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agenda met een gebieds
gerichte mobiliteitsaanpak

A50 corridor
Nijmegen - Eindhoven
_DEF_PNB_Propositie A50.indd 1

06-11-19 10:31

“Pak de A50 tussen Eindhoven en Nijmegen
als gehele corridor aan.” Die oproep deden
VNO-NCW Brabant Zeeland, VNO-NCW
Midden, evenofenedex en TLN namens
ondernemers in die regio.

Februari 2020

Februari 2020

In Nederland krijgt meer dan de helft van de

Netwerken buiten
je eigen regio

Maart 2020

ondernemers met cybercrime te maken. Eén

In februari organiseerden we uitwisselings-

In maart boden we Brabantse gedeputeerden

op de vijf loopt daadwerkelijk schade op, een

dagen met Eindhovense en West-Brabantse

Martijn van Gruijthuijsen en Rik Grashoff en

bedrag van jaarlijks € 500 miljard. Daarom

ondernemers.

Jan van Mourik
de Zeeuwse gedeputeerde
Anita Pijpelink een
Nick van Tiggelen

Cybersecurity

Stikstofimpasse
doorbreken

organiseerden we op 4 februari de Master-

publicatie aan met achtergrondinformatie en

class Cybersecurity, samen met MKB-Neder-

aanbevelingen om een van de belangrijkste

land, Simac en ENGIE.

vraagstukken van deze tijd te beteugelen: de
stikstofcrisis.

April 2020

April 2020

N65 blijft open
De N65 blijft open gedurende de aanleg
van de nieuwe spoortunnel bij Vught die
de N65 kruist. VNO-NCW Brabant Zeeland,
evofenedex en TLN hebben hier samen
op aangedrongen bij de provincie Noord-

NOW en de praktijk

Brabant, het rijk en ProRail.

Ondernemers hadden veel vragen nadat
minister Koolmees van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid de inhoud van de NOWregeling bekendmaakte. Die konden ze op
23 april stellen aan Geert Rouwet van ABAB
Legal en Ton Wilthagen van Tilburg University
in een online vraag- en antwoordsessie over
de NOW-regeling.

Mei 2020

Brabant Leert
De arbeidsmarkt zal flink veranderen door de
coronacrisis. Om als bedrijf mee te kunnen
bewegen met deze veranderingen is het

Juni 2020

ontwikkeling van medewerkers. Daar is, mede

‘s-Hertogenbosch in 2030 door
de ogen van ondernemers

op initiatief van VNO-NCW Brabant Zeeland,

Op 26 juni konden de leden van VNO-NCW

een gratis platform voor ontwikkeld: Brabant

‘s-Hertogenbosch digitaal live bij de

Leert.

presentatie en overhandiging van de Onder-

belangrijk om na te denken over scholing en

nemersvisie ‘s-Hertogenbosch 2030 zijn.
Marc Hoedemakers, voorzitter VNO-NCW
‘s-Hertogenbosch, bood de Bossche burge-

Juli 2020

meester Jack Mikkers de visie persoonlijk aan.

Update Ondernemerscirkel
Samen met ondernemers uit de regio’s is
onze Ondernemerscirkel geüpdatet. Deze
overzichtelijke cirkel van VNO-NCW Brabant
Zeeland maakt in één oogopslag duidelijk

Juli 2020

Webinar Focus op de zorg
“Dertig jaar geleden begon Hans Ensing bij

Juni 2020

De oprichting van
VNO-NCW Moerdijk

het Lievensberg ziekenhuis. Sinds de fusie in
2015 werkte hij als bestuursvoorzitter voor
het Bravis Ziekenhuis. Op 1 oktober ging hij

“Het Moerdijkse bedrijfsleven is na Brainport

met pensioen. Eric van Schagen, voorzitter

Eindhoven de grootste werkgever in Brabant.

