
VNO-NCW Brabant Zeeland is het sterkste ondernemingsnetwerk van Zuid-Nederland. Wij bundelen 
ondernemerskracht in de regio. Samen slaan wij de handen ineen om de stem van de ondernemer 
kenbaar te maken. Zodat jij kunt ondernemen en je bedrijf en jezelf verder kan ontwikkelen. 

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 
Binnen onze vereniging gaat 
netwerken altijd hand in hand 
met inhoud en kennisdeling. 
Bij bijeenkomsten ontmoet je 
ondernemers uit verschillende 
branches en wissel je ervaringen 
uit over verschillende thema’s.

Versterken 
Tijdens kennissessies, bedrijfs- 
bezoeken en masterclasses hoor 
je de laatste ontwikkelingen  
over actuele onderwerpen. In 
communities en studieclubs vind 
je verdieping en deel je ervaringen 
met andere ondernemers.

Vertegenwoordigen 
Wij komen op voor jouw onder-
nemersbelangen. Daarvoor  
praten wij met gemeenten,  
politiek, onderwijs en maat- 
schappelijke organisaties.  
Ons lobbynetwerk is lokaal,  
regionaal én landelijk dekkend.

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@
vnoncwbrabantzeeland.nl

Rena Swalen
Regiomedewerker 

06 599 886 17 
swalen@

vnoncwbrabantzeeland.nl

Irene Backx 
Regiomedewerker 

06 825 840 33
backx@

vnoncwbrabantzeeland.nl

Team West-Brabant

Regio West-Brabant

Susanne Lambregts
Regiomanager
06 599 191 05  

lambregts@
vnoncwbrabantzeeland.nl
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Communities
Familiebedrijven Brabant (nieuw)
Veel familiebedrijven in Brabant  
worstelen met dezelfde problematiek. 
Familiebedrijven tussen 50 en 100 fte 
wisselen kennis en ervaringen uit 
in deze community. Tijdens bijeen- 
komsten gaan we in op thema’s als 
bedrijfsopvolging en wet- en regel- 
geving.

Scale-ups (nieuw)
Doe inspiratie en kennis op over de 
ontwikkeling van jouw scale up in 
interactieve bijeenkomsten. Leer van 
experts en collega scale ups in Brabant 
en Zeeland en wissel ervaringen uit 
over bijvoorbeeld funding, HR en de 
inrichting van je bedrijf.

HR 
Kennis en ervaringen delen met  
andere HR-managers van (middel-) 
grote bedrijven in de bouw, zorg, 
(maak)industrie en logistiek.
Bijeenkomsten: 
24-03 | 14-06 | 10-11

Topvrouwen 
Deel je uitdagingen en successen met 
andere vrouwen in topposities. Laat  
je inspireren en praat mee middels 
praktijkcasussen, bedrijfsbezoeken  
en gastsprekers.
Bijeenkomsten:  
17-03 | 20-05 | 12-07 | 13-10

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.
Bijeenkomsten: 
02-02 | 15-06 | 12-10

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. 
Kick off bijeenkomst:   
07-04  Brabantse VeiligheidsTOP

Rondo 
Vijf directeuren/eigenaren - één jaar - 
vijf bijeenkomsten: de rondo! Iedere 
deelnemer bereidt een keer een vraag-
stuk voor de rondo voor, de andere 
deelnemers voorzien je van hun  
ideeën en feedback. Volgens eerdere  
deelnemers: Leerzaam, waardevol, 
interessante gesprekken en erg leuk.

Studieclubs
Breda 1 
Actuele thema’s worden behandeld  
en voorbereid door de leden met  
regelmatig ondersteuning door  
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
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. Of 
wellicht ben je op zoek naar iemand 
die jouw bedrijf wilt overnemen. Waar 
moet je dan op letten? Onderzoek samen  
met gelijkgestemden deze vragen.

25-01 Kennissessie Employer Branding

08-02 Brabantse InnovatieTop 20 

08-02   Kennissessie Eiwittransitie  

11-02   Meet the President – Erik Berkhof van Van Mossel

23-02   Kennissessie Cybersecurity

13-04  Nieuweledenlunch

12-05   Bedrijfsbezoek DSV – robotisering/arbeidsmarkt

24-05  Lenteprikkel

16-06  Captainsdinner 

07-09  Aan het werk met Generatie Z

06-10  Shell Lezing

Verbinden 

Versterken 

Vertegenwoordigen
Waar sluit jij bij aan? 

We behartigen de belangen van ondernemers in 
West-Brabant op de thema’s Arbeidsmarkt & Onderwijs, 
Milieu & Duurzaamheid en Infrastructuur & Ruimte. Zo is 
én blijft het in onze regio aantrekkelijk om te ondernemen.

Iedere kring heeft een eigen door leden opgestelde  
ondernemersagenda, daarnaast hebben we een 
West-Brabant brede lobby. Doel van de ondernemers- 
agenda is om uitdagingen van werkgevers aan te pakken 
en kansen mogelijk te maken. We houden je op de hoogte 
van de vorderingen en als je nieuwe punten op de agenda 
wil zetten, laat het ons weten.

22-02 informatiebijeenkomst RIA West-Brabant West
24-02  informatiebijeenkomst RIA Breda-Tilburg

Deelnemen of meer informatie? Meld je aan via onze app!
Lukt dit niet? Mail dan je deelname naar Rena Swalen via swalen@vnoncwbrabantzeeland.nl. We organiseren onze  
bijeenkomsten met inachtneming van de geldende coronamaatregelen. Op onze website en in de app vind je altijd  
de actuele agenda. Onze app zit boordevol kennis, je kunt je meteen aanmelden voor de activiteiten én je hebt direct  
contact met het netwerk van VNO-NCW Brabant Zeeland. Nog niet gedownload? Dat kan hier! 

Programma 2022
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