
Corona ondernemerspanel

VNO-NCW Midden heeft 
bijgedragen aan het 
binnenhalen van

€ 30 MILJOEN

Dit wordt ingezet voor:
• bijscholingsvouchers
• inzet regionaal mobiliteitsteam
•  scholingstrajecten voor branches met krapte 

zoals groen, zorg, ict, schoonmaak, techniek 
en horeca

Hoge Energieprijzen
Geslaagde lobby voor 
lastenverlaging

€ 571 MILJOEN

Kostenverlaging
Kleine bedrijven

Midden bedrijven

Grote bedrijven

Vertraging door stikstofdossier
Vanwege het stikstofdossier lopen 
verschillende infraprojecten vertraging op, 
waaronder de verlenging A15, Rijnbrug, 
knooppunt Hoevelaken, A27.

Wegen

Nieuwe verbinding tussen Zwolle
en Hardenberg (N340).

De voorbereiding van de opwaardering
van de N35 (verbinding Twente – Zwolle)
is gestart, het Rijk betaalt mee. 

 Door de lobby aanpak A1/A30 Barneveld 
is er nu een voorkeursalternatief als basis 
een verdere planuitwerking. 

Werklocaties 
•  Gestart met expertteam 

‘bedrijventerreinen’ in Overijssel. 

•  Via het Programma Nieuwe Energie 
Overijssel ondersteunen we bedrijven
verenigingen bij het maken en uitvoeren 
van plannen om energie te besparen.

 
€ 25.000 per terrein

•  Mede door onze lobby heeft de provincie 
Overijssel een subsidieregeling voor toe
komstbestendige werklocaties ontwikkeld.

Digitalisering
MKB-deal in Arnhem/Nijmegen:

€ 1,6 MILJOEN
1e deel = 200 digitaliseringsvouchers
voor MKB-ondernemers

Via digitale werkplaatsen in Utrecht, 
Flevoland, ArnhemNijmegen, Twente, Zwolle, 
FoodValley en Rivierenland helpen studenten 
ondernemers bij digitaliseringsvraagstukken.

Energie Expertisecentra 

We helpen ondernemers bij de energie transitie, 
bijvoorbeeld met het opzetten van energie 
expertisecentra van en voor ondernemers.  
De eerste centra zijn in 2022 operationeel.

Energiebesparing
Met BespaarGarant versnellen we de energie
transitie, onder andere door voorfinanciering 
voor energiebesparing. In 2021 is een 
haalbaarheids onderzoek gedaan en zijn 
pilotprojecten gestart. In 2022 is het fonds 
voor ondernemers beschikbaar.

Circulaire Fabrieken
50 maakbedrijven uit de Cleantech
regio gaan met intensieve ondersteuning aan 
de slag met het waarmaken van circulaire 
ambities. In 2021 start met 5 bedrijven: 
Artech Rubber, Bakkerij Fluite, Clear
Polymers, Lagemaat en Leadax.

Circulaire Innovatie Top 20 
�In�2021�vond�de�eerste�finale�plaats�van�de�
Gelderse Circulaire Innovatie Top 20 met  
Biopanel als winnaar

Ondernemers in regio midden 
ondernemen inclusief

Banengroei ondanks corona

 In alle 11 arbeidsmarktregio’s in de 
regio Midden staat de werkgever met 
zijn werknemers op de strategische 
arbeidsmarktagenda.
Leidt tot geld, middelen en instrumenten 
gericht op werkenden (bijvoorbeeld vouchers, 
scholingstrajecten). 

MKB!DEE in de Achterhoek 
Met een subsidie van 200.000 euro zijn zes  
technische mkbbedrijven uit de Achterhoek 
(Lensink Constructie, Nijhuis Groep, ETI,  
De Lepper, EM Kwadraad en Wiggers) aan  
de slag met de leercultuur van hun bedrijf. 

Digitaal alternatief
voor de techniekdagen 

De Grote Megamini Techniekdag 
Quiz-Challenge-Spel-Show

Delen van kennis in kunde in ondernemerstafels

Jaaroverzicht 2021

VNO-NCW Midden behartigt direct en indirect 
de belangen van

 

met in totaal

Als onderdeel van de landelijke VNO-NCW
organisatie vertegenwoordigen wij uiteindelijk 
zo’n 90 procent van ondernemend Nederland.

