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Handreiking BZW  

Gemeenteraadsverkiezingen 2018 
 

Deze zomer beginnen de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Ook u zult zich met 

partijgenoten buigen over het programma voor uw partij. Wat u in dat programma bepaalt, is van grote invloed op 

onze leden: ondernemingen in Brabant en Zeeland. Wij, de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW), grijpen 

dit moment graag aan om uw aandacht te vragen voor de prioriteiten van onze leden.

 

BZW, het regionale netwerk van VNO-NCW 

BZW is als regionaal netwerk van VNO-NCW dé 

vertegenwoordiger van het bedrijfsleven in Noord-

Brabant en Zeeland. Wij zetten ons op lokaal en 

regionaal niveau in voor stimulering van 

ondernemerschap. De BZW doet dat namens ruim 1.800 

bedrijven en meer dan  2.800 leden in Brabant en 

Zeeland.  

 

 

 

 

 

 

 

De wind in de zeilen! 

De Europese economie bevindt zich in haar vierde jaar 

van herstel, met Nederland in de kopgroep. Ook de 

vooruitzichten voor 2018 zijn goed. Binnen Nederland 

behoren Brabant en Zeeland tot de bovengemiddelde 

groeiers, met de industrie als aanjager. Economische 

groei is nooit een doel op zich, maar maakt gerichte 

investeringen in onze samenleving mogelijk. 

Ondernemers leveren daaraan een belangrijke bijdrage. 

 

 

 

Een sterke economische agenda 

Onze leden hebben baat bij een lokaal bestuur met een 

sterke economische agenda. Een agenda die groei 

stimuleert en onnodige belemmeringen wegneemt of 

voorkomt. Daarbij krijgt een aantal onderwerpen 

prioriteit. Wij willen deze onderwerpen, met het oog op 

de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018, graag 

bij u onder de aandacht brengen. 

 

Techniekonderwijs 

In Noord-Brabant en Zeeland is de vraag naar werknemers in de technieksector groot. De belangstelling voor 

techniekonderwijs groeit, maar vooral op het niveau van het hoger en universitair onderwijs. Techniekonderwijs op 

vmbo en mbo staat daarentegen onverminderd onder druk, met nog steeds een verkeerde beeldvorming rond 

technische beroepen. Ook de veranderingen in het 

onderwijs zelf – met het mogelijk verdwijnen van 

techniekopleidingen – helpen niet. We vragen lokale 

overheden het onderwijsaanbod af te stemmen op de 

lokale arbeidsmarkt en met ons deze verschraling van 

technisch onderwijs in de regio actief te bestrijden.  

 

 

Aan de lokale politieke partijen in de provincies Noord-Brabant en Zeeland 

We rage  lokale o erhede  het 
onderwijsaanbod af te stemmen op de 

lokale ar eids arkt  

Wat feiten voor u op een rij: 

 De Brabantse economie groeit het hardst van 

Nederland 

 Ook de Zeeuwse economie groeit 

bovengemiddeld hard met 2,3% 

 De industrie in Brabant is sterk, en zorgt voor 

65% van de Brabantse export 

 Naast Amsterdam en Rotterdam, is Eindhoven 

benoemd tot 3
e
 mainport van Nederland 

 Zeeland heeft een relatief lage werkeloosheid, 

4,4% van de beroepsbevolking in 2016 



 

Gemeenten kunnen helpen door 

innovatieve oplossingen zoveel mogelijk 

ruimte te bieden  

 

 

 

 

 

Banenafspraak 

In de banenafspraak hebben het Rijk en het bedrijfsleven de handen ineen geslagen om 100.000 banen te creëren 

voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Werkgevers lopen op schema met de realisatie van extra banen, 

maar het vinden van de juiste werknemers verloopt vaak moeizaam. Dienstverlenende instellingen hebben vaak 

geen (volledig) overzicht van het aanbod aan personeel met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hierdoor blijven 

mensen die kunnen (en willen) werken onnodig op de reservebank zitten. BZW vraagt gemeenten daarom het 

aanbod aan werknemers beter in kaart te brengen. 

