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Wat een jaar!
In dit digitale jaaroverzicht nemen we je in vogelvlucht mee door 2021.  

Het is een selectie van momenten en inspanningen, waarin we laten 

zien wat we met elkaar voor elkaar kregen. Ook dit jaar konden we 

ondernemers versterken en ondernemerskracht bundelen en lieten we 

zien dat we samen sterker staan. Dit kregen we voor elkaar dankzij de 

inzet en het vertrouwen van bijna 2500 leden van bijna 1600 aangesloten 

bedrijven. We zijn een vereniging van, voor en door ondernemers en 

directeuren. 

Mensen in bestuursfuncties en projectgroepen. Leden die zich inzetten 

op allerhande onderwerpen. In overleggen om de infrastructuur 

te verbeteren, om oplossingen voor de krapte op de arbeidsmarkt, 

ondernemersuitdagingen rond verduurzaming of schaarse bedrijven-

terreinen onder de aandacht te brengen. Via persoonlijke gesprekken en 

directe vragen en haalden we ideeën op en lieten jullie ons weten wat er 

speelde. Dat konden we gebruiken in onze belangenbehartiging van lokaal 

tot landelijk niveau.

We hebben alle zeilen bijgezet om ondernemers elkaar zo goed als het kon 

te laten ontmoeten. Met unieke bijeenkomsten als Meet the President, met 

Jeroen van Glabbeek van CM.com en Herman Molenaar van Vanderlande, 

de verschillende communities die samenkwamen tot workshops over 

exoskeletten en gelukkig zelfs een aantal bedrijfsbezoeken. Maar ook 

digitale ontmoetingen over duurzaamheid en circulariteit, persoonlijk 

gesprekken voor onze tweede serie ‘Krachtvoer voor ondernemers’ of 

de enorme bulk aan ondernemerservaringen die wij ophaalden met het 

project Blik op de Toekomst. 

Ook in 2021 lieten we met elkaar zien wat we kunnen bereiken  

door goede samenwerking.

Dat is de kracht van ons collectief!
Dat is de kracht van ons netwerk!

Partners:
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Brainport
Inspiratiesessie met start-ups 
We trapten het jaar 2021 op 19 januari af 
met onze jongste leden. In een digitale, 
interactieve sessie deelden Bas, Bram 
en Yuri vanuit hun eigen startup nieuwe 
perspectieven en prikkelden ze onze leden. 
Een sessie waar de energie vanaf spatte en 
leden elkaar weer even via de digitale weg 
konden ontmoeten.

Brabant Zeeland
Nieuwjaarsboodschap 2021 
terugkijken
In 2021 maakten wij ons hard maken voor 
ondernemers in Brabant en Zeeland. Voor 
bedrijven in het algemeen, en voor onze 
leden in het bijzonder. Wij zijn een vereniging 
van, voor en door ondernemers. We doen het 
met elkaar, en voor elkaar. Ook dit jaar. Want 
dát is de kracht van onze vereniging.

Midden-Brabant
Koningin Máxima brengt 
werkbezoek aan Tilburg
Hare Majesteit Koningin Máxima,  lid van het 
Nederlands Comité voor Ondernemerschap, 
bracht woensdag 20 januari een virtueel 
werkbezoek aan Station 88 het Huis voor 
Ondernemerschap en Innovatie in Tilburg. De 
bijeenkomst ging over het op gang brengen 
en houden van mobiliteit op de arbeidsmarkt: 
bedrijven door laten draaien en werknemers 
aan het werk houden. Het gesprek richtte 
zich op mkb-bedrijven en organisaties in de 
regio Midden-Brabant die mensen begeleiden 
die vanwege de coronacrisis werkloos zijn 
geraakt of dreigen te raken. Samen met SER-
voorzitter Mariëtte Hamer en Meiny Prins, 
eveneens lid van het Comité, ging Koningin 
Máxima in gesprek met verschillende 
vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven, 
overheid en onderwijs.

Brabant Zeeland
Uitbreiding elektriciteits-
netwerk: wie neemt de regie?
Netcongestie is een tot voor kort 
onbekend fenomeen: een overbelast 
elektriciteitsnetwerk. In een jaar tijd is bijna 
onze gehele regio ‘rood gekleurd’, wat er  
toe leidt dat zonneparken van enig omvang 
geen stroom meer terug kunnen leveren.  
Dat belemmert de verduurzaming van  
het bedrijfsleven en vraagt dus actie van 
VNO-NCW.

Brabant Zeeland 
Hoe grootschalige huisvesting 
van arbeidsmigranten wél kan
Een van onze beste gelezen artikelen in 
2021, was een tweeluik. Buitenlandse 
werknemers zijn onmisbaar voor de 
Nederlandse economie, maar er is een groot 
tekort aan woonruimte. Vooruitstrevende 
gemeenten doen hun best om goede 
initiatieven voor grootschalige huisvesting 
te faciliteren, maar negatieve beeldvorming 
zit de plannen vaak in de weg. In dit tweeluik 
laten werkgevers, vastgoedontwikkelaars, 
uitzendbureaus en migranten zien hoe 
het wél kan. Grootschalige huisvesting van 
arbeidsmigranten is geen probleem, maar 
een oplossing, zeggen zij.

Januari
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Brabant
Brabantse Circulaire  
Innovatietop 20
Versnellen begint bij de ideeën en innovaties 
van ondernemers en een Brabantse circulaire 
economie is een economie die nieuwe kansen 
biedt. Daarom lanceerden wij de succesvolle 
eerste editie van de Brabantse Circulaire 
Innovatie Top 20. Chainable uit Gilze ging 
daarbij aan de haal met zowel de jury- als de 
publieksprijs. 

Landelijk
Lancering Brede Welvaart
VNO-NCW en MKB-Nederland presenteerden 
hun nieuwe visie: ‘Ondernemen voor Brede 
Welvaart’. Na een uitgebreide dialoog met 
hun leden en de samenleving kiezen zij 
voor een nieuw kompas dat zich richt op 
het bereiken van een samenleving met 
gelijke kansen en werk, een duurzame 
leefomgeving en voldoende economische 
groei om die brede welvaart mogelijk te 
maken. Bovendien wil het bedrijfsleven 
meer verantwoordelijkheid nemen voor het 
oplossen van maatschappelijke vraagstukken. 
Met Brede Welvaart als leidraad en een 
nieuwe rol in het samenspel met de overheid 
en de samenleving willen zij vormgeven aan 
een nieuw Rijnlands model.

Februari

Midden-Brabant
Sales in coronatijd:  
Zichtbaar zijn en blijven – 
Sales Community
Tijdens de coronaperiode wilden we in 
contact blijven met onze leden en anderen 
inspireren. Zo gingen we 2 maart met onze 
Sales Community live in gesprek met Stefano 
Fadda van First Impression en Nicky Foesenek 
van Bonheur Horeca Groep. Hoe blijf je als 
ondernemer zichtbaar? Tot slot deelden we 
ook 8 tips voor andere ondernemers. 

Roosendaal
Nieuwe voorzitter kring 
Roosendaal: Richard 
Thompson
In maart van dit jaar presenteerden wij de 
nieuwe voorzitter van VNO-NCW Roosendaal: 
Richard Thompson van Cematec Engineering. 
Voor Krachtvoer voor Ondernemers ging 
Ton Gimbrère met hem in gesprek. ‘Door 
onderscheidend personeelsbeleid behouden 
we medewerkers en trekken we nieuwe 
mensen aan.’

