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VNO-NCW 
BRABANT 
ZEELAND IS 
HET STERKSTE 
ONDERNEMINGS- 
NETWERK VAN  
UW REGIO.
VNO-NCW Brabant Zeeland is het 
krachtigste ondernemerscollectief in Zuid-
Nederland en het regionale netwerk van 
het landelijke VNO-NCW. Wij maken ons 
sterk voor onderwerpen die er voor onze 
leden echt toe doen. De grootste bedrijven 
in Brabant en Zeeland zijn lid van VNO-NCW 
Brabant Zeeland, maar ook middelgrote en 
kleinere ondernemingen voelen zich bij ons 
thuis.

Onze stem telt, en daarmee ook die van 

onze leden. Dankzij de kracht van het 

collectief krijgt VNO-NCW Brabant Zeeland 

als belangenbehartiger veel voor elkaar. We 

hebben dan ook veel successen op onze naam. 

Tegelijk is de vereniging een inspirerende plek 

voor ontmoeting en samenwerking.

Al 100 jaar staan onze leden centraal. Zij geven 

richting aan onze activiteiten en projecten en 

hebben een leidende rol in de uitvoering. Al 

100 jaar maken wij ons hard voor de belangen 

van onze leden: de werkgevers van Brabant en 

Zeeland. En daar gaan we mee door.

Speerpunten 2020
In deze position paper beschrijven we onze 

speerpunten tot en met 2020. De projecten die

hieruit voortkomen zijn afhankelijk van de 

regionale behoefte van de ondernemers, want

die is in Zeeland vaak anders dan in Oost-

Brabant.

Leeswijzer
De leden van VNO-NCW Brabant Zeeland 

hebben in een enquête vier thema’s benoemd. 

De eerste drie thema’s zijn leidend in de 

belangenbehartiging:

• Arbeidsmarkt & Onderwijs

• Infrastructuur & Ruimte

• Milieu & Duurzaamheid

In de Academy besteden we aandacht aan het 

vierde thema: ‘Innovatie en Ondernemerschap’. 

Hierbij staat ontmoeting en kennisdeling 

centraal.

Binnen de thema’s bespreken we een aantal 

prioriteiten: de onderwerpen die er écht toe

doen en waarop wij – als VNO-NCW Brabant 

Zeeland – het verschil kunnen maken voor u als 

ondernemer.

‘Het verschil 
maken voor u  
als ondernemer.’
Peter Struik, 
Voorzitter VNO-NCW Brabant Zeeland



1.   Arbeidsmarkt en 
onderwijs

Een gezonde arbeidsmarkt met daarop 
afgestemd onderwijs: voor ondernemers 
blijft het onverminderd van belang. 
Maar liefst 28% van de leden van VNO-
NCW Brabant Zeeland geeft aan dat het 
thema arbeidsmarkt en onderwijs de 
eerste prioriteit krijgt binnen de eigen 
onderneming, gevolgd door 24% die het 
onderwerp aandraagt als tweede prioriteit.

Ondanks de aantrekkende economie lopen 

werkgevers nog vaak tegen belemmeringen 

aan. In bepaalde sectoren – zoals de techniek – 

is er sprake van een krappe arbeidsmarkt. Dit 

maakt het vinden de juiste werknemers een 

lastige opgave. Bovendien brengt het (vast) in 

dienst nemen van personeel veel risico’s met 

zich mee. Vakmanschap gaat verloren door een 

gebrek aan flexibiliteit. En juist die flexibiliteit 

blijkt, in een regio waar technologieën zich in 

een razend tempo ontwikkelen, ontzettend 

hard nodig. VNO-NCW Brabant Zeeland 

heeft de volgende prioriteiten in haar 

belangenbehartiging:

Aansluiting arbeidsmarkt - onderwijs
Onderwijs moet zo goed mogelijk aansluiten op 

de regionale arbeidsmarkt. VNO-NCW Brabant 

Zeeland zet zich daarom in om het bedrijfsleven 

en het onderwijs te verbinden. Dat doen we 

door te pleiten voor een voldoende technisch 

onderwijsaanbod, bereikbaar voortgezet 

onderwijs in krimpregio’s en het aanmoedigen 

van innovatieve onderwijsmethoden.

Personeel van de toekomst
Nieuwe technologieën ontwikkelen zich in rap 

tempo. Wat nu vanzelfsprekend mensenwerk 

is, kan over tien jaar gerobotiseerd zijn. 