In 2021 hebben we, ondanks corona, een aantal mooie netwerkbijeenkomsten kunnen 
organiseren én online veel kennis met elkaar gedeeld. Ook boekten we tastbare resultaten 
voor een beter ondernemersklimaat in de regio. Samen staan we sterk! 

Onderwijs &
Arbeidsmarkt

Infrastructuur 
en ruimte

Energie, circulair
en groeien

De Meet & Greet met nieuwe leden was dit jaar online.
Voorafgaand werd bij iedereen een taart bezorgd.

Ondernemersborrel 
regio Zwolle

Ondernemersrally Online nieuwjaars-
bijeenkomst

Prinsjesdag-
bijeenkomsten

Bedrijfsbezoek
VB Airsuspension

Top 5 evenementen in 2021

 Goede match

 Arbeidskrapte

 Duurzame inzetbaarheid

 Inclusief ondernemen

 Kostenbesparing door lager energieverbruik

 Verminderen grondstofafhankelijkheid

 Digitalisering

 Versterken groeivermogen

  Doorstroming en bereikbaarheid

 Stikstofregeling

 Toekomstbestendigheid 
 bedrijventerreinen

Een krachtig netwerk
van ondernemers 
uit verschillende sectoren
in de provincies Utrecht,
Gelderland, Overijssel
en Flevoland. 

Regio Zwolle

Flevoland

Steden-
driehoek

Arnhem-
NijmegenRivieren-

land

Provincie 
Utrecht

Veluwe-
vallei

Twente

Achterhoek

(lobby-)bijeenkomsten samen met partners, zoals CIRCLES, 
GO4EXPORT en Nederland Slim Benutten

2.000 deelnemers

25 bijeenkomsten

webinars fysiek17

+

8

vno-ncwmidden.nlVNO-NCW Midden •  info@vnoncwmidden.nl • 055 522 26 06

Industrietafel 

DGA-platform
beter passende ondersteuningsmaatregelen 
van provincies en gemeentenResultaat

in totaal meer dan 15.000 keer ingevuld door ondernemers
HR-kring

mei 2020 oktober 2021
Meerdere metingen tussen

gemiddeld
15%

25%

10-15%

5%

Onze inzet in 2021 voor een goed ondernemersklimaat

57
aanmeldingen

In 2021 ben ik lid geworden van VNO-NCW Midden. 
Vooral om met jonge ondernemers in de regio 
kennis en ervaringen te delen om verder te kunnen 
groeien. We zijn altijd op zoek naar nieuw talent, 
kruisverbanden en samenwerkingen.

Maria Fennis, CEO van HyET Hydrogen, Co-CEO van HyET Solar

“

voor het mkb via energiebelastingvoor de regio voor aantrekken, omscholen 
en behouden van professionals

+15 mensen omgeschoold tot assemblagemonteur

Masterclass Veiligheid Midden (MVM) 
netwerk van BRZOplichtige bedrijven

8 workshops over belangrijke 
veiligheidsonderwerpen, waaronder 
BRZO inspectiethema’s 2021, Compliance 
Management, Just Culture en Beter Leren
van Incidenten. 

+ 130% + 185%
in Foodvalley

N35

N340

A1

A30

+6 leden

Evenementen

in 4 provincies

ruim 17.000 bedrijven

1,3 miljoen medewerkers

https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/regionale-economie/versnelling-toekomstbestendige-werklocaties-0/
https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/regionale-economie/versnelling-toekomstbestendige-werklocaties-0/
https://bio-panel.nl
https://www.youtube.com/watch?v=BwNuVGnS7bA&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=BwNuVGnS7bA&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=UkQH6G3IOSw
https://www.youtube.com/watch?v=jLydWOjr81U
https://www.vno-ncwmidden.nl/regionale-samenwerking-biedt-verrassend-matchperspectief/
https://www.opnaarde100000.nl
https://www.youtube.com/watch?v=BwNuVGnS7bA&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=7EVFgzMTjoE
https://www.youtube.com/watch?v=PrUvYshl7cw
http://www.bespaargarant.nl
https://www.youtube.com/watch?v=Z_m7J6mGcDo
https://www.youtube.com/watch?v=Z_m7J6mGcDo
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