Brabant Zeeland 
Het hele netwerk van  
VNO-NCW Brabant Zeeland  
in één app!
VNO-NCW Brabant Zeeland blijft innoveren 
om jou het beste te laten halen uit je 
lidmaatschap. In maart lanceerden we 
daarom de exclusieve ledenapp. Boordevol 
kennis, activiteiten én direct contact met 
het gehele netwerk van VNO-NCW Brabant 
Zeeland! Met de app blijf je verbonden, meld 
je je aan voor onze bijeenkomsten en leg je 
snel en laagdrempelig contact met andere 
ondernemers. Download de app voor Apple 
of Android en meld je aan. De installatie duurt 
enkele minuten om de app en de content te 
installeren. Maak je profiel compleet met je 
profielfoto, bedrijfslogo, contactgegevens 
en je LinkedInprofiel. Meteen daarna 
maak je gebruik van al het goede dat jouw 
lidmaatschap bij hét ondernemingsnetwerk 
van Brabant en Zeeland biedt.

Maart Klik op een item voor meer info
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Brainport
Bestuur in gesprek met leden
De coronacrisis heeft onze ondernemers 
geraakt. Bestuursleden gingen in kleine 
groepen (digitaal) in gesprek met onze leden 
om input op te halen voor mogelijke acties 
van VNO-NCW Brabant Zeeland. 

April

Breda
Zienswijze Omgevingsvisie 
Breda namens het 
bedrijfsleven 
De Omgevingsvisie van Gemeente Breda 
is van groot belang voor ondernemers en 
bedrijven in de regio. Wij dienden onze 
zienswijze in op de conceptvisie, samen 
met Platform BV Breda. ‘We zijn positief 
over de Omgevingsvisie, maar we hebben 
ook gevraagd om aandacht voor een aantal 
onderwerpen die voor de ondernemers 
belangrijk zijn’

Brainport / Brabant Zeeland
Deeltijd-WW 
Met Brainport Eindhoven pleitten we voor 
permanente crisis-overbruggingsregeling: 
deeltijd-WW. Een regeling om bij plotselinge 
vraaguitval kennis te behouden en 
werkeloosheid te voorkomen. Dit punt is 
meegenomen in de MLT-visie van de Sociaal 
Economische Raad. Bovendien werd er een 
motie aangenomen in de Tweede Kamer om 
hier snel werk van te maken.

Brabant 
Gedeputeerde Elies Lemkes-
Straver te gast bij Platform 
BRZO bedrijven
Op 26 mei schoof gedeputeerde Elies 
Lemkes-Straver aan het Platform 
BRZO bedrijven. Lemkes-Straver is als 
portefeuillehouder Landbouw, Voedsel 
en Natuur verantwoordelijk voor het 
vergunningenbeleid, toezicht en handhaving 
bij BRZO bedrijven bij de provincie Noord-
Brabant. Mede op haar verzoek zoomden we 
specifiek in op het thema veiligheidscultuur.

Brabant Zeeland 
Terugblik Community 
Duurzaamheid: Klimaat-
akkoord en van het gas af
Actueel en complex, dat is het klimaat-
akkoord. De volledige tekst is 250 pagina’s 
lang. Eigenlijk wil je als ondernemer maar één 
ding weten: wat betekent het klimaatakkoord 
voor mijn onderneming? Dat was dan ook de 
centrale vraag tijdens de tweede bijeenkomst 
van de Community Duurzaamheid. Sprekers 
Frits de Groot van VNO-NCW, Sjoerd Parren 
van ENGIE en Michel Heerkens van Lavans en 
vertelden hoe zij het klimaatakkoord zien en 
dit vertalen naar de praktijk.

Mei Klik op een item voor meer info
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Noordoost-Brabant
Nieuwe voorzitter regio 
Noordoost-Brabant
Martin van Collenburg is de nieuwe 
voorzitter van Noordoost-Brabant. 
Van Collenburg ‘In Noordoost-Brabant 
houden we van aanpakken. Wij zijn 
gezamenlijk verantwoordelijk voor een 
toekomstbestendig ecosysteem. Samen met 
betrokken leden, bestuursleden en externe 
stakeholders zorgen we voor focus op de 
juiste thema’s.’ Nieuwsgierig?

Midden-Brabant
Workshop Duurzame 
inzetbaarheid en het 
exoskelet
“Op 3 juni kwam een aantal ondernemers uit 
Midden-Brabant bij elkaar bij VPT Versteeg in 
Heusden voor een workshop over duurzame 
inzetbaarheid van werknemers en het 
exoskelet. Het exoskelet is een uitwendig 
skelet dat ergonomische ondersteuning 
biedt aan mensen die lichamelijk zwaar 
werk doen. Floris Lindeman van Healt2work, 
gespecialiseerd in ergonomie, en Ivar de 
Wit van Skelex, leverancier van exoskeletten 
lieten aan de hand van demonstraties 
deelnemers zien én ervaren hoe het 
exoskelet voor een gezonde werkomgeving 
zorgt. Het gebruik van een exoskelet leidt tot 
minder uitval, een hogere productiviteit en 
meer kans op duurzame inzetbaarheid.”

West-Brabant
Bestuursleden in de spotlight: 
Erwin Lourier, Loodet
Vanwege zijn binding met bedrijventerrein 
Hazeldonk en zijn betrokkenheid met 
ondernemers in de regio werd hij uitgenodigd 
om plaats te nemen in het bestuur van VNO-
NCW Breda. ‘Het is een prachtige kans om in 
contact te komen met andere ondernemers 
en elkaar verder te helpen. Behalve dat je als 
bestuurslid van VNO-NCW Brabant Zeeland 
heel makkelijk op collega-ondernemers af 
kunt stappen, stappen ze ineens ook op 
jou af. Je hoort niet alleen van alle kanten 
wat er speelt, maar kunt er vanuit die rol 
als bestuurder ook echt iets mee doen. We 
blijven ondernemers, dus gelukkig wordt er 
lang niet alleen maar gepraat.’

Brainport
MIRT-onderzoek Brainport 
naar de volgende fase
In juni trad VNO-NCW Brabant Zeeland, 
in de persoon van Ronald Slaats, toe 
tot de Bestuurlijke Adviesgroep van het 
MIRT-onderzoek Brainport. Dit jaar ging 
het onderzoek over naar de volgende 
fase. Hierin wordt door middel van de 
woningbouwopgave gekeken hoe de 
Brainportregio er in 2040 uitziet. Want het 
gaat economisch goed in de Brainportregio. 
Bedrijven willen zich hier graag vestigen en 
mensen willen er graag wonen. De vraag 
naar woningen is de afgelopen jaren sterk 
toegenomen en tot 2040 moeten er minimaal 
50.000 nieuwe woningen in de Brainportregio 
gebouwd worden. Dé grote vraag die 
momenteel in het onderzoek gesteld wordt: 
waar moeten de woningen gebouwd worden?

Juni Klik op een item voor meer infoKlik op een item voor meer info
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Brainport / Midden-Brabant
Ervaring Hoppenbrouwers 
met zij-instromers: het talent 
van morgen begint vandaag!
Technisch talent is schaars en de schaarste 
neemt toe. Hoppenbrouwers Techniek zet 
daarom in op zijinstromers. Een aantal 
ondernemers uit de Brainportregio ging bij 
Hoppenbrouwers op bezoek. Directeur HR 
Ellen Vermeer, clusterleider beveiliging Koen 
van den Hurk en technisch medewerker 
Tonnie van Berlo deelden hun ervaringen met 
zijinstroom.

Juli

Moerdijk
Offline Verbinden: Bedrijfs-
bezoek bij AWL in Moerdijk
Onder het genot van een hapje en een 
drankje ‘ouderwets’ offline verbinden op een 
interessante locatie. We zagen het afgelopen 
jaar dat digitale bijeenkomsten kunnen 
leiden tot mooie verbindingen. Maar er gaat 
niets boven elkaar écht ontmoeten. Daarom 
gingen we 13 oktober langs bij AWL Moerdijk, 
een logistiek bedrijf met BRZO status. 

Noordoost-Brabant
Regiofilm Noordoost-Brabant
Noordoost-Brabant: een bijzondere regio 
waar hightech, de primaire sector en een 
veelheid aan toeleveringsindustrieën samen 
hard aan het werk zijn. Bekijk hier de film 
voor een impressie van Noordoost-Brabant.

