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Partners van VNO-NCW Brabant Zeeland
Voor de inhoud en organisatie van activiteiten in de Academy en bij de uitvoering van bepaalde 
dossiers werken we samen met vaste partners. Dankzij hen kunnen wij u de nodige kennis, 
ervaring en faciliteiten bieden.
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VNO-NCW Brabant Zeeland in uw regio
Een aantal zaken laat zich het beste regelen in de regio,  
dicht bij u in de buurt.

WWW.VNONCWBRABANTZEELAND.NL

BRABANT
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG  Tilburg

 013 205 00 00 
 info@vnoncwbrabantzeeland.nl

  \vnoncwbrabantzeeland      @vnoncwbz      company\vnoncwbrabantzeeland

ZEELAND
Westkade 104
Postbus 97
4550 AB  Sas van Gent

 0115 451 456
 zeeland@vnoncwbrabantzeeland.nl

Dé ondernemingsvereniging  
van Brabant en Zeeland

Zeeuws-Vlaanderen
T (0115) 451 456

Roosendaal-Moerdijk
T (013) 205 00 08

Breda
T (013) 205 00 10

Midden-Brabant
T (013) 205 00 19 Den Bosch

T (013) 205 00 25

Oosterhout
T (013) 205 00 10

Bergen op Zoom
T (013) 205 00 10

Eindhoven
T (013) 205 00 13

Helmond
T (013) 205 00 05T (0115) 451 456

Midden- en Noord-Zeeland

Oost
T (013) 205 00 13

Meer informatie over de regio’s vind je op www.vnoncwbrabantzeeland.nl



VNO-NCW BRABANT ZEELAND IS HET 
STERKSTE ONDERNEMINGSNETWERK 
VAN UW REGIO.

We hebben een voortrekkersrol in vernieuwing en innovatie, 
werken nauw samen met onze leden én andere organisaties  
en maken nieuwe verbindingen tussen ondernemers mogelijk.

Belangenbehartiging

VNO-NCW Brabant Zeeland 
vertegenwoordigt u op drie 
belangrijke thema’s

Onderwijs en arbeidsmarkt
• Aansluiting bedrijfsleven en onderwijs
• Het personeel van de toekomst
• Moderne arbeidsverhouding

Infrastructuur en ruimte
• Sneller op (de) weg
•  Per spoor snel en veilig  

van station naar station
• Goed bereikbare bedrijventerreinen

Milieu en duurzaamheid
•  Wegnemen van beperkende  

wet- en regelgeving 
•  Stimuleren en ondersteunen 

duurzaam ondernemen
•  Creëren van ruimte voor  

industriële innovaties
www.vnoncwbrabantzeeland.nl/lobby

Kennisdelen en 
ontmoeting

Lenteprikkel
Op de derde dinsdag van maart 
brengt VNO-NCW Brabant Zeeland 
de fine fleur van ondernemend en 
politiek Zuid-Nederland bijeen voor 
het ondernemerstreffen van het 
 jaar: de Lenteprikkel! Op een  
unieke locatie, met spraakmakende 
gasten, ruim achthonderd bezoe-
kers, actuele thema’s en volop 
interactie.  
www.vnoncwbrabantzeeland.nl/ 
lenteprikkel

In de regio
VNO-NCW Brabant Zeeland organi-
seert diverse bijeenkomsten, zoals 
bedrijfsbezoeken, masterclasses, 
studieclubs en HRM-groepen dicht 
bij u in de buurt en op regionale 
schaal. Inspirerend, leerzaam,  
actueel en altijd met gelegenheid 
tot netwerken.
www.vnoncwbrabantzeeland.nl/
agenda

Academy
Als ondernemer heeft u dagelijks te maken 
met uitdagingen en vraagstukken. Of het nu 
gaat om personeel, financiën of strategische 
keuzes, VNO-NCW Brabant Zeeland helpt 
u verder. Met onze Academy bieden wij u 
een unieke mix van een relevant netwerk, 
actuele content en live bijeenkomsten. 
 