Werknemers van de toekomst zij hierop 

voorbereid. VNO-NCW Brabant Zeeland pleit 

voor bewustwording rondom permanente 

educatie en duurzame inzetbaarheid.

Moderne arbeidsverhoudingen
Ondernemers moeten snel de juiste 

werknemers kunnen vinden én (vast) in dienst 

kunnen nemen. Daarom zet VNO-NCW Brabant 

Zeeland zich in voor arbeidsmobiliteit binnen 

en tussen sectoren. Wij streven ernaar de 

hoge risico’s bij het aannemen van personeel 

weg te nemen, en werken aan een inclusieve 

arbeidsmarkt zonder onnodige barrières voor 

ondernemers.
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2.   Infrastructuur  
en ruimte

Een goede infrastructuur is van essentieel 
belang voor de Brabants-Zeeuwse Economie: 
ruim 40% van het goederenvervoer gaat 
door Brabant. Hoewel het thema de ene 
onderneming meer raakt de andere, blijkt 
infrastructuur en ruimte over het algemeen 
- en in het bijzonder voor grote bedrijven - 
belangrijk te zijn.

Maar files worden langer, het spoor voller 

en de uitgifte van bedrijventerreinen daalt. 

Dagelijks staan op dezelfde punten lange 

files, en duurt een ritje van een half uur 

gemakkelijk het dubbele. Op het spoor lopen 

verbindingen - voor personen en goederen 

- nog niet overal optimaal. Daarnaast neemt 

de uitgifte van bedrijventerreinen, met de 

juiste infrastructurele voorzieningen, af. 

Hierdoor ontstaat het gevaar dat bedrijven zich 

elders gaan vestigen. Dat mag natuurlijk niet 

gebeuren. VNO-NCW Brabant Zeeland heeft 

daarom een aantal prioriteiten opgesteld.

Sneller op (de) weg
Op de weg staat de verbreding van het 

Brabantse wegenkruis centraal: de kruising 

tussen de A2, A16, A58 en A59. Daarnaast 

vraagt een aantal andere wegen om aandacht 

zoals het knooppunt Hooipolder bij Raams-

donksveer en de Oost-Westverbinding tussen 

Den Bosch en Nijmegen.

Van station naar station
Ook het spoorverkeer loopt nog niet 

overal soepel genoeg. VNO-NCW Brabant 

Zeeland zet zich in voor meer capaciteit 

voor goederenvervoer tussen Vlissingen en 

Antwerpen. Het goederenvervoer over de 

Brabantroute moet daarnaast veilig zijn. Beter 

personenvervoer is nodig tussen Zeeland en 

de Randstad, waar de reisduur onnodig lang 

is. Het spoor moet een goed alternatief zijn 

voor de weg. Ook steunt VNO-NCW Brabant 

Zeeland de ontwikkeling van de internationale 

spoorverbindingen Eindhoven-Düsseldorf en 

Breda-Antwerpen.

Bedrijventerreinen in de regio
Voldoende en goede bedrijventerreinen zijn 

nodig voor economische groei. De huidige 

voorraad schiet voor sommige sectoren tekort. 

Vooral de sectoren ‘logistiek’ en ‘groothandel’ 

groeien flink. VNO-NCW Brabant Zeeland 

dringt bij lokale en regionale overheden aan 

op voldoende nieuwe bedrijventerreinen. 

De terreinen moeten bovendien goed 

bereikbaar zijn en een gedegen (digitaal) 

voorzieningenniveau hebben. 
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3.    Milieu en 
duurzaamheid

Oog voor milieu en duurzaamheid is niet 
langer een uitzondering, maar een ‘must’. 
Ondernemers beseffen dat de natuur 
in Brabant en Zeeland op een aantal 
terreinen achteruit dreigt te gaan. Veel 
leden van VNO-NCW Brabant Zeeland geven 
in onze enquête prioriteit aan milieu en 
duurzaamheid.

Beperkende wet- en regelgeving wegnemen

Ondernemers hebben op dit moment last van 

te veel beperkende wet- en regelgeving. Over-

heden werken met dwingende maatregelen, 

terwijl er tal van duurzame initiatieven zijn die 

ook financieel aantrekkelijk zijn. Helaas blijven 

deze kansen voor ondernemers onder-belicht 

en maakt ‘onbekend’ nog te vaak ‘onbemind’. 

