
Arbeidsmarkt & Onderwijs

Milieu & DuurzaamheidInfrastructuur & Ruimte Door en voor onze leden

Innovatie & Ondernemerschap
Brabant en Zeeland vormen de innovatieve motor van de Nederlandse 
economie. Om deze positie te behouden, moeten bedrijven snel 
en adequaat kunnen inspelen op veranderingen. Innovatie en 
ondernemerschap vormen daarom een belangrijke pijler voor onze 
vereniging. Voor een sterke economie en voor het oplossen van 
maatschappelijke vraagstukken, zoals het omgaan met de energie- 
transitie, digitalisering, personeel en cybersecurity.

Krappe arbeidsmarkt
Hoe zorg ik voor voldoende 
medewerkers?

Wat wij willen
•  Één loket voor alle overheidsdienst-

verlening aan werkgevers/werk-
nemers in iedere regio.

•  Minder tijdelijke en meer structurele 
financiering voor de regionale 
arbeidsmarkt. 

•  Het wordt makkelijker om een 
werkzoekende (met afstand tot de 
arbeidsmarkt) in dienst te nemen.

Vitaliteit en inzetbaarheid
Hoe behoud ik mijn huidige 
medewerkers?

•  Bij tijdelijke vraaguitval werknemers 
in dienst houden via een ‘kennis-
behoudregeling’. 

•  Stimulering voor innovaties om 
productiviteit te verhogen, zoals 
robotisering en digitalisering.

Onderwijs en omscholing
Hoe zorg ik voor gekwalificeerde 
medewerkers? 

•  Mogelijkheden voor werknemers om 
opleidingen (vmbo-wo) te volgen in 
delen/modules.

•  Meer samenwerking met het onder-
wijs in het opleiden, aantrekken en 
behouden van talent.

Internationale medewerkers
Hoe ga ik om met internatio-
nalisering?

•  Voldoende gecertificeerde 
huisvesting voor arbeidsmigranten. 

•  Minder belemmerende fiscale/
sociale wet- en regelgeving voor 
grenswerkers.

Fysieke ruimte
Waar kan ik mijn bedrijf vestigen 
of uitbreiden?
Hoe realiseren we een 
aantrekkelijke woonomgeving 
in de regio?

Wat wij willen
•  Voldoende ruimte op bedrijven-

terreinen met aandacht voor 
behoefte regionaal MKB. Logistiek 
vraagt veel ruimte, dus toetsen op 
toegevoegde waarde.

•  Voldoende woningen in de regio 
voor alle werknemers.

Duurzame mobiliteit
Hoe blijven mijn bedrijf en de 
regio bereikbaar zonder dat dat 
ten koste gaat van het klimaat?

•  Ondernemers krijgen mogelijkheden 
om te investeren in duurzame 
mobiliteit.

•  Ondernemers zijn op de hoogte van 
duurzame alternatieven en kansen.

Infrastructuur
Hoe houden we Zuid-Nederland 
bereikbaar?

•  InZuid: een vernieuwende visie op de 
Zuid-Nederlandse infrastructuur met 
extra investeringen om duurzaam 
bereikbaar te blijven.

Zero-emissiezones
Hoe houden we de binnenstad 
bereikbaar én leefbaar?

•  Zero-emissiezones voor schonere 
binnensteden zijn haalbaar en 
betaalbaar voor ondernemers.

Energietransitie
Hoe kan ik mijn bedrijf 
verduurzamen?

Wat wij willen
•  Stikstof: ondernemers hebben 

ontwikkelruimte en wegenbouw 
komt weer op gang.

•  Energietransitie blijft haalbaar en 
betaalbaar, met tijdige alternatieven 
voor fossiel, waaronder kernenergie.

•  Een energie-infrastructuur 
met voldoende capaciteit, die 
verduurzaming bevordert. 

•  De inzet van (groene) waterstof  
in de logisitiek krijgt een impuls.

Circulaire economie
Hoe realiseer ik een duurzaam 
(circulair) verdienmodel?

•  Neem knelpunten weg en stimuleer 
voorbeeldgedrag van ondernemers. 

Veiligheid 
Hoe kan ik me als BRZO-bedrijf 
blijven ontwikkelen binnen 
geldende regels?

•  Aanscherping van regels mag nooit 
leiden tot praktisch onwerkbare 
voorschriften.

Duurzame voedselproductie
Hoe kan ik inspelen op de vraag 
naar duurzaam geproduceerd 
voedsel?

•  Er zijn eenduidige voorschriften 
om sneller duurzame en 
toekomstbestendige stallen te 
bouwen.

•  Inzicht van de impact van de 
eiwittransitie via best practices.