Via de app of ons online platform kunt 
u direct contact zoeken met uw mede-
ondernemers, al uw vragen stellen aan ons 
en onze kennispartners en uw wensen voor 
de regio delen. Op onze beurt bieden wij u 
columns, whitepapers en andere informatie 
op basis van uw interesse, sector en regio 

en nodigen we uit voor de voor u 
relevante bijeenkomsten. 

Zo wordt uw lidmaatschap 
de perfecte combinatie 

van netwerk, inhoud en 
plezier! Meld u vandaag nog aan!

Bel direct met (013) 205 00 00 of via 
www.vnoncwbrabantzeeland.nl/lidworden

Bezoekers
Lenteprikkel 800

rapport
cijfer

5 redenen om vandaag nog lid te worden
1. Belangenbehartiging vertegenwoordigen
  VNO-NCW Brabant Zeeland komt op voor uw belangen. Daarom 

praten we met gemeenten, politiek, onderwijs en maatschappelijke 
organisaties. Zodat u kunt doen waar u goed in bent: ondernemen!

2. Elkaar ontmoeten verbinden
  VNO-NCW Brabant Zeeland laat u zakelijk en persoonlijk groeien 

door u met collega-ondernemers in contact te brengen. Tijdens 
bijeenkomsten, bedrijfsbezoeken, masterclasses, studieclubs etc. 
bespreken we onderwerpen die voor u relevant zijn.

3. Kennis delen versterken 
  Met de VNO-NCW Brabant Zeeland Academy stimuleren we kennis-

deling tussen onze leden en creëren we een platform om nieuwe 
initiatieven te ontplooien.

4. Opent deuren invloedrijk
  VNO-NCW Brabant Zeeland is de regionale vereniging van VNO-NCW. 

Dat opent deuren tot op het hoogste politieke niveau. Hiermee is 
ons netwerk lokaal, regionaal én landelijk dekkend.

5.  Variatie en gemeenschappelijk praktisch
  De grote variatie in onze leden en hun bedrijfstakken zorgen voor 

innovatieve ideeën en businesscases. Gemeenschappelijk hebben 
onze leden een grote beslissingsbevoegdheid; zij zijn directeuren-
groot aandeelhouders, bestuursvoorzitters of algemeen directeuren.

‘Als je eenmaal lid 
bent merk je hoe 

inspirerend het is om aangesloten 
te zijn bij deze vereniging. Er worden 
veel bijeenkomsten georganiseerd 
met altijd een perfecte mix van 
kennis opdoen, kennisdeling, 
inspirerende mede-ondernemers 
ontmoeten én ontspanning, onder 
het genot van een heerlijke borrel!’

Annelies Dings
Glaifa lichtreclame 

‘Dankzij VNO-NCW Brabant Zeeland kon ik mijn 
innovatieve vindingen pitchen en kom ik in contact  
met potentiele opdrachtgevers.’

Peter Traas Traas ongediertebestrijding

‘In opdracht van VNO-NCW Brabant 
Zeeland regio Eindhoven hebben wij een onderzoek 
uitgevoerd onder de leden van deze kring. Op basis 
hiervan is de Ondernemersagenda Eindhoven opge-
steld. Deze samenwerking is voor ons waardevol om de 
wisselwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven te 
versterken. We kunnen van elkaar blijven leren en dat 
biedt kansen voor onze studenten én het werkveld.’

Elke Oegema 
Directeur Fontys hogeschool 
Management, Economie en Recht

‘Door VNO-NCW Brabant Zeeland kunnen wij Zeeuwse 
ondernemers inzicht geven in de diversiteit aan 
subsidiemogelijkheden, zodat kansen worden benut.’

Ronald Bleyenberg ABAB Accountants en Adviseurs

Innovatie en ondernemerschap
Innovatie vormt de basis voor een sterke  

economie en voor het oplossen van maatschappelijke 
vraagstukken, zoals omgaan met robotisering,  

digitalisering en klimaatverandering.