BZW pleit daarnaast voor bestuurlijke afstemming 

i e  e  tusse  ar eids arktregio s. 
 

Infrastructuur 

Een goede bereikbaarheid blijft onverminderd van 

belang voor ondernemers. Bedrijven moeten in onze 

24- uurseconomie goed bereikbaar zijn, niet in de laatste plaats om aantrekkelijk te zijn voor potentiële werknemers. 

Na jaren van bezuinigingen op investeringen in het wegennet en met een aantrekkende economie zien we de 

filedruk in Brabant snel toenemen. Ook is in Zeeland bereikbaarheid een issue. Dat vraagt om versnelde 

investeringen in de infrastructuur. Gemeenten kunnen hieraan bijdragen door het onderliggend wegennet te 

optimaliseren en zich – samen met BZW – hard te maken voor verbetering van het hoofdwegennet. Een goede 

bereikbaarheid stopt niet bij de gemeentegrens: regionale samenwerking is meer dan ooit het devies. Een kaart met 

de knelpunten vindt u op www.bzw.nl/bereikbaarheid.  

 

Bedrijventerreinen 

Minder dan twee procent van Brabant en Zeeland 

bestaat uit bedrijventerreinen. Toch wordt daar een 

groot deel van de welvaart verdiend. Met een 

aantrekkende economie is het zaak dat vraag en aanbod 

in balans blijven. Dit vraagt om periodieke monitoring. 

Naast de kwantiteit is echter ook de kwaliteit – 

modernisering van bedrijventerreinen – wezenlijk voor 

het lokale vestigingsbeleid. BZW verzoekt gemeenten 

om daarbij op regionale schaal te denken, om onnodige 

leegstand en veroudering te voorkomen.  

Duurzaamheid 

Het klimaatakkoord van Parijs staat voor ondernemers 

niet ter discussie. Steeds meer ondernemers zijn 

gemotiveerd om een steentje bij te dragen aan de 

noodzakelijk geachte energietransitie. Ze zijn hiervoor 

op zoek naar geschikte businessmodellen. Gemeenten 

kunnen helpen door innovatieve oplossingen zoveel 

mogelijk ruimte te bieden (in wet- en regelgeving), door 

voor eeldgedrag te elo e  e  door als lau hi g 
usto er  eerste ge ruiker  ilieu-innovaties prioriteit 

te geven. 

  

 

 

 

 

Naar een nóg ondernemender Brabant en Zeeland 

Kortom: economisch hebben Brabant en Zeeland de 

wind mee. Het is belangrijk dat dit zo blijft. Er liggen 

legio kansen om het ondernemersklimaat in uw gemeente nog verder te verbeteren. De hiervoor beschreven 

onderwerpen hebben daarbij prioriteit voor onze leden, 

de Brabants-Zeeuwse ondernemingen. Onderwerpen 

waar ú als politieke partij een belangrijke bijdrage aan 

kunt leveren.  

 

Onze regiomanagers staan klaar om met u in gesprek te 

gaan over het ondernemersklimaat in uw gemeente. 

Samen gaan we op weg naar een nóg ondernemender 

Brabant en Zeeland!  

Bedrij e  oete  i  o ze 24-

uurseconomie goed bereikbaar zijn, niet 

in de laatste plaats om aantrekkelijk te 

zij  oor pote tiële erk e ers  

Regio Zeeland  Cees Pille | Regiomanager  
T: 0115 451 456  
E: pille@bzw.nl 

Regio West-Brabant Jeroen de Lange | Regiomanager  
T: 013 205 00 10  
E: lange@bzw.nl 

Regio Midden-Brabant Sara Vermeltfoort | Regiomanager  
T: 013 205 00 19  
E: vermeltfoort@bzw.nl 

Regio Oost-Brabant Rob Bogman | Regiomanager  
T: 013 205 00 05  
E: bogman@bzw.nl 

 

http://www.bzw.nl/bereikbaarheid

