ONDERNEMERSAGENDA
BREDA - ETTEN-LEUR - ZUNDERT
Al meer dan 100 jaar draagt VNO-NCW Brabant Zeeland bij aan een sterk
ondernemende regio. We bouwen met onze leden aan een kwalitatief
interregionaal netwerken aan een concrete ondernemersagenda voor de
regio Breda, Etten-Leur en Zundert.

VNO-NCW Brabant Zeeland is het grootste en
sterkste ondernemersnetwerk van Brabant en
Zeeland. We hebben een voortrekkersrol in
vernieuwing en innovatie, werken nauw samen
met onze leden én andere organisaties en maken
nieuwe verbindingen tussen ondernemers

mogelijk. VNO-NCW Brabant Zeeland biedt
ondernemers een platform waar zij van
elkaar en anderen kunnen leren en draagt via
belangenbehartiging bij aan het verbeteren van
de vestigingscondities.
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SPEERPUNTEN
ARBEIDSMARKT & ONDERWIJS
Aantrekkelijke regio om te wonen, werken en studeren

Een aantrekkelijke regio is nodig om talent aan te trekken en te behouden voor bedrijven. We
zetten ons in om de zichtbaarheid van bedrijven in de regio te vergroten. Bijvoorbeeld door het
stimuleren van een multicompanytraineeship of het inzetten van onze communicatiekanalen.

Sterkere samenwerking tussen ondernemers en met onderwijsinstellingen

Samenwerking is van belang voor kennisdeling, de lokale economie, werkgelegenheid en binding
met de regio. Tussen ondernemers om (lokaal) zakendoen te stimuleren. Met het onderwijs
om te zorgen voor voldoende stageplaatsen, mogelijkheden voor een leven lang ontwikkelen
en een betere aansluiting tussen het opleidingsaanbod en de werkvloer. We zijn voorstander
van een online platform waarin bedrijven en studenten elkaar kunnen vinden. En we stimuleren
ontmoetingen tussen bedrijven, onderwijsinstellingen en studenten.

Samenwerken aan een slimmere en efficiëntere SROI uitvoering

Ondernemers ondervinden veel praktische uitdagingen bij het aannemen van mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt. De rol van instanties is niet altijd duidelijk en onderlinge
samenwerking kan worden verbeterd. We zetten ons in om het voor werkgevers eenvoudiger te
maken. Zoals door een voorportaal van waaruit iedereen gericht wordt doorverwezen naar de
juiste organisatie en dienst in de regio.

BEREIKBAARHEID & RUIMTE
Zorg voor voldoende lokale uitbreidingsmogelijkheden voor het MKB

Het MKB is de basis van de economie en zorgt voor lokale werkgelegenheid. Er is ruimte nodig
voor het MKB om lokaal te groeien en te ondernemen zodat ze hier kunnen blijven. Er moeten
niet alleen grote kavels voor grote investeerders worden aangeboden maar ook kleinere percelen.
We agenderen dit actief bij de betrokken partijen.

Verbeter en verslim de bereikbaarheid van bedrijven en bedrijventerreinen

Voor de bereikbaarheid van de regio en logistieke stromen zijn de A16, A27, A58, A59 (en Hooipolder) essentieel. Verkeersveiligheid van fietsers en voetgangers en OV-bereikbaareid laten
op diverse bedrijventerreinen te wensen over. Voor de digitale toegankelijkheid van bedrijven
is glasvezel in toenemende mate een essentiële voorziening voor de continuïteit van processen.
We bespreken dit met de betrokken partijen om hier de komende jaren noodzakelijke stappen
op te zetten.

MILIEU & DUURZAAMHEID
Vooroplopen in verduurzamen van panden en bedrijventerreinen

Door een collectieve aanpak kan de regio een voorloper worden in duurzaamheid en circulariteit.
Zoals door het verbinden van reststromen, lokaal groene stroom opwekken en opslaan,
praktische ondersteuning bij subsidietrajecten, duurzame en praktische mobiliteitsoplossingen
en bouwtechnische mogelijkheden. We doen dit bijvoorbeeld door het identificeren van
‘Quick Wins’ voor panden en terreinen. En door ons in te zetten voor duidelijke communicatie
of wellicht zelfs één (overheids)loket voor ondernemers.