VNO-NCW Brabant Zeeland, ging met Hans

Dat verdient effectieve collectieve belangen-

in gesprek over zijn loopbaan, over hoe het

behartiging en een sterk ondernemers-

ziekenhuis omging met de uitbraak van het

netwerk. In juni werd daarom VNO-NCW

coronavirus en de gevolgen voor het zieken-

Moerdijk opgericht, met maar liefst 100

huis als organisatie en de mensen die er

nieuwe leden.“

werken.“

wat onze speerpunten zijn en aan welke
doelen en onderwerpen wij werken voor een
optimaal ondernemersklimaat in de regio
Brabant en Zeeland.

Zomer 2020

Ondernemerswandelingen
Midden-Brabant

Augustus 2020

“Fysieke ontmoetingen waren lastig,

Verbetering huisvesting
arbeidsmigranten

maar niet onmogelijk. In Midden-Brabant

Landelijk en provinciaal maakten we

organiseerden we een serie van zes onder-

afspraken voor meer en betere huisvesting

nemerswandelingen in o.a. de Loonse en

voor arbeidsmigranten. Als voorzitter van

Drunense Duinen, Natuurgebied Moerenburg

het Aanjaagteam Bescherming Arbeids-

en de Oisterwijkse bossen en vennen.“

migranten bezocht Emiel Roemer het reusachtige distributiecentrum Bol.com in
Waalwijk. Hij kreeg rechtstreeks van onder-

September 2020

nemers en van VNO-NCW Brabant Zeeland

Toekomstvisie OV 2040

aanbevelingen voor het kabinet.

VNO-NCW Brabant Zeeland ondertekende
samen met de Limburgse Werkgevers

September 2020

Hans de Boer bezoekt
Spierings Mobile Cranes
“Voorzitter Eric van Schagen bracht in
september met Hans de Boer, voorzitter
van de landelijke koepel VNO-NCW, een
bezoek aan Spierings Mobile Cranes in Oss.
Het onderwerp innovatie stond op de

Vereniging (LWV) de Toekomstvisie OV 2040

agenda en ze spraken over de noodzaak

namens het gezamenlijk bedrijfsleven.

van versnelde verduurzaming.“

De visie onderschrijft de noodzakelijke

September 2020

Impact van de Miljoenennota
op Brabant en Zeeland
Wopke Hoekstra, minister van Financiën,
was onze hoofdgast tijdens de speciale
Prinsjesdag-uitzending, live vanuit de
Malietoren. Presentator Donatello Piras ging
in gesprek met de minister, Eric van Schagen

investeringen in het openbaar vervoer en

(voorzitter VNO-NCW Brabant Zeeland) en

het spoornetwerk tot en met 2040.

Eric de Ruijscher (toekomstig voorzitter
VNO-NCW Zeeland).

September 2020

De Kracht van
Hans de Boer
“Op maandag 21 september 2020 nam
Hans de Boer officieel afscheid als voorzitter
van VNO-NCW. Eric van Schagen bracht in
een dankwoord de kracht van Hans de Boer
treffend onder woorden.“

ging het toch niet door. Een forse tegenvaller
of een blessing in disguise voor de Zeeuwse

leden te praten over het compensatiepakket
dat er nu ligt.“

November 2020

ontmoetingen in coronatijd: De digitale

Topvrouwen community
steeds succesvoller

bierproeverij met Romke Swinkels. Een
succesverhaal wat ons veel positieve reacties

Oktober 2020

Natasja Leijser nieuwe
voorzitter VNO-NCW
Midden-Brabant
VNO-NCW Midden-Brabant benoemde
Natasja Leijser, directeur Eco Steam and
Heating Solutions, per 1 november als
voorzitter. Zij neemt de voorzittershamer
over van Jeroen Bergen.

Krachtvoer voor ondernemers

coronacrisisoverleggen en dachten we mee

September 2020

over regionale oplossingen. Via de Corona-

Ingrid Thijssen bezoekt
Brainport

monitor Zeeland en de Brabantse Impact

“Met de opvolger van Hans de Boer, Ingrid

gebracht wat de economische maatschappe-

Thijssen, ging Eric van Schagen langs bij o.a.

lijke impact is van corona in onze regio.

