
   

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 Brainport zijn ongeveer 
400 bedrijven aangesloten waarvan de helft actief is in de (maak)industrie, bouw en logistiek. 

Verbinden 
Het samenbrengen van 
ondernemers tijdens leden-
bijeenkomsten en bedrijfs-
bezoeken om gezamenlijk te 
kunnen sparren over bedrijfs-
voering en actuele onder- 
werpen.

Versterken 
Leden helpen met hun 
bedrijfsuitdagingen door 
kennis uit te wisselen en 
verdieping te bieden in 
communities en groeps-
gesprekken met een van  
onze bestuursleden.

Vertegenwoordigen 
Het behartigen van de 
belangen van ondernemend 
Brainport op de thema’s 
arbeidsmarkt, duurzaamheid/
milieu en bereikbaarheid.
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in aantal medewerkers

Lokale ondernemers vormen onze besturen in de regio Brainport, bestaande uit een bestuur in 
Helmond – Peelregio en Regio Eindhoven. 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:

Marjolein van den Berkmortel

Regiomanager 
06 571 309 50
berkmortel@vnoncwbrabantzeeland.nl

Puck van Dongen

Regiomedewerker 
06 825 732 36
dongen@vnoncwbrabantzeeland.nl 

Team Zuidoost-Brabant

Regio Brainport

Download de app Boordevol kennis, activiteiten én direct contact met  
het gehele netwerk van VNO-NCW Brabant Zeeland!

mailto:berkmortel@vnoncwbrabantzeeland.nl
mailto:dongen@vnoncwbrabantzeeland.nl
https://www.vnoncwbrabantzeeland.nl/app/


Het vertegenwoordigen van het bedrijfsleven in de 
Brainportregio bij de overheid is onze belangrijkste 
taak. Dit doen we zowel landelijk als provinciaal en 
lokaal. Samen zorgen we ervoor dat het in onze  
regio aantrekkelijk is én blijft om te ondernemen,  
te werken en te wonen.

29-09  Prinsjesdagbijeenkomst
17-11  Algemene Ledenvergadering

Communities

HR
Kennis en ervaring delen met 
andere HR-managers van (middel-)
grote bedrijven in de bouw, zorg, 
(maak)industrie en logistiek? Sluit 
dan aan bij onze HR-community.  
Deze community is voor HR-
managers van organisaties met  
meer dan 50 medewerkers.

Bijeenkomsten: 21-10  |  14-12

Topvrouwen
Deel je uitdagingen en successen 
met andere vrouwen in 
topposities. Laat je inspireren 
door gelijkgestemden en praat 
mee middels praktijk-casussen, 
bedrijfsbezoeken en gastsprekers. 
Deze community is voor bestuurders/
directeuren van organisaties met 
meer dan 50 medewerkers.

Bijeenkomsten: 23-09  |  09-11

Circulaire economie
Circulariteit is een veel voor-
komend begrip, maar hoe pas 
je dit effectief toe in je business-
model? De community is bedoeld 
voor bedrijven die al stappen 
zetten om circulair te ondernemen 
en inspiratie op kunnen halen bij 
andere bedrijven. De community 
zal bestaan uit presentaties van 
koplopers, behoeftes ophalen 
en daarop inspelen. Kennis, best 
practices en ervaringen delen met 
andere ondernemers staat hierbij 
centraal.

Community Duurzaamheid/ 
Energietransitie
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 en webinars.

Bijeenkomsten: 22-09  |  10-11

In gesprek met 
bestuur

De bestuursleden van Eindhoven 
en Helmond/Peelregio gaan graag 
met je in gesprek om actuele zaken 
in het bedrijfsleven te bespreken. 
We doen dit bij voorkeur in kleine 
groepen. De input is erg waardevol 
voor de invulling van mogelijke 
acties van VNO-NCW Brabant 
Zeeland.

17-09 Meet the President:  
 Jeroen van Glabbeek - CM.com 

05-10 Q&A ABAB:  
 Thuiswerken en arbeidsvoorwaarden 
08-10 Slotbijeenkomst Project Blik op de Toekomst 
13-10 Brabantdag future proof
14-10 Bedrijfsbezoek Vrijdag Premium Printing
14-10 Nieuweledenbijeenkomst 
Okt Techtrends 2021
 
09-11 Q&A: fiscale jaarafsluiting 
12-11 Meet the President: 
 Herman Molenaar - VanderLande 
23-11 Masterclass Rabobank: Food & Agri

02-12 Bedrijfsbezoek

Verbinden 

Versterken 

Vertegenwoordigen

Waar sluit jij bij aan? 

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

Programma september t/m december 2021
Regio Brainport

Deelnemen of meer informatie? 
Meld je aan via onze app!
Lukt dit niet? Mail dan je deelname naar Puck van 
Dongen via dongen@vnoncwbrabantzeeland.nl

https://www.vnoncwbrabantzeeland.nl/evenementen/
https://www.vnoncwbrabantzeeland.nl/app/

