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De vereniging telt 2800 leden en ruim 1700 
aangesloten bedrijven. In Noordoost-Brabant zijn 
meer dan 250 bedrijven aangesloten en actief  
in o.a. de (maak)industrie, bouw, logistiek, farma, 
agrifood en feed. In Noordoost-Brabant houden 
we van aanpakken. We werken samen en delen. 

Brede welvaart vinden we belangrijk. We 
durven buiten de gebaande paden te denken. 
Wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een 
toekomstbestendig ecosysteem in de regio. Als 
samenwerken met andere regio’s logisch is, dan 
doen we dat. We laten ons niet beperken. 

Joep Kemkens
Kemkens Groep
namens OIK
 

Frank de Winter
TDW Advies
namens UOV De Kring

Jos van Asten
namens POM
  

Willem van Tilburg
Keser Recruitment Group
namens Jong Management

Bestuursleden VNO-NCW Noordoost-Brabant

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

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.

Martin van Collenburg, Voorzitter
MSD Animal Health
namens Industriële Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg

Fleur de Best
Regiomanager
best@vnoncwbrabantzeeland.nl
06 - 517 879 91

Nicole de Roos
Regiomedewerker
roos@vnoncwbrabantzeeland.nl
06 - 825 851 30

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


ACTIEAGENDA

MILIEU & DUURZAAMHEID 

Verduurzamen bedrijventerreinen
We initiëren en begeleiden projecten  om zoveel mogelijk bedrijventerreinen in onze regio te verduurzamen. 
Daarmee zorgen we voor een versnelling. We maken hierbij gebruik van het potentieel, de kennis van de 
grote bedrijven en het lokale organiserend vermogen aangevuld met de intrinsieke motivatie om te willen 
verduurzamen van de familiebedrijven. 

ARBEIDSMARKT & ONDERWIJS

Één platform voor arbeidsmarktdienstverlening
We werken aan één platform in Noordoost-Brabant waar je met al je werkgerelateerde vragen terecht 
kunt, of je nu werkgever of werknemer bent. Dit platform moet bij iedereen in de regio bekend zijn. Alle 
bestaande dienstverlening komt achter dit platform van Noordoost-Brabant. Via dit platform maken we 
de bestaande dienstverlening eenvoudiger toegankelijk en zichtbaarder, kunnen we ondernemers beter 
verbinden en klantvragen (vragen van werkgevers en werknemers/inwoners) via een centrale ingang te 
voorzien van de best passende oplossingen of het best passende antwoord.

Ondernemers doen zelf al heel veel. Op sommige onderwerpen mogen we meer regie pakken. Een goede 
samenwerking met werknemersorganisaties, overheden en onderwijs is echter cruciaal. Alleen samen bereiken 
we brede welvaart. Samen met betrokken leden, bestuursleden en externe stakeholders zorgen we voor focus 
op de juiste thema’s, vandaar deze agenda.

Deze ondernemersagenda is opgesteld na diverse denktanks en vele individuele gesprekken 
met ondernemers en bestuursleden uit onze regio.

SPEERPUNTEN

ARBEIDSMARKT & ONDERWIJS

Mismatch op de arbeidsmarkt terugdringen
De roep om vakmensen en digitale, technische en ICT-vaardigheden bij (toekomstige) werknemers is groot. 
Daar moeten we iets aan doen. We hebben het arbeidspotentieel hard nodig om de economie in de regio 
draaiende te houden.

Huisvesting arbeidsmigranten
Arbeidsmigranten zijn en blijven nodig voor werk in de sterke sectoren en lokaal gewortelde bedrijven. 
We moeten deze doelgroep koesteren en zorgen voor huisvesting in de buurt van het werk. We roepen 
gemeenten op om arbeidsmigranten adequaat te faciliteren met voldoende huisvesting die aansluit op de 
behoeften van deze doelgroep. Vergunningen hiertoe dienen voortvarend verleend te worden.



INFRASTRUCTUUR & RUIMTE 

Bereikbare regio: 
nu en in de toekomst - voor woon-werkverkeer én goederenvervoer
•  (Snel)wegen: de noord-zuidverbindingen versterken en waar nodig verbreden. Vooral de A50, A73 en de 

N279 richting Helmond zijn hierbij topprioriteit. Ook de oost-westverbinding (A77 vanuit Land van Cuijk) 
is een aandachtspunt.

•  OV: spoorverbindingen, zoals de Maaslijn, dienen robuust gemaakt te worden om extra dienstregeling 
aan te kunnen. In gebieden zonder spoor, zoals Meierijstad en Maashorst, moet zwaar geïnvesteerd  
worden in (H)OV. Voor de gehele regio geldt dat met hubs ook bedrijventerreinen met het OV bereikbaar 
moeten worden.

•  Goederenvervoer: logistiek is een belangrijke economische pijler van de regionale economie en verdient 
daarom extra investeringen. Een robuust spoorwegennet voor goederenvervoer is gewenst, het stimuleren 
van multimodaal vervoer over water is een must, evenals extra truckparkinglocaties.

Ontwikkeling bedrijventerreinen
Extra bedrijventerreinen zijn nodig om de ontwikkeling van de regio te faciliteren. Kwantitatief betekent dit 
voldoende ruimte voor nieuwe en groeiende bedrijven, indien nodig op nieuw te ontwikkelen bedrijven- 
terreinen. Kwalitatief betekent dit samenwerken aan verduurzaming, veiligheid en modernisering van  
bestaande en nieuwe terreinen waarbij ook de ondergrondse infrastructuur moet aansluiten bij de  
energietransitie.

