
   

VNO-NCW Brabant Zeeland is het sterkste ondernemingsnetwerk van Zuid-Nederland. 
We hebben een voortrekkersrol in vernieuwing en innovatie, werken nauw samen met 
onze leden én vertegenwoordigen het bedrijfsleven bij diverse overheden.  

De vereniging telt 2800 leden en ruim 1700 aangesloten bedrijven. In Midden-Brabant zijn  
270 bedrijven aangesloten en actief in o.a. de (maak)industrie, bouw, logistiek en leisure. 

Verbinden 
Het samenbrengen van onder- 
nemers tijdens leden bijeen- 
komsten, bedrijfsbezoeken 
en (winter)wandelingen om 
gezamenlijk te kunnen  
sparren over bedrijfsvoering 
en actuele onderwerpen.

Versterken 
Leden helpen met hun 
bedrijfsuitdagingen door 
kennis uit te wisselen in 
communities, verdieping te 
bieden in de studieclubs en 
concrete belemmeringen aan 
te pakken met projecten.

Vertegenwoordigen 
Het behartigen van belangen 
van ondernemend Midden-
Brabant op de thema’s 
arbeidsmarkt, duurzaamheid/ 
milieu en infrastructuur.
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Lokale ondernemers vormen het bestuur van Midden-Brabant. Met Natasja Leijser aan het 
roer als voorzitter zetten wij ons regionaal en lokaal in voor de belangen van ondernemers en 
werkgevers. Daarnaast organiseren we bijeenkomsten om kennisdeling en ontmoeting tussen 
onze leden te stimuleren. Het bestuur wordt mede gevormd door Marc Heuvelmans (BORT), 
Koen Melis, Ralph Dansen (Jong Management), Koen Sanders, Loet Pessers en Coert van Caem 
(WBP). Dankzij hun inzet en betrokkenheid is de vereniging laagdrempelig en toegankelijk.

Daarbij hebben we drie belangrijke taken:

Marloes Rijken  

Regiomanager 
06 303 416 23 
rijken@vnoncwbrabantzeeland.nl

Inge Hendriks  

Regiomedewerker 
06 599 309 25
hendriks@vnoncwbrabantzeeland.nl

Team Midden-Brabant

Regio Midden-Brabant



VNO-NCW Landelijk
Ondernemingsorganisatie VNO-NCW maakt zich hard voor 
een excellent ondernemings- en vestigingsklimaat. Met als 
doel: ruimte voor ondernemerschap. Door de verbonden-
heid als regionale vereniging met VNO-NCW landelijk klinkt 
het geluid uit de regio ook door in het landelijk beleid.

DGA platform
Voor directeur-grootaandeelhouders is er speciale aan-
dacht. Denk hierbij aan themabijeenkomsten en infor-
matieverstrekking m.b.t. wet- en regelgeving, continuïteit, 
krediet- en eigendomskwesties. Vanuit Brabant vertegen-
woordigt Natasja Leijser de provincie om landelijk ons  
geluid te laten horen.

BORT: Bedrijven Overleg Regio Tilburg
Bedrijven Overleg Regio Tilburg bestaat uit zeven Vitaal 
verenigingen, Bedrijvenpark Enschot en TOP013 waarin  
samengewerkt wordt aan toekomstbestendige bedrijven-
terreinen. De voorzitter van BORT heeft zitting in het  
bestuur van Midden-Brabant.

WBP 
Het Waalwijks Bedrijven Platform zet zich in voor een  
uitstekend overleg tussen Waalwijkse ondernemingen en 
de gemeente met als doel; optimalisering van het (fysieke) 
ondernemingsklimaat. De voorzitter van WBP heeft zitting 
in het bestuur van Midden-Brabant. Zowel BORT als WBP 
laten zich hierbij adviseren en ondersteunen door  
VNO-NCW Midden-Brabant.

Denktanks
Wil jij actief meedenken over onderwerpen op het gebied 
van Duurzaamheid & Milieu, Arbeidsmarkt & Onderwijs, 
Infrastructuur & Ruimte? Wij faciliteren in samenkomsten 
voor inhoudelijke afstemming!