Brabant Zeeland
Flyer waterstof
Waterstof en vooral de groene variant 
daarvan gaat een cruciale rol spelen in 
de energietransitie. Deze alternatieve 
energiedrager kan de industrie helpen om 
(een deel van) haar doelstellingen op het 
gebied van CO2-reductie te bereiken. Samen 
met de Limburgse Werkgeversvereniging 
geven we waterstof een duwtje in de 
rug als kans voor het Zuid-Nederlandse 
bedrijfsleven.

Brabant
Brabant Leert 
Met Brabant Leert halen we vijf miljoen euro 
voor om- en bijscholing naar Brabant. Met 
deze subsidie is het mogelijk om werknemers 
en werkzoekenden (gratis) scholing aan 
te bieden, zodat zij aan de slag kunnen in 
sectoren met grote personeelstekorten. Een 
initiatief van o.a. de Provincie Brabant, FNV 
en het Kennispact MBO.

Klik op een item voor meer info
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Zeeland
Openhouden Haringvlietbrug
De Haringvlietbrug blijft dankzij de krachtige 
werkgeverslobby van VNO-NCW Brabant 
Zeeland, samen met TLN en Bouwend 
Nederland, open tot aan de geplande 
renovatie in 2023. Voorzitter van VNO-NCW 
Zeeland, Eric de Ruijsscher, werd nadrukkelijk 
gehoord in de media en in contact met 
Rijkswaterstaat. 

Augustus September

Brabant
Kruispunt Brabant en de 
Mobiliteitsindex 
Wat begon met informatieve sessies over het 
stimuleren en werkbaar maken van thuis- en 
hybride werken gedurende corona, leidde tot 
de Mobiliteitsindex. Via een korte vragenlijst 
maken bedrijven inzichtelijk hoe zij scoren 
op mobiliteit. Daarna krijgen ze advies over 
mogelijkheden om slimme en duurzame 
mobiliteit en hybride werken te realiseren. 

Noordoost-Brabant
Ondernemersagenda 2021–
2022 VNO-NCW Noordoost-
Brabant
De Ondernemersagenda Noordoost-
Brabant is opgesteld op basis van vele 
individuele gesprekken met ondernemers 
en denktanks met het bestuur en betrokken 
leden. De agenda is opgedeeld in een 
echte actieagenda en een overzicht met 
speerpunten in onze belangenbehartiging. 
Deze agenda geeft focus en inhoud aan onze 
speerpunten.

West-Brabant
Alle kringen in West-
Brabant hebben hun eigen 
ondernemersagenda
Na Moerdijk in 2020 presenteerden we dit 
jaar ook de ondernemersagenda’s voor 
Breda, Amerstreek, Roosendaal en Brabantse 
Wal. Met deze speerpunten per kring gaan 
de diverse besturen nu aan de slag. Zij zetten 
zich regionaal en lokaal in voor de belangen 
van ondernemers en werkgevers.

Zeeland
Start Zeeuws 
familiebedrijvennetwerk
Familiebedrijven vormen een belangrijke 
pijler onder de Zeeuwse economie. Voor 
Zeeuwse familiebedrijven met meer dan 
tien medewerkers die al twee generaties 
of langer bestaan, richtten we dit jaar het 
Zeeuws familiebedrijvennetwerk op. Voor 
hen organiseren we twee keer per jaar 
ontmoetingen waarbij leren van en met 
elkaar in een vertrouwelijk omgeving centraal 
staat. 

Klik op een item voor meer info
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Brainport
Bedrijfsbezoek aan BRUNS 
International
Op 14 oktober bezochten de twee 
Brainportkringen Bruns in Bergeijk. Dit 
familiebedrijf is gevestigd in een uniek 
pand, het enige industriële complex dat 
Gerrit Rietveld ooit ontwierp voor Weverij 
De Ploeg. De bezoekers werden uitgedaagd 
mee te denken over het bedrijfsbeleid en om 
met suggesties voor verbetering te komen. 
Eerder ging Ton Gimbrère langs bij Pim 
Burgmans voor een portie Krachtvoer voor 
Ondernemers.

Oktober

Brainport
Voorzitter Ingrid Thijssen en 
Laurent de Vries openen het 
Summa Automotive & Smart 
Mobility campus
‘MBO, dat is Mega Belangrijk Onderwijs!’, 
zeiden VNO-NCW voorzitter Ingrid Thijssen 
en Laurent de Vries, voorzitter van de Raad 
van Bestuur bij Summa College, bij de opening 
van de Summa Automotive & Smart Mobility 
campus door Thijssen. De opening is aan-
leiding voor voorzitter Eric van Schagen om 
van Zuidoost-Brabant dé pilotregio te maken 
voor arbeidsmarktinnovatie en oplossen 
van het personeelstekort. ‘Deze regio is dé 
technische regio van Nederland en daarmee 
aanjager van de Nederlandse economie. Wij 
moeten daarom voorop lopen op het gebied 
van arbeidsmarktinnovatie. Uitdagende, 
vernieuwende leeromgevingen creëren: de 
nieuwe automotive campus in Helmond is 
daar een mooi voorbeeld van.’

Midden-Brabant
‘Een goede leersGOL over hoe 
het niet moet!’
Alle betrokken publieke instanties moeten 
nu echt samen een oplossing vinden voor de 
Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat 
(GOL). Die oproep deden wij samen met 
het Waalwijks Bedrijvenplatform (WBP). 
‘Inmiddels moeten we ook realistisch gaan 
nadenken over de verbreding van de A59’, 
zeggen de voorzitters van WPB en de 
betreffende regio’s van VNO-NCW Brabant 
Zeeland.

‘s-Hertogenbosch
Bedrijfsbezoek aan Charles 
River Laboratories
Een mooi bedrijfsbezoek met een mooie 
groep leden! Charles River Laboratories doet 
veel onderzoek voor farmaceuten, o.a. voor 
corona. Site Director Erik Baltussen en Head 
of Toxicology Harry Emmen lieten dat zien 
tijdens een rondleiding en presentatie over 
de bijdrage van Charles River aan verbetering 
van gezondheid en welzijn.

Meer in 
oktober

Klik op een item voor meer info
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Brainport
Terugblik HR-Community: 
Vitaliteit en Duurzame 
inzetbaarheid
De eerste en enige fysieke bijeenkomst van 
de HR-Community dit jaar met als thema: 
Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. 
Als werkgever heb je er baat bij om je 
medewerkers zo fit en vitaal mogelijk te 
houden. Hoe doe je dat? Wat heb je daarvoor 
nodig? Een ding werd al snel duidelijk, het 
moet vooral leven bij de directie van het 
bedrijf om het top-down uit te dragen.

Oktober

Zeeland
Terugblik: bedrijfsbezoek 
Damen Ship Repair | We 
mochten weer!
Het eerste bedrijfsbezoek in anderhalf jaar 
was een feit: op 21 oktober gingen VNO-NCW 
Zeeland op bedrijfsbezoek bij Damen Ship 
Repair Vlissingen. Er waren slechts 30 plekken 
te vergeven, die snel werden gereserveerd. 
De activiteiten van het Damenconcern 
spreken natuurlijk enorm tot de verbeelding 
en zijn niet zomaar toegankelijk vanwege 
privacy- en veiligheidsrestricties.

Zeeland
Wind in de Zeilen,  
1  jaar verder
Hoe gaat het met de afspraken die werden 
gemaakt in het compensatiepakket ‘Wind in 
de zeilen’, een jaar na dato? Op dinsdag 5 
oktober informeerde Uitvoeringsregisseur 
Siebe Riedstra in het Scheldetheater in 
Terneuzen, Zeeuwse ondernemers en 
bestuurders over de voortgang. Dick 
Engelhardt van North Sea Port en Louis 
de Quelerij van Delta Kenniscentrum 
vertelden daarnaast meer over de kansen 
voor Zeeuwse bedrijven en hoe zij kunnen 
bijdragen. De algemene conclusie: ‘behoudt 
de goede synergie, wees trots op wat Zeeland 
bereikt en zeg dat hardop’.  