MILIEU & DUURZAAMHEID 

Stikstofimpasse doorbreken
Voor de korte termijn willen we concrete knelpunten oplossen en ondersteunen bedrijven daarbij. Op wat 
langere termijn gaan wij, conform het landelijke akkoord, voor meer ontwikkelruimte. 

Toekomstbestendig ecosysteem in de regio: 
gezamenlijke verantwoordelijkheid
We brengen partijen bij elkaar, informeren en inspireren. We delen best practices op het gebied van  
duurzaamheid en circulariteit. Hiervoor werken we samen met de provincie en verbinden we regionale 
initiatieven.	We	zoeken	naar	oplossingen	die	de	uitstoot	van	schadelijke	stoffen	reduceren	en	het	ontstaan	
van	afvalstoffen	beperken.	Ook	het	terugbrengen	van	eventuele	overlast	voor	de	omgeving	wordt	daarbij	
meegenomen.

Energietransitie: waterstof
Naast zon, wind en andere alternatieve opwekmogelijkheden gaat ook waterstof een belangrijke rol spelen 
in de energietransitie. Deze alternatieve energiedrager kan de industrie helpen een deel van haar doel- 
stellingen op het gebied van CO2-reductie te bereiken. We geven voorlichting aan het MKB over de kansen 
die waterstof nu en in de toekomst biedt. We pleiten voor het aansluiten van belangrijke industriële gebie-
den op het waterstof-buisleidingennet, voor soepelere vergunningverlening voor bouw van elektrolyzers, 
voor stimulering van waterstof in de logistiek door de eerste gebruikers en de eerste tankstations in de 
regio	financieel	tegemoet	te	komen.

Regio Noordoost-Brabant



Denktanks/Klankbordgroepen
Denk mee over onderwerpen op het gebied van 
Duurzaamheid & Milieu, Arbeidsmarkt & Onderwijs, 
Infrastructuur & Ruimte.

Arbeidsmarkt Noordoost-Brabant
Onze regiomanager en enkele ondernemers zijn intensief 
betrokken bij de arbeidsmarktregio in Noordoost-Brabant. 
Binnen Noordoost Brabant Werkt vertegenwoordigen zij 
vanuit VNO-NCW op strategisch niveau alle werkgevers.

AgriFood Capital
Twee ondernemers uit onze regio, tevens leden van VNO-
NCW Brabant Zeeland, hebben zitting in het bestuur van de 
triple helix organisatie van onze regio.

Provincie Noord-Brabant, Waterschappen
Directie, belangenbehartigers en regiomanagers staan 
continu in verbinding met gedeputeerden en ambtenaren 
van de provincie en het waterschap. 

VNO-NCW Landelijk 
Ondernemersorganisatie VNO-NCW maakt zich hard voor 
een excellent ondernemings- en vestigingsklimaat. Door de 
verbondenheid met VNO-NCW landelijk klinkt het geluid uit 
de regio door in het landelijk beleid.

17-09 Meet the President: Jeroen van Glabbeek
23-09 In gesprek met de nieuwe voorzitter
29-09  De gevolgen van de Miljoenennota 2022  

voor ondernemers

05-10 Q&A: thuiswerken en arbeidsvoorwaarden
13-10 Brabantdag
14-10 Nieuweledenbijeenkomst
19-10 Creatieve oplossingen voor personeelstekort
21-10 In gesprek met de nieuwe voorzitter

04-11 Masterclass Waterstof: tips & trucs voor MKB
09-11	 Q&A:	fiscale	jaarafsluiting
12-11 Meet the President: Herman Molenaar
17-11 Algemene Ledenvergadering
23-11 Verduurzamen voedselindustrie

09-12 Noordoost-Brabant op bezoek in Zuidoost-Brabant

Verbinden 

Versterken 

Vertegenwoordigen

Waar sluit jij bij aan? 

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

Programma juli t/m december 2021
Regio Noordoost-Brabant

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

Community Topvrouwen 
Deel je uitdagingen en successen met andere vrouwen in 
topposities. Laat je inspireren door gelijkgestemden en 
praat mee door middel van praktijkcasussen, bedrijfsbezoe-
ken en gastsprekers. 
Bijeenkomst: 23-09

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 Omge-
vingsdienst en Veiligheidsregio. Bijeenkomst: 03-11

Community 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	productieproces	of	het	bedenken	van	
complete nieuwe duurzame verdienmodellen.
Bijeenkomsten: 22-09 | 10-11

Community Familiebedrijven
Deel kennis en ervaring met gelijksoortige bedrijven.

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

Platform Risico Relevante Bedrijven 
Werken aan een veiligere werkomgeving? In deze commu-
nity worden  praktijkcasussen, veiligheidsproblematieken 
en wet- en regelgeving besproken met collega-bedrijven en 
toezichthoudende overheden.
18-11	Kick	off	Brabantse	Veiligheidstop

Platform Veilig Ondernemen
De veiligheid van bedrijventerreinen en goederen-stromen 
gebundeld in een platform met als doel een duurzame sa-
menwerking opzetten tussen ondernemers, politie en justi-
tie. 

Studieclubs
Studieclubleden komen met regelmaat bij elkaar en wisse-
len met gelijkgestemden van gedachten op basis van the-
ma’s en actualiteit, ongeacht sector of leeftijd.

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

Dit is slechts een greep uit ons programma. Kijk voor de 
volledige agenda in onze app of op de website. 

Voor vragen kun je terecht bij Nicole de Roos via 
roos@vnoncwbrabantzeeland.nl of 06 - 825 851 30.

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

