
   

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 West-Brabant zijn  
400 bedrijven aangesloten waarvan de helft actief is in de (maak)industrie, bouw en logistiek. 

Verbinden 
Het samenbrengen van onder- 
nemers tijdens ledenbijeen-
komsten en ontbijtsessies  
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 de  
belangen van ondernemend 
West-Brabant op de thema’s 
Arbeidsmarkt & Onderwijs, 
Milieu & Duurzaamheid en 
Infrastructuur & Ruimte.
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Lokale ondernemers vormen ons regiobestuur West-Brabant en de vijf kernbesturen in Breda, 
Amerstreek, Roosendaal, Moerdijk en Brabantse Wal. Dankzij hun inzet en betrokkenheid is de 
vereniging laagdrempelig, toegankelijk en staan we met beide benen in de ondernemerspraktijk.

Daarbij hebben we drie belangrijke taken:

Marcel Deryckere 
Regiomanager 
06 599 145 85 

deryckere@noncwbrabantzeeland.nl

Rena Swalen 
Regiomedewerker 

06 599 886 17 
swalen@vnoncwbrabantzeeland.nl

Team West-Brabant

Regio West-Brabant

Susanne Lambregts
Regiomanager
06 599 191 05  

lambregts@vnoncwbrabantzeeland.nl

Download de app Boordevol kennis, activiteiten én direct contact met  
het gehele netwerk van VNO-NCW Brabant Zeeland!
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mailto:swalen%40vnoncwbrabantzeeland.nl?subject=
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https://www.vnoncwbrabantzeeland.nl/app/


Communities
HR  
Kennis en ervaringen delen met  
andere HR-managers van (middel-) 
grote bedrijven in de bouw, zorg, 
(maak)industrie en logistiek.
Bijeenkomsten: 15-07 | 21-10 | 14-12

Duurzaamheid 
Op zoek naar manieren om je bedrijf 
te verduurzamen? Of het nu gaat om 
het leggen van zonnepanelen op je 
dak, het elektrificeren van je productie-
proces of het bedenken van complete 
nieuwe duurzame verdienmodellen. 
De community biedt vier keer per jaar 
inspiratie, kennisdeling en informatie 
tijdens bedrijfsbezoeken.
Bijeenkomsten: 22-09 | 10-11

Topvrouwen  
Deel je uitdagingen en successen met 
andere vrouwen in topposities. Laat 
je inspireren door gelijkgestemden en 
praat mee middels praktijkcasussen, 
bedrijfsbezoeken en gastsprekers.
Bijeenkomsten: 23-09 | 09-11

Community Circulaire Economie 
Circulariteit is een veel voorkomend 
begrip. Maar hoe pas je dit effectief 
toe in je businessmodel en waar liggen 
uitdagingen? We stemmen af op de 
kennisbehoefte. Koplopers presenteren, 
ondernemers geven tips en deelnemers 
delen praktijkervaringen.

Platform BRZO Bedrijven 
Inspraak hebben en meepraten over 
BRZO-regelgeving en inspecties? We 
organiseren informele overleggen  
tussen de top van BRZO bedrijven en 
de directeuren van de Omgevings-
dienst en Veiligheidsregio.
Bijeenkomst: 03-11 

Platform Risico Relevante Bedrijven 
Werken aan een veiligere werkomgeving?
In deze community worden praktijk-
casussen, veiligheidsproblematieken 
en wet- en regelgeving besproken met 
collega-bedrijven en toezichthoudende 
overheden. 
18-11 Kick off Brabantse  
 VeiligheidsTOP

Rondo 
Durf je de uitdaging aan? Je wordt 
gekoppeld aan vier ondernemers, 
misschien uit een hele andere tak  
van sport. Gedurende één jaar komen 
jullie vijf keer bij elkaar, als het kan 
telkens bij een van jullie bedrijven op 
locatie. Je speelt elkaar vragen toe,  
tackelt problemen van de ander,  
wordt uitgedaagd en leert van elkaars 
onderneming en bedrijfsvoering. In 
2022 starten we met nieuwe rondo’s, 
laat het alvast weten als je mee wilt 
doen!

Studieclubs
Breda 1:  
Cycli van drie meetings rond een  
actueel thema, voorbereid door de 
leden, vaak met gastsprekers. 

Ondernemerstrends:  
Ontdek de trends in bedrijfsvoering 
via praktijkcasussen, bedrijfsbezoeken, 
intervisies en gastsprekers.

Brabantse Wal:  
Ondernemers die betrokken zijn bij 
economische stimulering van regio 
Brabantse Wal.

DGA I & II: Welke uitdagingen heb je 
als directeur-groot aandeelhouder? 
Studieclub fungeert als klankbord.

Innovatief werkgeverschap:  
De leden van de studieclub Innovatief 
Werkgeverschap gaan samen op zoek 
naar vernieuwende oplossingen voor 
hun huidige en toekomstige werk- 
nemers.

Bedrijfsovernames:  
Wil je graag een bedrijf overnemen, 
maar twijfel je en weet je niet zo goed 
of dit het juiste bedrijf is of weet je niet 
zeker of dit het juiste moment is. On-
derzoek samen met gelijkgestemden 
deze vragen.

14-07 Zomerborrel 
15-07 Kennissessie Rabobank:  
 Ben jij klaar voor de toekomst? (online)
22-07 Offline verbinden Brabantse Wal
09-09 Offline Verbinden Breda/Amerstreek
17-09  Meet the President: 
 Jeroen van Glabbeek - CM.com
02-10  Wielrentocht Cycling Ambassadors West-Brabant 
05-10  Q&A ABAB: thuiswerken en arbeidsvoorwaarden  
 (online)
06-10  Offline Verbinden Moerdijk
07-10 Offline Verbinden Roosendaal
13-10  Brabant future proof
14-10 Nieuweledenbijeenkomst
09-11 Q&A ABAB: fiscale jaarafsluiting (online)
12-11 Meet the President:  
 Herman Molenaar - Vanderlande
25-11 Bedrijfsbezoek
07-12 Bedrijfsbezoek
14-12 Foutekersttruienontbijt

SAVE THE DATE:
13-01 Nieuwjaarsbijeenkomst West-Brabant

Verbinden 

Versterken 

Vertegenwoordigen

Waar sluit jij bij aan? 

Onze fysieke bijeenkomsten worden georganiseerd met inachtneming van de geldende coronamaatregelen.

Programma juli t/m december 2021 
Regio West-Brabant

Het vertegenwoordigen van het West-Brabantse bedrijfs-
leven bij de overheid is onze belangrijkste taak, landelijk, 
provinciaal en lokaal. Zo is én blijft het in onze regio aan-
trekkelijk om te ondernemen.

Belangenbehartiging in de kernen 
Onze kernen hebben een door de leden samengestelde 
ondernemersagenda. We voeren deze uit om ergernissen 
van werkgevers aan te pakken en uitdagingen mogelijk te 
maken. We houden je op de hoogte van de vorderingen 
en als je nieuwe punten op de agenda wil zetten, horen  
we het graag.

29-09 Prinsjesdagbijeenkomst
17-11 Algemene Ledenvergadering
15-12 Presentatie Zuid-Nederlandse Waterstofagenda

Deelnemen of meer informatie? 
Meld je aan via onze app!
Lukt dit niet? Mail dan je deelname naar Rena Swalen 
via swalen@vnoncwbrabantzeeland.nl
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