Klik op een item voor meer info

Brabant Zeeland
Meet the President met 
Herman Molenaar
45 leden wisten een stoel te bemachtigen 
bij de tweede editie van Meet the President. 
Niemand minder dan Herman Molenaar, 
CFO van Vanderlande was onze gastheer, 
de wereldleider op het gebied van pakket- 
en bagage-afhandelingssystemen. Eens 
een familiebedrijf, inmiddels in handen van 
multinational Toyota. De gasten kregen een 
uniek inkijkje in het leven van deze Veghelse 
topondernemer.

November

Midden-Brabant
‘Wijkevoort? Ja graag!’ 
Wij bemoeiden ons met de goedkeuring van 
de plannen voor dit nieuwe bedrijventerrein 
door de Tilburgse gemeenteraad. De 
ontwikkeling van Wijkevoort op korte termijn 
is nodig om tegemoet te komen aan de 
vraag naar nieuwe kavels vanuit vooral de 
eigen regio. De goedkeuring van Wijkevoort 
bleek geen sinecure en is kenmerkend voor 
een bredere trend. Het was de aanleiding 
voor een indringende discussie binnen 
het bestuur van onze vereniging VNO-
NCW Brabant Zeeland over het toekomstig 
bedrijventerreinenbeleid in Brabant.

Meer in november
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Zeeland
Bijeenkomst Omgevingswet: 
‘Aandachtsgebieden’
De nieuwe Omgevingswet gaat straks op 
een nieuw wijze (aandachtsgebieden) om 
met risicorelevante bedrijven. Daarbij is 
het meest negatieve scenario met grote 
gevolgen (brand, explosie of gifwolk) 
uitgangspunt, ook al heeft dat scenario 
een astronomisch lage kans om realiteit te 
worden. In informatiesessie zijn de bedrijven 
geïnformeerd over de gevolgen.

Brabant Zeeland 
Blik op de Toekomst 
“Met het project ‘Blik op de Toekomst’ 
inventariseerden we de grootste arbeids-
marktuitdagingen van ca. 200 Brabantse 
en Zeeuwse ondernemers. VNO-NCW 
Brabant Zeeland maakt zich hard voor 
een arbeidsmarkt waarin ondernemers 
voldoende personeel kunnen vinden én 
niemand onnodig aan de zijlijn staat: een 
inclusieve arbeidsmarkt. We willen ook dat 
ondernemers die in personeelsomvang 
moeten krimpen, zo goed mogelijk worden 
geholpen. Maar wat is nou de beste 
aanpak? Dat vroegen wij de ondernemers 
zelf. Zij vertellen elkaar immers het beste 
wat werkt en wat niet. We laten ook zien, 
waar oplossingen te vinden zijn.  Als 
ondernemersvereniging slaan wij op deze 
manier de brug tussen bedrijfsleven en 
overheid. Met dit project konden we een 
echte impuls geven aan onze regionale lobby 
en de publiek-private samenwerking.”

Klik op een item voor meer info

Brainport
Bereikbaarheid Brainport 
op de nationale actieagenda 
VNO-NCW
De bereikbaarheid van Brainport, over de 
weg en middels de Brainportlijn, staat op 
de nationale actieagenda van VNO-NCW. 
Al ruim 2 jaar werkten wij aan het MIRT-
onderzoek Brainport. Afgelopen jaar zochten 
we samen met onze koepel VNO-NCW naar 
mogelijkheden om meer middelen naar de 
Brainport te halen. Met resultaat!

Zeeland
VNO-NCW Zeeland verhuisd 
naar Terneuzen
“Na 36 jaar is VNO-NCW Zeeland verhuisd 
van Sas van Gent naar Terneuzen. Van 
een klassiek pand naar een moderne 
werkomgeving. Ons nieuwe Zeeuwse kantoor 
bevindt zich op steenworpafstand van de 
Westerschelde. Ook de activiteiten van 
de Masterclass Veiligheid Zuidwest en de 
Vereniging van Zeeuwse Cargadoors worden 
vanuit het nieuwe kantoor gecoördineerd. 
Eric de Ruijsscher, voorzitter VNO-NCW 
Zeeland: ‘Wij kiezen bewust voor deze 
locatie vanwege de centrale ligging in het 
werkgebied Zeeland. Hierdoor worden de 
verbindingen met onze leden en andere 
belangrijke relaties nog korter.’”

November

‘s-Hertogenbosch
Het landelijke 10 puntenplan 
vertaald naar de stad 
’s-Hertogenbosch
Op 16 maart 2022 zijn er weer gemeente-
raadsverkiezingen. In samenspraak met leden 
en Bossche bedrijventerreinen vroegen we 
welke punten de belangrijkste zijn om mee 
te geven aan de partijen in ‘s-Hertogenbosch. 
De volgende 3 punten kwamen daaruit naar 
voren: 
1.  Voer een toekomstgericht mobiliteitsbeleid              
2.  Investeer in hoogwaardige 

bedrijventerreinen
3.  Stimuleer woningbouw en investeer in de 

binnenstad qua woon- en leefklimaat
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Brabant 
Bijeenkomsten Platform 
BRZO-bedrijven
Ook dit jaar kwamen Brabantse BRZO-
bedrijven en de Omgevingsdienst en 
Veiligheidsregio bij elkaar kennis te delen 
over veiligheid. BRZO-bedrijven hebben te 
maken met de strengste wetten, regelgeving 
en vergunningseisen in ons land. Dit platform 
is dé plek om betrokken toezichthouders en 
BRZO-bedrijven te ontmoeten, van elkaar te 
leren en issues met elkaar te bespreken.

December

Brabant Zeeland 
Tweede serie Krachtvoer  
voor ondernemers
In de tweede serie Krachtvoer voor onder-
nemers ging Ton Gimbrère in gesprek over 
de Brabantse arbeidsmarkt met bijzondere 
ondernemers en bedrijven en schreef 
daarover wekelijks een blog. Dat gebeurt 
aan de hand van persoonlijke ervaringen 
van ondernemers. Bij ieder gesprek trakteert 
hij op dé lokale specialiteit uit de stad van 
de ondernemer en maakte Joris Buijs de 
prachtige foto’s. Lees ze allemaal op onze 
website!

Brabant Zeeland 
Personeelstekorten:  
VNO-NCW Brabant Zeeland 
slaat handen ineen met  
MBO-kennispact
VNO-NCW Brabant Zeeland wil met een 
onderwijsagenda de personeelstekorten 
bij Brabantse bedrijven aanpakken. Samen 
met het Kennispact MBO Brabant, het 
samenwerkingsverband voor mbo-scholen in 
Brabant, ontwikkelt de werkgeversvereniging 
een aanpak. ‘In een regio met zó veel 
maakindustrie zijn de huidige tekorten aan 
mbo‘ers desastreus,’ zegt Manon Pijnenburg, 
voorzitter van de Commissie Onderwijs bij 
VNO-NCW Brabant Zeeland. ‘We hebben al 
een aantal concrete acties benoemd waarop 
we als bedrijfsleven het initiatief kunnen 
nemen. Daarover willen we de komende 
periode graag in gesprek met de mbo-scholen 
in de regio.’

Brabant Zeeland 
VNO-NCW Brabant Zeeland  
in de media
Landelijk, regionaal en lokaal, gemiddeld 
weten we zo’n twee keer per week de media 
te halen. Regelmatig komt VNO-NCW Brabant 
Zeeland in het nieuws of wordt ons gevraagd 
om een reactie. In dit overzicht vind je een 
selectie van artikelen en items van VNO-NCW 
Brabant Zeeland in de media in 2021.  