Voor meer slagkracht is betere samenwerking 

geboden. Samenwerking die VNO-NCW Brabant 

Zeeland met haar omvangrijke netwerk graag 

wil realiseren. Zo is VNO-NCW Brabant Zeeland 

een partner van ondernemers in deze duur-

zame transitie.

Brabants-Zeeuwse Energietransitie
VNO-NCW Brabant Zeeland biedt een platform 

voor duurzame succesverhalen: een plek waar 

ondernemers samenkomen en de voordelen 

van ‘groen’ delen. Duurzaam ondernemen is 

niet alleen maatschappelijk verantwoord, maar 

biedt ook nieuwe ondernemingskansen. VNO-

NCW Brabant Zeeland zet ‘groene pioniers’ in 

het zonnetje door hen een podium te geven, 

en stimuleert initiatieven die duurzame energie 

haalbaar en betaalbaar maken. Ook zetten 

we ons in voor overzichtelijke en eenduidige 

regelgeving die voor ondernemers begrijpelijk 

en hanteerbaar is.

PAS in perspectief
De provincies gebruiken de Programmatische 

Aanpak Stikstof (PAS) om verregaande milieu-

regels op te leggen aan ondernemers. Dat 

schaadt onze economie. De PAS is bedoeld om 

een juiste balans te vinden tussen economie en 

ecologie. Overheden en ondernemers zouden 

de handen ineen moeten slaan om de uitstoot 

van stikstof terug te dringen. VNO-NCW Brabant 

Zeeland vindt dat er ruimte moet zijn voor 

innovaties die de energietransitie versnellen. 

Daarnaast moeten de provincies transparanter 

zijn over hun doelstellingen met de PAS.
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4.   Academy: Innovatie  
en ondernemerschap

Brabant en Zeeland vormen de innovatieve 
motor van de Nederlandse economie. Als 
wij deze positie willen behouden, moeten 
we bedacht zijn op de toekomst. Het is 
essentieel om snel en adequaat in te spelen 
op nieuwe omstandigheden. Ondernemers 
begrijpen dat als geen ander: zo zegt 
39% van de leden van VNO-NCW Brabant 
Zeeland dat innovatie & ondernemerschap 
de eerste prioriteit krijgt binnen eigen 
onderneming, gevolgd door 23% die het 
als tweede prioriteit aanmerkt. Innovatie 
& ondernemerschap is daarmee het 
belangrijkste thema voor de Brabantse en 
Zeeuwse ondernemers.

Innovatie vormt de basis voor een sterke 

economie en voor het oplossen van 

maatschappelijke vraagstukken, zoals de 

omgang met robotisering, digitalisering 

en klimaatverandering. Met de Academy 

stimuleren we kennisdeling tussen onze leden 

en creëren we een platform voor het

ontplooien van nieuwe initiatieven.

Samen kom je verder
Het delen van kennis is noodzakelijk als Brabant 

en Zeeland haar innovatieve koploperspositie 

veilig wil stellen. Vaak kampen werkgevers met 

dezelfde (inhoudelijke) vraagstukken. Door 

ervaringen, technieken en oplossingsrichtingen 

- uit andere bedrijven, sectoren of zelfs landen 

– met elkaar uit te wisselen, kan de kostbare 

tijd van ondernemers efficiënter worden 

ingezet. VNO-NCW Brabant Zeeland wil hierin 

het voortouw nemen door het organiseren van 

studieclubs en masterclasses. Want alleen ga je 

sneller, maar samen kom je verder.

Ruimte voor ontwikkeling
Innovatie vraagt om een vertaalslag van 

‘denken’ naar ‘doen’. De Academy is een 

platform om deze vertaalslag te maken: van 

vernieuwende ideeën komen onze leden tot 

concrete projecten, in de vorm van bijvoorbeeld 

experimenten of ‘best practices’. De Academy 

stimuleert op die manier innovatieve projecten 

met een concreet resultaat voor actuele 

vraagstukken.
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BRABANT

Reitseplein 1

Postbus 90154

5000 LG  Tilburg

 013 205 00 00 

 info@vnoncwbrabantzeeland.nl

ZEELAND

Westkade 104

Postbus 97

4550 AB  Sas van Gent

 0115 451 456

 zeeland@vnoncwbrabantzeeland.nl

WWW.VNONCWBRABANTZEELAND.NL

  \vnoncwbrabantzeeland

  @vnoncwbz

  company\vnoncwbrabantzeeland