06-01 Nieuwjaarsbijeenkomst en uitreiking BORT-prijs (digitaal)
18-01 Nieuwe bestuurders bijeenkomst (digitaal)
20-01 Nieuwe leden bijeenkomst (digitaal)

02-02 Brabantse circulaire innovatietop
11-02 Topvrouwen Community
16-02  Q&A sessie: Arbeids- en ondernemingsrecht:  

de nieuwe faillissementswet
22-02 Winterwandeling 2.0 Studieclubs Midden-Brabant
23-02  100 dagen Voorzitter; Interview Eric Schagen en 

Natasja Leijser
24-02 Platform BRZO
25-02 Debat Tweede Kamer verkiezingen

18-03 HR Community Brabant 
17-03 Verkiezingen Tweede kamer
29-03 Winterwandeling 2.0 Studieclubs Midden-Brabant

06-04 Nieuwe leden bijeenkomst
16-04 Masterclass Cybercrime
20-04 Inspiratiesessie: succesvolle energietransitie
23-04 Overnames in familiebedrijven

11-05 Q&A sessie: Ondernemersvragen in juridisch perspectief
20-05 HR Community Brabant
21-05 Masterclass Vitaal Leiderschap
25-05 Arbeid na Corona: waar is het personeel?
26-05 Platform BRZO
28-05 Collegetour Meet the President

08-06 Q&A sessie: 1 jaar na de WAB
10-06 Topvrouwen Community
16-06 Verduurzamen van bedrijfsvastgoed
24-06 Zomerborrel

Verbinden 

Versterken 

Vertegenwoordigen
Waar sluit jij bij aan? 

De actuele agenda staat op onze website www.vnoncwbrabantzeeland.nl/evenementen

Programma januari t/m juni 2021
Regio Midden-Brabant

Communities
HR 
Kennis en ervaringen delen met andere HR-managers van 
(middel) grote bedrijven in de bouw, zorg, (maak) industrie 
en logistiek. Sluit je aan bij onze HR community!

Topvrouwen 
Deel je uitdagingen en successen met andere vrouwen  
in topposities. Laat je inspireren door gelijkgestemden en 
praat mee middels praktijkcasussen, bedrijfsbezoeken  
en gastsprekers. Deze community is blijvend op zoek naar 
inspiratie!

Platform Veilig Ondernemen: 
De veiligheid van bedrijventerreinen en de veiligheid van 
goederenstromen bundelen we in een platform met als  
doel een duurzame samenwerking opzetten tussen onder-
nemers, politie en justitie.

Platform BRZO 
Inspraak hebben en meepraten over BRZO-regelgeving en 
inspecties? We organiseren informele overleggen tussen  
de top van BRZO-bedrijven en de directeuren van de  
Omgevingsdienst en Veiligheidsregio.

Platform Risico Relevante Bedrijven 
Werken aan een veiligere werkomgeving? In deze community 
worden praktijkcasussen, veiligheidsproblematieken en wet- 
en regelgeving besproken met collega bedrijven en toezicht-
houdende overheden. 

Studieclubs
Onze regio kent 15 studieclubs die op basis van thema’s en 
actualiteit met regelmaat bij elkaar komen. Er wordt met 
gelijkgestemden van gedachten gewisseld, onafhankelijk  
van sector of leeftijd.

Projecten
Perspectief op Werk 
We gaan met werkgevers in gesprek over het toekomst- 
perspectief van hun onderneming en personeel. Hiermee 
bouwen we aan een lange termijn structuur ten bate van 
het regionaal arbeidsmarkt beleid.

Innovatie
Innovatie vormt de basis voor een sterke economie en voor 
het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, zoals het 
omgaan met robotisering, digitalisering en klimaatverande-
ring. Onze Academy stimuleert deze initiatieven en creëert 
een platform voor uitwisseling.

Meer informatie of deelnemen? Inge Hendriks, hendriks@vnoncwbrabantzeeland.nl


