
Introductie

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

Achterhoek

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 4 provincies

ruim 17.000 bedrijven

1,3 miljoen medewerkers

VNO-NCW Midden maakt zich sterk voor een optimaal ondernemers- en vestigings klimaat 
in de provincies Utrecht, Flevoland, Gelderland en Overijssel. Wij bieden een krachtig 
netwerk en organiseren ontmoetingen in de regio. Samen zorgen we dat de stem van de 
ondernemers te horen is. Bekijk in dit jaaroverzicht hoe we dat in 2022 samen realiseerden.

Jaaroverzicht 2022

Een krachtig netwerk
voor écht ondernemerschap.
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De brede vertegenwoordiging en actieve inzet 
van VNO-NCW Midden op diverse economische en 
politieke thema’s die rondom het bedrijfsleven 
spelen waren voor ons reden om lid te worden.

Brechtje van den Beuken, CEO van Bosch Beton

Namens de ondernemers 
lieten we onze stem horen bij  

lokale, regionale en landelijke politiek door

1

Brief met input  
aan formerende politieke partijen 
na gemeenteraadsverkiezingen

2

Opstellen Manifesten   
Provinciale Statenverkiezingen 2023,  

i.s.m. 10 brancheverenigingen

3

Gesprek tussen 

 minister Micky Adriaansens

voorzitters  
5 regionale verenigingen 

VNO-NCW

ondernemers  
met oproep voor 

aandacht ondernemersklimaat 

Algemeen

“

3 ondernemerspanels
‘Van crisis naar crisis’    

Ingevuld door

2000 respondenten
  

Resultaat:  
Basis voor herijking economisch beleid  

provincies in 2023

89 nieuwe leden!

We verwelkomden

Algemeen

https://www.vno-ncwmidden.nl/ruim-144-miljoen-aan-regio-deals-aangevraagd-vno-ncw-midden-doet-mee/
https://www.vno-ncwmidden.nl/provinciale-statenverkiezingen/
https://www.vno-ncwmidden.nl/respondenten-ondernemerspanel-ervaren-steeds-meer-gevolgen-van-oorlog-in-oekraine/
https://www.vno-ncwmidden.nl/ondernemers-belangrijk-voor-ons-land/
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Evenementen

Inspiratiemiddag 
Aanpak en 

oplossingen 
arbeidsmarktkrapte

Webinarreeks 
Cybersecurity

Prinsjesdag-
bijeenkomsten 

Stedendriehoek, 
provincie Utrecht, 

VeluweVallei

Dé
ondernemersborrel

regio Zwolle

Meet the
President

Evenementen

online15
fysiek55

2.300 deelnemers

70 events gehouden

Top 5

41 2 3 5
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Arbeidsmarkt en Onderwijs

Arbeidsmarkt en Onderwijs

https://www.vno-ncwmidden.nl/succesvolle-masterclasses-dynamiek-op-de-arbeidsmarkt/
https://www.vno-ncwmidden.nl/projecten/werken-bij-fm/
https://www.techniekdag.nl/
https://www.vno-ncwmidden.nl/terugblik-webinars-sociaal-werkgeverschap-oplossing-voor-personeelskrapte-in-flevoland/
https://www.vno-ncwmidden.nl/projecten/leven-lang-ontwikkelen/
https://www.vno-ncwmidden.nl/all-in-werkgeversprijs-rivierenland-de-winnaars-zijn-bekend-2/
https://www.vno-ncw.nl/sites/default/files/lr_taskforce_web.pdf
https://www.vitaalbedrijf.info/
https://www.vno-ncwmidden.nl/
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Energie, Circulair en Groeien

Energie, Circulair en Groeien

Circulaire Innovatie Top 20
In 2022 werden prijzen uitgereikt  

voor circulaire innovaties in 3 provincies 

Gelderland

Overijssel

Utrecht

109
aanmeldingen

https://www.vno-ncwmidden.nl/wp-content/uploads/2023/01/Whitepaper-Energiecrisis-VNO-NCW-Midden-januari-2023-2.pdf
https://www.vno-ncw.nl/sites/default/files/landelijk-actieprogramma-netcongestie.pdf
https://geldersecirculaireinnovatietop20.nl/2022/02/15/unbrick-en-magie-creations-winnen-tweede-editie-van-gelderse-circulaire-innovatie-top-20/
https://overijsselsecirculaireinnovatietop20.nl/
https://utrechtsecirculaireinnovatietop20.nl/2022/02/15/greencycl-en-tomo-winnen-eerste-editie-van-de-utrechtse-circulaire-innovatie-top-20/
https://www.vno-ncwmidden.nl/cadeautje-voor-ondernemers-op-dag-van-de-ondernemer/
https://www.vno-ncwmidden.nl/energie-expertise-centra-rivierenland/
https://www.vno-ncwmidden.nl/circulaire-fabrieken-investeert-25-000-euro-in-kennis-en-onderzoek-circulaire-oplossingen/
https://www.vno-ncw.nl/nieuws/verlaging-drempel-heel-goede-stap-betere-compensatie-energie-intensieve-bedrijven
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Infrastructuur en Ruimte

Lobby-inspanningen
leveren resultaat op:

De verbreding van de 
Rijnbrug bij Rhenen 

kan rekenen op  

€ 40 MILJOEN
exra rijksbudget

Verruiming van de 
Zeesluis Kornwerderzand 
is een stap dichterbij dankzij  

de toegezegde bijdrage van   

€ 26,5 MILJOEN
door het bedrijfsleven

Het Rijk en de provincie Gelderland  
investeren samen 

€ 150 MILJOEN
in de komst van de RegioExpres  

op de spoorverbinding 
Arnhem – Doetinchem – Winterswijk

Lobby-inspanningen
leveren resultaat op:

Infrastructuur en Ruimte

We voeren overleg over de impact van de

Stikstofdiscussie  

voor de broodnodige stikstofruimte,  
die naast ecologie ook voor de economie  

van groot belang is

Lobby-inzet met diverse partners 
zorgde ervoor dat het programma  

Werklandschappen 
van de Toekomst  

een impuls heeft gekregen van

€ 26 MILJOEN  
uit het Nationaal Groeifonds.

Hiermee kunnen bedrijventerreinen 
worden omgetoverd tot  

groene, klimaatbestendige  
en energie-efficiënte plekken

De lelylijn
wordt opgenomen in een 

  

belangrijk Europees 
transportnetwerk 

 

en maakt kans op
MILJOENENSUBSIDIES

Namens de ondernemers blijven wij voor

Provincie Utrecht

U10-gemeenten

Gemeenten Regio Amersfoort

dé gesprekspartner 
 

om het grote belang van 
toekomstbestendige werklocaties tot 2040  

in de provincie Utrecht 
onder de aandacht te houden.

https://www.vno-ncwmidden.nl/rijk-draagt-bij-aan-verbreden-rijnbrug-bij-rhenen/
https://www.vno-ncwmidden.nl/verruiming-zeesluis-kornwerderzand-stap-dichterbij/
https://www.vno-ncwmidden.nl/achterhoek-maakt-klapper-met-regioexpres/
https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/312312/lelylijn-opgenomen-in-uitgebreid-europees-spoornetwerk
https://www.vno-ncwmidden.nl/regionaal-programmeren-wonen-en-werken/
https://www.vno-ncwmidden.nl/?s=stikstof
https://www.ivn.nl/werklandschappen-van-de-toekomst/nieuws/miljoenenimpuls-voor-groene-bedrijventerreinen
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