Groei en ontwikkeling •  Hoe groei ik met mijn bedrijf mee 
in het tijdperk van digitalisering, 
robotisering en nieuwe 
technologieën?

•  Hoe kan ik als ondernemer en 
werkgever persoonlijk groeien?

Financiering •  Hoe kom ik van start-up naar scale-up?
•  Waar vind ik financieringsruimte?

Internationaal ondernemen •  Hoe vind ik mijn weg in het 
internationale zaken doen?

Veilig ondernemen •  Hoe ontwikkelen we met 
elkaar een veilig en weerbaar 
ondernemersklimaat? 

•  Hoe wapen ik me tegen een 
cyberaanval? 

•  Wat zijn mijn bedrijfsrisico’s?

Deze vier thema’s vormen de leidraad in onze lobby en belangenbehartiging en de 
Academy. Voor de belangenbehartiging en de netwerken op lokaal en regionaal niveau 
hebben we 5 regio’s en 10 kringen. In elke regio organiseren we bijeenkomsten met 
actuele onderwerpen die deze thema’s voeden en regio-overstijgende bijeenkomsten, 
masterclasses en communities.
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Bekijk het actuele programma in jouw regio
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Of kijk op vnoncwbrabantzeeland.nl/over-ons



Sterk ondernemingsnetwerk
VNO-NCW Brabant Zeeland is het sterkste ondernemingsnetwerk in jouw regio. Onze 
belangrijkste opdracht: ondernemers versterken en ondernemerskracht bundelen. 
Dat doen we door ondernemers een platform te bieden waar zij kennis en ervaring 
kunnen uitwisselen. Daarnaast zorgen we via lobby en belangenbehartiging voor een 
beter ondernemingsklimaat.

ONDERNEMERS
PLUS 2022-2023

Academy: zakelijke en persoonlijke groei

Als ondernemer sta je dagelijks voor uiteenlopende uitdagingen en vraagstukken.  
Of het nu gaat om personeel, financiën of strategische keuzes.  
In de Academy bieden we jou:
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Partners van VNO-NCW Brabant Zeeland
Voor de inhoud en organisatie van activiteiten in de Academy en bij de uitvoering van 
bepaalde dossiers werken we samen met vaste partners. Dankzij hen kunnen wij u de 
nodige kennis, ervaring en faciliteiten bieden.
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Kennis van actuele 
onderwerpen in de vorm 
van artikelen, columns en 
whitepapers.

Een zorgvuldig samen-
gesteld aanbod aan bijeen-
komsten en masterclasses 
met concrete handvatten 
naar de praktijk.

Een relevant netwerk 
waar je al je vragen kunt 
stellen aan ons, onze 
kennispartners én aan 
mede-ondernemers. 

De kracht van een kwalitatief netwerk 

Wij verbinden ondernemers en weten 
wat hen bezighoudt. Samen met leden, 
bestuursleden en stakeholders zorgen 
we voor focus op relevante thema’s. 
Bovendien is er geen ander zakelijk 
platform in Brabant en Zeeland waar 
ontmoeting en netwerken samengaan 
met het delen van kennis en ervaring in 
een vertrouwelijke sfeer. 

Communities, studieclubs en 
bijeenkomsten

Wij faciliteren ondernemers o.a. met 
ruim 30 studieclubs en verschillende 
communities voor o.a.:
• Circulaire economie
• Familiebedrijven
• Topvrouwen 
• HR 

Jouw ondernemersbelangen behartigd

Binnen de lobbythema’s lopen er 
diverse projecten waarmee we jou als 
ondernemer ondersteunen.
Denk bijvoorbeeld aan: 

Arbeidsmarkt en onderwijs
• NLwerktaanwerk
• Vitaal Bedrijf 
• Brabant Leert

Milieu en duurzaamheid
•  Ondernemerstool (DEB) voor 

energiebesparing MKB
•  klimaatprojecten op 

bedrijventerreinen (Co-creatie)
•  Meldpunt stikstof

Infrastructuur en ruimte
• Kruispunt Brabant en Mobiliteitsindex
• Bedrijventerreinen op maat
•  InZuid: een vernieuwende visie op de 

Zuid-Nederlandse infrastructuur met 
extra investeringen om duurzaam 
bereikbaar te blijven met o.a. 
verbetering van: 
- de bereikbaarheid met OV; 
- het wegennet; 
- het goederenvervoer. 

Onze leden bevinden zich in allerlei branches en sectoren hebben één ding gemeen: 
ze hebben allemaal een grote beslissingsbevoegdheid en zijn directeur, eigenaar,  
DGA of bestuurder. 

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

Maak kennis met onze partners:  vnoncwbrabantzeeland.nl/partners