Monitor werd werd maandelijks in beeld

DAF in Eindhoven. Thijssen bracht tijdens haar
kennismaking met de verschillende regio’s
in het land bedrijven om met onze leden in

Het was een van die bijzondere leden-

gezellig samen met een biertje.

NCW Brabant Zeeland direct betrokken bij de

Zeeland komen, maar na jarenlang gepraat

opvolger Siebe Riedstra uit om met onze

opleverde. Ondanks de afstand toch even

In de Zeeland én Noord-Brabant was VNO-

“De marinierskazerne zou naar provincie

speciaal adviseur Bernard Wientjes en zijn

Online bierproeverij
met Bavaria

Provinciale crisisoverleggen
corona

Compensatiedossier
Marinierskazerne Vlissingen

economie en het bedrijfsleven? Wij nodigden

Oktober 2020

Oktober 2020

September 2020

gesprek te gaan over belangrijke thema’s
zoals innovatie en duurzaamheid.“

Onze Topvrouwencommunity groeit! In
oktober hadden onze topvrouwen een
digitaal interactief gesprek met CDA Tweede
Kamerlid Hilde Palland Mulder, die een

Platform Veilig Ondernemen

persoonlijk kijkje in haar leven als politica gaf.

In 2020 heeft VNO-NCW Brabant Zeeland

Ze gaven input op de thema’s MKB, familie-

zich aangesloten bij het Platform Veilig

bedrijven en de steunmaatregelen. In

Ondernemen. In dit platform werken we

november spraken ze met Elske Doets over
de impact van corona op de reisbranche,
de Young Lady Business Academy en twee
vrouwelijke topondernemers die deelgenomen hebben aan de academy.

samen met politie en justitie, specifiek het

Coronavirus: Informatie
en noodmaatregelen voor
ondernemers

Regionaal Informatie- en Expertisecentrum
(RIEC) en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

korte tijd enorm veranderd. Ondernemers

Goede stappen voor
Brabantse bereikbaarheid

zagen in één klap hun omzet wegvallen en

Brabant wordt zowel nationaal als inter-

Nieuwe collega’s

hielpen hen persoonlijk met individuele

Nieuwe voorzitters

bekeken hoe zij, binnen de geldende maat-

nationaal beter bereikbaar dankzij concrete

Dit jaar startten een aantal nieuwe collega’s.

vragen. Op de speciale landingspagina

Verschillende regio’s kozen dit jaar een

regelen, hun bedrijf draaiende konden

afspraken in het MIRT, het Meerjarenpro-

In Zeeland versterkt Chantal de Jonge het

deelden we de maatregelen, initiatieven voor

nieuwe voorzitter. In Zeeland start Eric de

houden. Ton Gimbrère ging in gesprek met

gramma Infrastructuur, Ruimte en Transport.

kantoor in Sas van Gent. In West-Brabant

ondernemers en het meldpunt waar ze met

Ruijscher op 1 januari a.s. en bij Brabantse

bijzondere Brabantse ondernemers en

Daarin staan plannen voor de ontwikkeling

is Susanne Lambregts aan de slag gegaan

vragen terecht konden. In enquêtes vroegen

Wal neemt Petra Franken de voorzitters-

bedrijven en schreef daarover wekelijks een

van de stations ‘s-Hertogenbosch en

als regiomanager, net als Fleur de Best in

we onze leden waar ze tegenaan liepen en

hamer over. In Breda startte Raymond

blog. Met deze online reeks ‘Krachtvoer voor

Eindhoven Internationale Knoop XL (EIK XL),

Oost-Brabant. In Midden-Brabant ging

waar ze het meest mee geholpen waren.

Kouwenberg als voorzitter en in Midden-

ondernemers’ deelden wij 25 innovatieve en

de Brainportlijn en verbetering van diverse

Inge Hendriks aan de slag als regio-

Dat diende allemaal als input voor de lobby

Brabant begon Natasja Leijser aan haar

inspirerende werkwijzen.

wegen.

medewerker.

richting Den Haag.

rol als voorzitter.

De coronacrisis heeft de arbeidsmarkt in

We gaven dit jaar voortdurend relevante en
actuele informatie voor ondernemers en

