ons doen. Een 
fabriek voorziet de hele regio van werk. Juist ook het MKB.

Hoe gaan we Nederland in 2050 geheel CO2-neutraal ‘maken’? Niet door onze industrie weg te 
pesten. En vieze fabrieken in verre landen vrij spel te geven. 

Wij willen die groene toekomst in Nederland zelf uitvinden. Zelf bouwen. Zelf ‘maken’. Wij willen 
investeren in de toekomst van een duurzame industrie. Zodat wij Nederland mee uit de crisis 
kunnen trekken. En kunnen verduurzamen. 

Politici, u kunt het verschil maken. Laat tijdens de campagne uw stem horen en steun onze 
oproep. En kies na de verkiezingen voor een DUURZAAM industriebeleid:

• De Nederlandse industrie is er voor ons allemaal, geef ons tijd en ruimte om onze 
eigen ambitieuze plannen voor vergroening te bereiken

• Durf te investeren in innovatieve verduurzaming.
• Voer in crisistijd geen maatregelen in die onze industriebedrijven de grens over 

jagen. 
• Sluit je aan bij het Europese beleid, zoals de SER bepleit. 
• Geef onze jongeren toekomstperspectief. Zonder opleidingen in de techniek geen 

innovatie. Zonder innovatie geen verduurzaming. Onze jongeren willen bijdragen 
aan vergroening en de toekomstige welvaart van Nederland. 

Beste politici, de Nederlandse industrie heeft een trotse toekomst. Met een duurzaam 
industriebeleid kunnen we samen die groene industriele revolutie starten. Doet u mee?

De vele tienduizenden vrouwen en mannen uit de industrie, verenigd in de ondernemingsraden van 
grote en kleine industriebedrijven in Nederland.

KIES voor #TrotsOpOnzeIndustrie
Oproep aan de kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen

#TrotsOpOnzeIndustrie




