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Beste leden, 

20 jaar werk ik nu voor CNB en heb ik voor vele uitdagingen gestaan. Op 16 januari sloten wij onze 

100e verjaardag Koninklijk af met een speciale editie van de CNB Bloem- en relatiedagen. Daarin 

blikte ik in een glazen bol vooruit. Een crisis van deze omvang heb ik niet zien aankomen.  

De onzekerheid is groot en er zijn veel vragen. Persoonlijk zou ik de onzekerheid voor u willen 

wegnemen en al uw vragen willen beantwoorden. Ik realiseer me dat ik dat niet kan.  

Wat ik wel kan, is benadrukken waar CNB voor staat en wat u in deze crisistijd van uw coöperatie en 

van mij mag verwachten. CNB is immers ontstaan in een crisistijd en mede gericht op het bedwingen 

van onzekerheid en beheersen van risico’s voor haar leden. 

CNB verbindt 

De crisis raakt alle schakels van de keten waar u en CNB deel van uit maken, niemand uitgezonderd. 

Onze keten staat bekend om haar veerkracht en kan sterk blijven als iedereen daar de schouders 

onder zet, u én ik. Het recht van de sterkste is niet gepast. Ik ben van mening dat juist nu de sterkere 

schouders de morele plicht hebben om zich extra in te zetten om de sector door de crisis te loodsen.  

Wij willen ook nu voor u een sterke schakel zijn die bijdraagt aan vertrouwen, rust en stabiliteit. 

Samen risico’s nemen en dragen 

Ondernemen in onzekerheid betekent risico’s nemen. De afgelopen 100 jaar heeft CNB die samen 

met u genomen en gedragen. Dat blijven we doen. Met gepaste bescheidenheid durf ik te stellen dat 

CNB “in de kern” zeer gezond is. Vanuit deze positie en conditie doen wij er met onze 

dienstverlening alles aan wat nodig is om bij te dragen aan de continuïteit van de keten, vanuit de 

wetenschap dat deze crisis een keer over gaat. 

Daartoe zijn we onder andere in overleg met de branche organisaties, met banken en met onze 

individuele leden. Met het oog op de oogst van voorjaarsbloeiers en de eerstkomende betaaldata, 

voeren we deze gesprekken om de grootste problemen en risico’s in kaart te brengen en daar samen 

oplossingen voor te vinden. Uiteraard loopt CNB hier ook tegen grenzen aan wat mogelijk en 

verantwoord is. De continuïteit van de dienstverlening van CNB, die mag ik niet op het spel zetten. 

 



 

Tot slot 

CNB is gebaseerd op de gedachte dat je als individu sterker staat door samenwerking. Als individu 

moet en kunt u zich blijven onderscheiden ten opzichte van elkaar, maar niet ten koste van elkaar. 

Dan rest mij tenslotte de hoop uit te spreken dat u en uw dierbaren gezond zijn en blijven en wil ik 

als het even niet lekker gaat, u hierbij alvast een hart onder de riem steken. 

Heeft u naar aanleiding van deze brief of de digitale CNB Updates vragen? Stuur ze naar mij via 

bestuur@cnb.nl. Ik zorg dat u antwoord krijgt. 

Met hartelijke groet 

 

 

 

Leo van Leeuwen 

Bestuurder/directeur  
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