
 

 
 

 
 

Arbeidsmarkt & Onderwijs 
Arbeidsmigratie   Op dit moment wordt er via regiotafels een start gemaakt met het verbinden van partijen rondom 

de huisvesting van arbeidsmigranten. Wij zijn verder betrokken bij het Brabants provinciaal 
bestuurlijk platform om toe te zien op vooruitgang op dit gebied. Daarnaast treffen we 
voorbereidingen voor het organiseren van een werkbezoek met landelijke en provinciale 
kopstukken dit najaar, waaronder minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wouter 
Koolmees. 

Grensoverschrijdend 
ondernemen  

In september starten we een onderzoek (uitgevoerd door SEOR) naar grensoverschrijdend 
ondernemen en de voortschrijdende belemmeringen die ondernemers ervaren op dit gebied. Dit 
doen we in samenwerking Flanders Investment and Trade en de Provincie Noord-Brabant. Het 
doel is komen tot een lobbyagenda richting de Belgische en Nederlandse Rijksoverheid. In Zeeland 
wordt op dit dossier gewerkt aan een experiment voor grensoverschrijdende samenwerking in 
het havengebied.   

Wet en regelgeving    Veel chronisch zieke patiënten blijven onnodig lang uit het arbeidsproces omdat medische zorg 
en re-integratie nu nog gescheiden werelden zijn. Dit signaal hebben we ontvangen van 
verschillende zorginstellingen en een arbodienst. Dit is niet goed voor het herstel van de patiënt 
en het kost de werkgever veel geld. De SER adviseerde in 2017 al om dit knelpunt op te pakken, 
maar helaas is dit niet van de grond gekomen. We zijn voornemens om een pilot te starten waarin 
we testen hoe we de re-integratie kunnen verweven met de medische zorg, hiervoor zijn de eerste 
stappen reeds gezet.  

Sociaal ondernemen De planvormingsfase van de regeling Perspectief op Werk is afgerond. In iedere arbeidsmarktregio 
hebben we in samenwerking met partners in de regio een doe-agenda opgesteld. Het doel van 
deze agenda is het geven van een extra impuls aan het begeleiden van werkzoekenden naar werk. 
In iedere arbeidsmarktregio is een bestuurder van VNO-NCW samen met de wethouder van de 
centrumgemeente bestuurlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van deze doe-agenda. VNO-
NCW Brabant Zeeland neemt daarbij de organisatie op zich van een aantal projecten waarin we 
werkgevers gaan ondersteunen in hun sociale doelstellingen.  

Personeelsbeleid   We constateren dat het midden- en kleinbedrijf moeite heeft met het vinden en behouden van 
talent. We ontwikkelen een breed programma om ondernemers met dit vraagstuk te helpen. 
Enerzijds zal dit programma zich focussen op vitaliteit (Jij blijft Bij) en anderzijds op het werven en 
behouden van talent.  

 
 

 
Algemeen 

 

Provinciale 
Statenverkiezingen 

In zowel de provincie Noord-Brabant als de provincie Zeeland is gestart met een rondgang langs 
de nieuwe gedeputeerden om onze verkiezingsmanifesten en overige standpunten toe te lichten.   
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Jan van Mourik \ manager belangenbehartiging \ Milieu en Duurzaamheid 
T 013 205 00 12 \ E mourik@vnoncwbrabantzeeland.nl 

Anne Deelen \ medewerker belangenbehartiging \ Arbeidsmarkt en Onderwijs 
T 013 205 00 21 \ E deelen@vnoncwbrabantzeeland.nl  

Inigo Beeker \ medewerker belangenbehartiging \ Infrastructuur en Ruimte 
T 013 205 00 07 \ E beeker@vnoncwbrabantzeeland.nl  
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Milieu & Duurzaamheid 
Versnellingshuis circulaire 
economie  

VNO-NCW Brabant Zeeland onderzoekt samen met de provincie Noord-Brabant en de BOM de 
mogelijkheid van versnelling van circulair ondernemen. Doelstelling is te komen tot een 
Versnellingshuis, mede gebaseerd op de ervaringen elders in ons land. Eerste stap was het 
inventariseren van alle initiatieven en initiatiefnemers op het gebied van circulariteit in Brabant. 
Stap twee: diepte interviews aan de hand van een indeling in vijf categorieën (waterschappen, 
onderwijs, overheid, bedrijven en bedrijvenorganisaties). Het vervolg is een interactieve sessie 
op 25 september met alle initiatiefnemers om te komen tot een eerste opzet van het 
versnellingshuis. Verder werken we een prijsvraag uit, met het idee het beste of mooiste 
circulaire initiatief in Brabant in het zonnetje te zetten tijdens de Dutch Design Week in oktober 
in Eindhoven. Inlichtingen: pulles@vnoncwbrabantzeeland.nl. 

PAS discussie en stikstof 
 

Als gevolg van de  uitspraak van de Raad van State is de vergunningverlening op grond van de 
Wet Natuurbescherming in ons land tot stilstand gekomen. Eerste berekeningen wijzen uit dat 
liefst 18.000 projecten stilgelegd dreigen te worden. Dat raakt ook projecten van bedrijven in 
Brabant en Zeeland. Op landelijke schaal is een adviescollege benoemd onder leiding van oud 
minister Remkes die met aanbevelingen moet komen om de vergunningverlening weer op gang 
te krijgen. Deze commissie komt 13 september bijeen. VNO-NCW hoopt dat er al binnen een paar 
weken oplossingen komen om te voorkomen dat ‘ons land op slot gaat’. VNO-NCW Brabant 
Zeeland is in gesprek met de provinciebesturen over de problematiek. Voor Brabant wordt een 
informatiebijeenkomst gepland voor bedrijven die hinder ondervinden van de stopzetting van de 
vergunningverlening, die zich met name voordoet in gebieden die grenzen aan Natura 2000 
(natuur) gebieden. Belangstellenden kunnen zich melden bij mourik@vnoncwbrabantzeeland.nl.   

  
 

Infrastructuur & Ruimte 

Stilstaan is geen optie  Een nieuwe versie van infrakaart is uitgebracht: Er is een geactualiseerde versie van de regiokaart 
met de wensen van VNO-NCW Brabant Zeeland vervaardigd. Zie hiervoor de bijlage. Het gaat om 
de wensen op het gebied van de hoofdinfrastructuur voor het gehele gebied. VNO-NCW treedt 
op basis hiervan in gesprek met de provinciebesturen van Brabant en Zeeland over de noodzaak 
in actie te komen voor verbetering van de infrastructuur in de regio. Deze kaart bevat de 
hoofdprioriteiten voor Brabant en Zeeland, en kan door de kring- en regiobesturen worden 
aangevuld met prioritieten op infragebied in de eigen regio.   
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