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Gemeente Steenbergen
T.a.v. de formateur 
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4652 GA Steenbergen        

Ref.: 20182004-1
Ond.: Handreiking raadsleden en formateur

Steenbergen, 20 april 2018 

Geachte formateur, 

Aan u is het vertrouwen c.q. de opdracht gegeven om voor de komende jaren een stabiel college samen te 
stellen. Vanuit diverse gremia, organisaties  en personen zult u benaderd worden om invloed uit te oefenen 
op de agendasetting van de onderhandelingen, zo ook vanuit VNO-NCW Brabantse Wal. 

VNO-NCW Brabantse Wal vertegenwoordigt ruim 400 bedrijven en werkt samen met MKB Bergen op Zoom 
en Ondernemers Platform Steenbergen. Ook de twee bedrijventerreinen TNP en LMN zijn aangesloten. Op 
deze manier vertegenwoordigt VNO-NCW West-Brabant ruim 1500 bedrijven en ruim 50% van de 
werkgelegenheid in West-Brabant. 

Als lokale, regionale, provinciale en nationale gesprekspartner vanuit het bedrijfsleven willen we u en de 
onderhandelende partijen graag een aanbod doen. 

We staan gezamenlijk de komende jaren voor een aantal grote maatschappelijke opgaven. Hierbij denken 
we vooral aan: 

• het bereikbaar krijgen en houden van de regio; 
• de energietransitie; 
• het oplossen van de mismatch en de tekorten op de arbeidsmarkt; 
• het verduurzamen van zowel de productie als consumptie. 

En meer specifiek voor Steenbergen, zaken als invoering parkmanagement op Reinierpolder/Reinierpark en 
acquisitie van nieuwe bedrijven. 

De economie, arbeidsmarkt en opwarming van de aarde trekt zich niets aan van gemeentelijke grenzen. 
Ook de agenda van bedrijven en ondernemers denkt en handelt niet binnen de kaders van de gemeente. 
Juist in een groter verband dezelfde problemen aanpakken is vaak effectiever en efficiënter. Vandaar dat 
we als VNO-NCW Roosendaal mede aan de wieg staan van  het initiatief http://samenstadjesterker.nl/. 

Onderwerpen waar VNO-NCW Brabantse Wal actief samen met haar leden reeds mee bezig is. Het aanbod 
dat we doen, is om met u en het nieuwe college gezamenlijk te kijken waar we resultaten kunnen behalen. 
Hierbij hanteren wij als uitgangspunt: ‘Hoe kunnen we elkaar succesvol maken’ .  
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Gemeenten zijn goed in bepalen ‘wat’ er moet gebeuren en bij het bedrijfsleven zit voornamelijk de ‘hoe’ 
kennis. Hoe concreter des te beter voor het bedrijfsleven. 

Enkele projecten die we als vereniging reeds uitvoeren zijn: 

• ‘Jij blijft bij’: om oudere werknemers arbeidsfit te houden tot hun pensioen. 
• ‘De Groene Pluim’:  voor de verduurzaming van de productie. 
• Sectorplan West-Brabant: om te investeren in mensen in de bijstand. 
• Participerenloont.nl: om te werken aan een inclusieve arbeidsmarkt. 
• A59stoplichtenvrij.nl: om gezamenlijk te lobbyen voor een goede doorstroming. 
• Banen voor Statushouders: om statushouders aan een stage of een betaalde baan en uit de 

bijstand te helpen. 

Daarnaast zijn er binnen de vereniging vele initiatieven inzake de energietransitie en kennisuitwisseling en 
verduurzaming. Graag werken we in projecten samen met u om bovenstaande gezamenlijke uitdagingen te 
realiseren. 

We staan open voor een gesprek. 

Namens VNO-NCW Brabantse Wal, 

Liesbeth van Kerkhof        Jeroen de Lange  
Voorzitter VNO-NCW Brabantse Wal    Secretaris VNO-NCW Brabantse Wal 

Namens Ondernemers Platform Steenbergen, 

Leo Heijmans, 
voorzitter 