Brabant Zeeland 
Community Topvrouwen
Deze groep bestaat inmiddels uit enkele 
tientallen vrouwelijke CEO’s, DGA’s en 
bestuurders uit verschillende sectoren. 
Zij bezoeken ieder kwartaal een topvrouw 
van een organisatie uit verschillende 
sectoren. Dit jaar gingen zij in gesprek met 
Rianne Letschert rector magnificus van de 
Universiteit Maastricht en Topvrouw van 
het jaar 2019, Amy Davidson-Oerlemans, 
directeur en mede-eigenaar Kloet Onderhoud 
Rotterdam en Susanne van Bragt – Peters, 
brouwerijdirecteur bij HEINEKEN Netherlands 
Supply.

Klik op een item voor meer info
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Infrastructuur en ruimte

Brainport
MIRT-onderzoek Brainport 
naar de volgende fase
In juni trad VNO-NCW Brabant Zeeland, 
in de persoon van Ronald Slaats, toe 
tot de Bestuurlijke Adviesgroep van het 
MIRT-onderzoek Brainport. Dit jaar ging 
het onderzoek over naar de volgende 
fase. Hierin wordt door middel van de 
woningbouwopgave gekeken hoe de 
Brainportregio er in 2040 uitziet. Want het 
gaat economisch goed in de Brainportregio. 
Bedrijven willen zich hier graag vestigen en 
mensen willen er graag wonen. De vraag 
naar woningen is de afgelopen jaren sterk 
toegenomen en tot 2040 moeten er minimaal 
50.000 nieuwe woningen in de Brainportregio 
gebouwd worden. Dé grote vraag die 
momenteel in het onderzoek gesteld wordt: 
waar moeten de woningen gebouwd worden?

Zeeland
Openhouden Haringvlietbrug
De Haringvlietbrug blijft dankzij de krachtige 
werkgeverslobby van VNO-NCW Brabant 
Zeeland, samen met TLN en Bouwend 
Nederland, open tot aan de geplande 
renovatie in 2023. Voorzitter van VNO-NCW 
Zeeland, Eric de Ruijsscher, werd nadrukkelijk 
gehoord in de media en in contact met 
Rijkswaterstaat. 

Brabant
Kruispunt Brabant en de 
Mobiliteitsindex 
Wat begon met informatieve sessies over het 
stimuleren en werkbaar maken van thuis- en 
hybride werken gedurende corona, leidde tot 
de Mobiliteitsindex. Via een korte vragenlijst 
maken bedrijven inzichtelijk hoe zij scoren 
op mobiliteit. Daarna krijgen ze advies over 
mogelijkheden om slimme en duurzame 
mobiliteit en hybride werken te realiseren. 

Midden-Brabant
‘Een goede leersGOL over hoe 
het niet moet!’
Alle betrokken publieke instanties moeten 
nu echt samen een oplossing vinden voor de 
Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat 
(GOL). Die oproep deden wij samen met 
het Waalwijks Bedrijvenplatform (WBP). 
‘Inmiddels moeten we ook realistisch gaan 
nadenken over de verbreding van de A59’, 
zeggen de voorzitters van WPB en de 
betreffende regio’s van VNO-NCW Brabant 
Zeeland.

Brainport
Bereikbaarheid Brainport 
op de nationale actieagenda 
VNO-NCW
De bereikbaarheid van Brainport, over de 
weg en middels de Brainportlijn, staat op 
de nationale actieagenda van VNO-NCW. 
Al ruim 2 jaar werkten wij aan het MIRT-
onderzoek Brainport. Afgelopen jaar zochten 
we samen met onze koepel VNO-NCW naar 
mogelijkheden om meer middelen naar de 
Brainport te halen. Met resultaat!
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Kennisdeling en ontmoeting

Brainport
Inspiratiesessie met start-ups 
We trapten het jaar 2021 op 19 januari af 
met onze jongste leden. In een digitale, 
interactieve sessie deelden Bas, Bram 
en Yuri vanuit hun eigen startup nieuwe 
perspectieven en prikkelden ze onze leden. 
Een sessie waar de energie vanaf spatte en 
leden elkaar weer even via de digitale weg 
konden ontmoeten.

Midden-Brabant
Koningin Máxima brengt 
werkbezoek aan Tilburg
Hare Majesteit Koningin Máxima,  lid van het 
Nederlands Comité voor Ondernemerschap, 
bracht woensdag 20 januari een virtueel 
werkbezoek aan Station 88 het Huis voor 
Ondernemerschap en Innovatie in Tilburg. De 
bijeenkomst ging over het op gang brengen 
en houden van mobiliteit op de arbeidsmarkt: 
bedrijven door laten draaien en werknemers 
aan het werk houden. Het gesprek richtte 
zich op mkb-bedrijven en organisaties in de 
regio Midden-Brabant die mensen begeleiden 
die vanwege de coronacrisis werkloos zijn 
geraakt of dreigen te raken. Samen met SER-
voorzitter Mariëtte Hamer en Meiny Prins, 
eveneens lid van het Comité, ging Koningin 
Máxima in gesprek met verschillende 
vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven, 
overheid en onderwijs.

Midden-Brabant
Sales in coronatijd:  
Zichtbaar zijn en blijven – 
Sales Community
Tijdens de coronaperiode wilden we in 
contact blijven met onze leden en anderen 
inspireren. Zo gingen we 2 maart met onze 
Sales Community live in gesprek met Stefano 
Fadda van First Impression en Nicky Foesenek 
van Bonheur Horeca Groep. Hoe blijf je als 
ondernemer zichtbaar? Tot slot deelden we 
ook 8 tips voor andere ondernemers. 

Moerdijk
Offline Verbinden: Bedrijfs-
bezoek bij AWL in Moerdijk
Onder het genot van een hapje en een 
drankje ‘ouderwets’ offline verbinden op een 
interessante locatie. We zagen het afgelopen 
jaar dat digitale bijeenkomsten kunnen 
leiden tot mooie verbindingen. Maar er gaat 
niets boven elkaar écht ontmoeten. Daarom 
gingen we 13 oktober langs bij AWL Moerdijk, 
een logistiek bedrijf met BRZO status. 

Meer
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Kennisdeling en ontmoeting

Brainport
Bedrijfsbezoek aan BRUNS 
International
Op 14 oktober bezochten de twee 
Brainportkringen Bruns in Bergeijk. Dit 
familiebedrijf is gevestigd in een uniek 
pand, het enige industriële complex dat 
Gerrit Rietveld ooit ontwierp voor Weverij 
De Ploeg. De bezoekers werden uitgedaagd 
mee te denken over het bedrijfsbeleid en om 
met suggesties voor verbetering te komen. 
Eerder ging Ton Gimbrère langs bij Pim 
Burgmans voor een portie Krachtvoer voor 
Ondernemers.

‘s-Hertogenbosch
Bedrijfsbezoek aan Charles 
River Laboratories
Een mooi bedrijfsbezoek met een mooie 
groep leden! Charles River Laboratories doet 
veel onderzoek voor farmaceuten, o.a. voor 
corona. Site Director Erik Baltussen en Head 
of Toxicology Harry Emmen lieten dat zien 
tijdens een rondleiding en presentatie over 
de bijdrage van Charles River aan verbetering 
van gezondheid en welzijn.

Zeeland
Start Zeeuws 
familiebedrijvennetwerk
Familiebedrijven vormen een belangrijke 
pijler onder de Zeeuwse economie. Voor 
Zeeuwse familiebedrijven met meer dan 
tien medewerkers die al twee generaties 
of langer bestaan, richtten we dit jaar het 
Zeeuws familiebedrijvennetwerk op. Voor 
hen organiseren we twee keer per jaar 
ontmoetingen waarbij leren van en met 
elkaar in een vertrouwelijk omgeving centraal 
staat. 

Zeeland
Wind in de Zeilen,  
1  jaar verder
Hoe gaat het met de afspraken die werden 
gemaakt in het compensatiepakket ‘Wind in 
de zeilen’, een jaar na dato? Op dinsdag 5 
oktober informeerde Uitvoeringsregisseur 
Siebe Riedstra in het Scheldetheater in 
Terneuzen, Zeeuwse ondernemers en 
bestuurders over de voortgang. Dick 
Engelhardt van North Sea Port en Louis 
de Quelerij van Delta Kenniscentrum 
vertelden daarnaast meer over de kansen 
voor Zeeuwse bedrijven en hoe zij kunnen 
bijdragen. De algemene conclusie: ‘behoudt 
de goede synergie, wees trots op wat Zeeland 
bereikt en zeg dat hardop’.  

Meer
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Kennisdeling en ontmoeting

Zeeland
Terugblik: bedrijfsbezoek 
Damen Ship Repair | We 
mochten weer!
Het eerste bedrijfsbezoek in anderhalf jaar 
was een feit: op 21 oktober gingen VNO-NCW 
Zeeland op bedrijfsbezoek bij Damen Ship 
Repair Vlissingen. Er waren slechts 30 plekken 
te vergeven, die snel werden gereserveerd. 
De activiteiten van het Damenconcern 
spreken natuurlijk enorm tot de verbeelding 
en zijn niet zomaar toegankelijk vanwege 
privacy- en veiligheidsrestricties.

Brabant Zeeland
Meet the President met 
Herman Molenaar
45 leden wisten een stoel te bemachtigen 
bij de tweede editie van Meet the President. 
Niemand minder dan Herman Molenaar, 
CFO van Vanderlande was onze gastheer, 
de wereldleider op het gebied van pakket- 
en bagage-afhandelingssystemen. Eens 
een familiebedrijf, inmiddels in handen van 
multinational Toyota. De gasten kregen een 
uniek inkijkje in het leven van deze Veghelse 
topondernemer.

Brabant Zeeland 
Community Topvrouwen
Deze groep bestaat inmiddels uit enkele 
tientallen vrouwelijke CEO’s, DGA’s en 
bestuurders uit verschillende sectoren. 
Zij bezoeken ieder kwartaal een topvrouw 
van een organisatie uit verschillende 
sectoren. Dit jaar gingen zij in gesprek met 
Rianne Letschert rector magnificus van de 
Universiteit Maastricht en Topvrouw van 
het jaar 2019, Amy Davidson-Oerlemans, 
directeur en mede-eigenaar Kloet Onderhoud 
Rotterdam en Susanne van Bragt – Peters, 
brouwerijdirecteur bij HEINEKEN Netherlands 
Supply.
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Milieu en duurzaamheid

Brabant Zeeland 
Terugblik Community 
Duurzaamheid: Klimaat-
akkoord en van het gas af
Actueel en complex, dat is het klimaat-
akkoord. De volledige tekst is 250 pagina’s 
lang. Eigenlijk wil je als ondernemer maar één 
ding weten: wat betekent het klimaatakkoord 
voor mijn onderneming? Dat was dan ook de 
centrale vraag tijdens de tweede bijeenkomst 
van de Community Duurzaamheid. Sprekers 
Frits de Groot van VNO-NCW, Sjoerd Parren 
van ENGIE en Michel Heerkens van Lavans en 
vertelden hoe zij het klimaatakkoord zien en 
dit vertalen naar de praktijk.

Brabant
Brabantse Circulaire  
Innovatietop 20
Versnellen begint bij de ideeën en innovaties 
van ondernemers en een Brabantse circulaire 
economie is een economie die nieuwe kansen 
biedt. Daarom lanceerden wij de succesvolle 
eerste editie van de Brabantse Circulaire 
Innovatie Top 20. Chainable uit Gilze ging 
daarbij aan de haal met zowel de jury- als de 
publieksprijs. 

Brabant Zeeland
Uitbreiding elektriciteits-
netwerk: wie neemt de regie?
Netcongestie is een tot voor kort 
onbekend fenomeen: een overbelast 
elektriciteitsnetwerk. In een jaar tijd is bijna 
onze gehele regio ‘rood gekleurd’, wat er  
toe leidt dat zonneparken van enig omvang 
geen stroom meer terug kunnen leveren.  
Dat belemmert de verduurzaming van  
het bedrijfsleven en vraagt dus actie van 
VNO-NCW.

Brabant Zeeland
Flyer waterstof
Waterstof en vooral de groene variant 
daarvan gaat een cruciale rol spelen in 
de energietransitie. Deze alternatieve 
energiedrager kan de industrie helpen om 
(een deel van) haar doelstellingen op het 
gebied van CO2-reductie te bereiken. Samen 
met de Limburgse Werkgeversvereniging 
geven we waterstof een duwtje in de 
rug als kans voor het Zuid-Nederlandse 
bedrijfsleven.

Midden-Brabant
Workshop Duurzame 
inzetbaarheid en het 
exoskelet
“Op 3 juni kwam een aantal ondernemers uit 
Midden-Brabant bij elkaar bij VPT Versteeg in 
Heusden voor een workshop over duurzame 
inzetbaarheid van werknemers en het 
exoskelet. Het exoskelet is een uitwendig 
skelet dat ergonomische ondersteuning 
biedt aan mensen die lichamelijk zwaar 
werk doen. Floris Lindeman van Healt2work, 
gespecialiseerd in ergonomie, en Ivar de 
Wit van Skelex, leverancier van exoskeletten 
lieten aan de hand van demonstraties 
deelnemers zien én ervaren hoe het 
exoskelet voor een gezonde werkomgeving 
zorgt. Het gebruik van een exoskelet leidt tot 
minder uitval, een hogere productiviteit en 
meer kans op duurzame inzetbaarheid.”
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Arbeidsmarkt en onderwijs

Brainport / Midden-Brabant
Ervaring Hoppenbrouwers 
met zij-instromers: het talent 
van morgen begint vandaag!
Technisch talent is schaars en de schaarste 
neemt toe. Hoppenbrouwers Techniek zet 
daarom in op zijinstromers. Een aantal 
ondernemers uit de Brainportregio ging bij 
Hoppenbrouwers op bezoek. Directeur HR 
Ellen Vermeer, clusterleider beveiliging Koen 
van den Hurk en technisch medewerker 
Tonnie van Berlo deelden hun ervaringen met 
zijinstroom.

Brabant
Brabant Leert 
Met Brabant Leert halen we vijf miljoen euro 
voor om- en bijscholing naar Brabant. Met 
deze subsidie is het mogelijk om werknemers 
en werkzoekenden (gratis) scholing aan 
te bieden, zodat zij aan de slag kunnen in 
sectoren met grote personeelstekorten. Een 
initiatief van o.a. de Provincie Brabant, FNV 
en het Kennispact MBO.

Brainport / Brabant Zeeland
Deeltijd-WW 
Met Brainport Eindhoven pleitten we voor 
permanente crisis-overbruggingsregeling: 
deeltijd-WW. Een regeling om bij plotselinge 
vraaguitval kennis te behouden en 
werkeloosheid te voorkomen. Dit punt is 
meegenomen in de MLT-visie van de Sociaal 
Economische Raad. Bovendien werd er een 
motie aangenomen in de Tweede Kamer om 
hier snel werk van te maken.

Brabant Zeeland 
Hoe grootschalige huisvesting 
van arbeidsmigranten wél kan
Een van onze beste gelezen artikelen in 
2021, was een tweeluik. Buitenlandse 
werknemers zijn onmisbaar voor de 
Nederlandse economie, maar er is een groot 
tekort aan woonruimte. Vooruitstrevende 
gemeenten doen hun best om goede 
initiatieven voor grootschalige huisvesting 
te faciliteren, maar negatieve beeldvorming 
zit de plannen vaak in de weg. In dit tweeluik 
laten werkgevers, vastgoedontwikkelaars, 
uitzendbureaus en migranten zien hoe 
het wél kan. Grootschalige huisvesting van 
arbeidsmigranten is geen probleem, maar 
een oplossing, zeggen zij.

Meer
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Arbeidsmarkt en onderwijs

Brabant Zeeland 
Tweede serie Krachtvoer  
voor ondernemers
In de tweede serie Krachtvoer voor onder-
nemers ging Ton Gimbrère in gesprek over 
de Brabantse arbeidsmarkt met bijzondere 
ondernemers en bedrijven en schreef 
daarover wekelijks een blog. Dat gebeurt 
aan de hand van persoonlijke ervaringen 
van ondernemers. Bij ieder gesprek trakteert 
hij op dé lokale specialiteit uit de stad van 
de ondernemer en maakte Joris Buijs de 
prachtige foto’s. Lees ze allemaal op onze 
website!

Brabant Zeeland 
Personeelstekorten:  
VNO-NCW Brabant Zeeland 
slaat handen ineen met  
MBO-kennispact
VNO-NCW Brabant Zeeland wil met een 
onderwijsagenda de personeelstekorten 
bij Brabantse bedrijven aanpakken. Samen 
met het Kennispact MBO Brabant, het 
samenwerkingsverband voor mbo-scholen in 
Brabant, ontwikkelt de werkgeversvereniging 
een aanpak. ‘In een regio met zó veel 
maakindustrie zijn de huidige tekorten aan 
mbo‘ers desastreus,’ zegt Manon Pijnenburg, 
voorzitter van de Commissie Onderwijs bij 
VNO-NCW Brabant Zeeland. ‘We hebben al 
een aantal concrete acties benoemd waarop 
we als bedrijfsleven het initiatief kunnen 
nemen. Daarover willen we de komende 
periode graag in gesprek met de mbo-scholen 
in de regio.’

Brabant Zeeland 
Blik op de Toekomst 
“Met het project ‘Blik op de Toekomst’ 
inventariseerden we de grootste arbeids-
marktuitdagingen van ca. 200 Brabantse 
en Zeeuwse ondernemers. VNO-NCW 
Brabant Zeeland maakt zich hard voor 
een arbeidsmarkt waarin ondernemers 
voldoende personeel kunnen vinden én 
niemand onnodig aan de zijlijn staat: een 
inclusieve arbeidsmarkt. We willen ook dat 
ondernemers die in personeelsomvang 
moeten krimpen, zo goed mogelijk worden 
geholpen. Maar wat is nou de beste 
aanpak? Dat vroegen wij de ondernemers 
zelf. Zij vertellen elkaar immers het beste 
wat werkt en wat niet. We laten ook zien, 
waar oplossingen te vinden zijn.  Als 
ondernemersvereniging slaan wij op deze 
manier de brug tussen bedrijfsleven en 
overheid. Met dit project konden we een 
echte impuls geven aan onze regionale lobby 
en de publiek-private samenwerking.”

Brainport
Terugblik HR-Community: 
Vitaliteit en Duurzame 
inzetbaarheid
De eerste en enige fysieke bijeenkomst van 
de HR-Community dit jaar met als thema: 
Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. 
Als werkgever heb je er baat bij om je 
medewerkers zo fit en vitaal mogelijk te 
houden. Hoe doe je dat? Wat heb je daarvoor 
nodig? Een ding werd al snel duidelijk, het 
moet vooral leven bij de directie van het 
bedrijf om het top-down uit te dragen.

Brainport
Voorzitter Ingrid Thijssen en 
Laurent de Vries openen het 
Summa Automotive & Smart 
Mobility campus
‘MBO, dat is Mega Belangrijk Onderwijs!’, 
zeiden VNO-NCW voorzitter Ingrid Thijssen 
en Laurent de Vries, voorzitter van de Raad 
van Bestuur bij Summa College, bij de opening 
van de Summa Automotive & Smart Mobility 
campus door Thijssen. De opening is aan-
leiding voor voorzitter Eric van Schagen om 
van Zuidoost-Brabant dé pilotregio te maken 
voor arbeidsmarktinnovatie en oplossen 
van het personeelstekort. ‘Deze regio is dé 
technische regio van Nederland en daarmee 
aanjager van de Nederlandse economie. Wij 
moeten daarom voorop lopen op het gebied 
van arbeidsmarktinnovatie. Uitdagende, 
vernieuwende leeromgevingen creëren: de 
nieuwe automotive campus in Helmond is 
daar een mooi voorbeeld van.’

Klik op een item voor meer info Terug naar overzicht thema’s
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Verenigingszaken

Landelijk
Lancering Brede Welvaart
VNO-NCW en MKB-Nederland presenteerden 
hun nieuwe visie: ‘Ondernemen voor Brede 
Welvaart’. Na een uitgebreide dialoog met 
hun leden en de samenleving kiezen zij 
voor een nieuw kompas dat zich richt op 
het bereiken van een samenleving met 
gelijke kansen en werk, een duurzame 
leefomgeving en voldoende economische 
groei om die brede welvaart mogelijk te 
maken. Bovendien wil het bedrijfsleven 
meer verantwoordelijkheid nemen voor het 
oplossen van maatschappelijke vraagstukken. 
Met Brede Welvaart als leidraad en een 
nieuwe rol in het samenspel met de overheid 
en de samenleving willen zij vormgeven aan 
een nieuw Rijnlands model.

Roosendaal
Nieuwe voorzitter kring 
Roosendaal: Richard 
Thompson
In maart van dit jaar presenteerden wij de 
nieuwe voorzitter van VNO-NCW Roosendaal: 
Richard Thompson van Cematec Engineering. 
Voor Krachtvoer voor Ondernemers ging 
Ton Gimbrère met hem in gesprek. ‘Door 
onderscheidend personeelsbeleid behouden 
we medewerkers en trekken we nieuwe 
mensen aan.’

Brabant Zeeland 
Het hele netwerk van  
VNO-NCW Brabant Zeeland  
in één app!
VNO-NCW Brabant Zeeland blijft innoveren 
om jou het beste te laten halen uit je 
lidmaatschap. In maart lanceerden we 
daarom de exclusieve ledenapp. Boordevol 
kennis, activiteiten én direct contact met 
het gehele netwerk van VNO-NCW Brabant 
Zeeland! Met de app blijf je verbonden, meld 
je je aan voor onze bijeenkomsten en leg je 
snel en laagdrempelig contact met andere 
ondernemers. Download de app voor Apple 
of Android en meld je aan. De installatie duurt 
enkele minuten om de app en de content te 
installeren. Maak je profiel compleet met je 
profielfoto, bedrijfslogo, contactgegevens 
en je LinkedInprofiel. Meteen daarna 
maak je gebruik van al het goede dat jouw 
lidmaatschap bij hét ondernemingsnetwerk 
van Brabant en Zeeland biedt.

Brabant Zeeland
Nieuwjaarsboodschap 2021 
terugkijken
In 2021 maakten wij ons hard maken voor 
ondernemers in Brabant en Zeeland. Voor 
bedrijven in het algemeen, en voor onze 
leden in het bijzonder. Wij zijn een vereniging 
van, voor en door ondernemers. We doen het 
met elkaar, en voor elkaar. Ook dit jaar. Want 
dát is de kracht van onze vereniging.

Meer
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Noordoost-Brabant
Regiofilm Noordoost-Brabant
Noordoost-Brabant: een bijzondere regio 
waar hightech, de primaire sector en een 
veelheid aan toeleveringsindustrieën samen 
hard aan het werk zijn. Bekijk hier de film 
voor een impressie van Noordoost-Brabant.

Noordoost-Brabant
Nieuwe voorzitter regio 
Noordoost-Brabant
Martin van Collenburg is de nieuwe 
voorzitter van Noordoost-Brabant. 
Van Collenburg ‘In Noordoost-Brabant 
houden we van aanpakken. Wij zijn 
gezamenlijk verantwoordelijk voor een 
toekomstbestendig ecosysteem. Samen met 
betrokken leden, bestuursleden en externe 
stakeholders zorgen we voor focus op de 
juiste thema’s.’ Nieuwsgierig?

West-Brabant
Bestuursleden in de spotlight: 
Erwin Lourier, Loodet
Vanwege zijn binding met bedrijventerrein 
Hazeldonk en zijn betrokkenheid met 
ondernemers in de regio werd hij uitgenodigd 
om plaats te nemen in het bestuur van VNO-
NCW Breda. ‘Het is een prachtige kans om in 
contact te komen met andere ondernemers 
en elkaar verder te helpen. Behalve dat je als 
bestuurslid van VNO-NCW Brabant Zeeland 
heel makkelijk op collega-ondernemers af 
kunt stappen, stappen ze ineens ook op 
jou af. Je hoort niet alleen van alle kanten 
wat er speelt, maar kunt er vanuit die rol 
als bestuurder ook echt iets mee doen. We 
blijven ondernemers, dus gelukkig wordt er 
lang niet alleen maar gepraat.’

Brainport
Bestuur in gesprek met leden
De coronacrisis heeft onze ondernemers 
geraakt. Bestuursleden gingen in kleine 
groepen (digitaal) in gesprek met onze leden 
om input op te halen voor mogelijke acties 
van VNO-NCW Brabant Zeeland. 

Meer
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Brabant Zeeland 
VNO-NCW Brabant Zeeland  
in de media
Landelijk, regionaal en lokaal, gemiddeld 
weten we zo’n twee keer per week de media 
te halen. Regelmatig komt VNO-NCW Brabant 
Zeeland in het nieuws of wordt ons gevraagd 
om een reactie. In dit overzicht vind je een 
selectie van artikelen en items van VNO-NCW 
Brabant Zeeland in de media in 2021.  

Brabant Zeeland 
VNO-NCW Brabant Zeeland  
in de media
Landelijk, regionaal en lokaal, gemiddeld 
weten we zo’n twee keer per week de media 
te halen. Regelmatig komt VNO-NCW Brabant 
Zeeland in het nieuws of wordt ons gevraagd 
om een reactie. In dit overzicht vind je een 
selectie van artikelen en items van VNO-NCW 
Brabant Zeeland in de media in 2021.  

Zeeland
VNO-NCW Zeeland verhuisd 
naar Terneuzen
“Na 36 jaar is VNO-NCW Zeeland verhuisd 
van Sas van Gent naar Terneuzen. Van 
een klassiek pand naar een moderne 
werkomgeving. Ons nieuwe Zeeuwse kantoor 
bevindt zich op steenworpafstand van de 
Westerschelde. Ook de activiteiten van 
de Masterclass Veiligheid Zuidwest en de 
Vereniging van Zeeuwse Cargadoors worden 
vanuit het nieuwe kantoor gecoördineerd. 
Eric de Ruijsscher, voorzitter VNO-NCW 
Zeeland: ‘Wij kiezen bewust voor deze 
locatie vanwege de centrale ligging in het 
werkgebied Zeeland. Hierdoor worden de 
verbindingen met onze leden en andere 
belangrijke relaties nog korter.’”

Noordoost-Brabant
Ondernemersagenda 2021–
2022 VNO-NCW Noordoost-
Brabant
De Ondernemersagenda Noordoost-
Brabant is opgesteld op basis van vele 
individuele gesprekken met ondernemers 
en denktanks met het bestuur en betrokken 
leden. De agenda is opgedeeld in een 
echte actieagenda en een overzicht met 
speerpunten in onze belangenbehartiging. 
Deze agenda geeft focus en inhoud aan onze 
speerpunten.

Klik op een item voor meer info Terug naar overzicht thema’s
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Lobby en belangenbehartiging

‘s-Hertogenbosch
Het landelijke 10 puntenplan 
vertaald naar de stad 
’s-Hertogenbosch
Op 16 maart 2022 zijn er weer gemeente-
raadsverkiezingen. In samenspraak met leden 
en Bossche bedrijventerreinen vroegen we 
welke punten de belangrijkste zijn om mee 
te geven aan de partijen in ‘s-Hertogenbosch. 
De volgende 3 punten kwamen daaruit naar 
voren: 
1.  Voer een toekomstgericht mobiliteitsbeleid              
2.  Investeer in hoogwaardige 

bedrijventerreinen
3.  Stimuleer woningbouw en investeer in de 

binnenstad qua woon- en leefklimaat

Midden-Brabant
‘Wijkevoort? Ja graag!’ 
Wij bemoeiden ons met de goedkeuring van 
de plannen voor dit nieuwe bedrijventerrein 
door de Tilburgse gemeenteraad. De 
ontwikkeling van Wijkevoort op korte termijn 
is nodig om tegemoet te komen aan de 
vraag naar nieuwe kavels vanuit vooral de 
eigen regio. De goedkeuring van Wijkevoort 
bleek geen sinecure en is kenmerkend voor 
een bredere trend. Het was de aanleiding 
voor een indringende discussie binnen 
het bestuur van onze vereniging VNO-
NCW Brabant Zeeland over het toekomstig 
bedrijventerreinenbeleid in Brabant.

West-Brabant
Alle kringen in West-
Brabant hebben hun eigen 
ondernemersagenda
Na Moerdijk in 2020 presenteerden we dit 
jaar ook de ondernemersagenda’s voor 
Breda, Amerstreek, Roosendaal en Brabantse 
Wal. Met deze speerpunten per kring gaan 
de diverse besturen nu aan de slag. Zij zetten 
zich regionaal en lokaal in voor de belangen 
van ondernemers en werkgevers.

Breda
Zienswijze Omgevingsvisie 
Breda namens het 
bedrijfsleven 
De Omgevingsvisie van Gemeente Breda 
is van groot belang voor ondernemers en 
bedrijven in de regio. Wij dienden onze 
zienswijze in op de conceptvisie, samen 
met Platform BV Breda. ‘We zijn positief 
over de Omgevingsvisie, maar we hebben 
ook gevraagd om aandacht voor een aantal 
onderwerpen die voor de ondernemers 
belangrijk zijn’
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Veiligheid

Brabant 
Gedeputeerde Elies Lemkes-
Straver te gast bij Platform 
BRZO bedrijven
Op 26 mei schoof gedeputeerde Elies 
Lemkes-Straver aan het Platform 
BRZO bedrijven. Lemkes-Straver is als 
portefeuillehouder Landbouw, Voedsel 
en Natuur verantwoordelijk voor het 
vergunningenbeleid, toezicht en handhaving 
bij BRZO bedrijven bij de provincie Noord-
Brabant. Mede op haar verzoek zoomden we 
specifiek in op het thema veiligheidscultuur.

Brabant 
Bijeenkomsten Platform 
BRZO-bedrijven
Ook dit jaar kwamen Brabantse BRZO-
bedrijven en de Omgevingsdienst en 
Veiligheidsregio bij elkaar kennis te delen 
over veiligheid. BRZO-bedrijven hebben te 
maken met de strengste wetten, regelgeving 
en vergunningseisen in ons land. Dit platform 
is dé plek om betrokken toezichthouders en 
BRZO-bedrijven te ontmoeten, van elkaar te 
leren en issues met elkaar te bespreken.

Zeeland
Bijeenkomst Omgevingswet: 
‘Aandachtsgebieden’
De nieuwe Omgevingswet gaat straks op 
een nieuw wijze (aandachtsgebieden) om 
met risicorelevante bedrijven. Daarbij is 
het meest negatieve scenario met grote 
gevolgen (brand, explosie of gifwolk) 
uitgangspunt, ook al heeft dat scenario 
een astronomisch lage kans om realiteit te 
worden. In informatiesessie zijn de bedrijven 
geïnformeerd over de gevolgen.

Klik op een item voor meer info Terug naar overzicht thema’s

https://www.vnoncwbrabantzeeland.nl/gedeputeerde-elies-lemkes-straver-te-gast-bij-platform-brzo-bedrijven/
https://www.vnoncwbrabantzeeland.nl/wp-content/uploads/2021/01/Flyer-BRZO-platform-VNO-NCW-BZ.pdf
https://www.registerexterneveiligheid.nl/aandachtsgebieden
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