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Regionaal werkt VNO-NCW Achterhoek in de 

lobby samen met de lokale ondernemerskrin-

gen, MKB-Nederland Midden, brancheorgani-

saties en anderen. Samen bereiken we immers 

meer voor ondernemers in de Achterhoek! 

BELANGEN ONDERNEMERS
VNO-NCW Midden richt zich op vijf lobbypun-

ten, te weten onderwijs & arbeidsmarkt; inno-

vatie & duurzaamheid; internationalisering; 

infrastructuur & ruimtelijke ordening en finan-

ciering. We zijn vertegenwoordigd in diverse 

overlegorganen om de belangen van onze 

achterban te behartigen en informeren onze 

leden met grote regelmaat over de lobbyresul-

taten, onder andere tijdens bijeenkomsten, via 

digitale nieuwsbrieven, ledenbladen Forum, 

Middelpunt en Achterhoekse Zaken.

NETWERKEN EN BEDRIJFSBEZOEKEN
Komende periode staan er interessante 

bedrijfsbezoeken op het programma bij Wire 

Weaving; Eijkelkamp; Mainfreight; Ducona; 

ForFarmers, De Storm; Koninklijke Rotra; 

Arco, VB Airsuspension en Amphion i.c.m. 

JPR Advocaten. De leden van VNO-NCW 

Achterhoek zijn ook van harte welkom bij de 

bijeenkomsten van andere regio’s van VNO-

NCW Midden. Ondernemers krijgen daarmee 

de kans ook bij bedrijven buiten de regio een 

kijkje in de keuken te nemen en hun netwerk 

verder uit te breiden.

BIJEENKOMSTEN VOOR DOELGROEPEN
Naast de bedrijfsbezoeken organiseren we 

bijeenkomsten over diverse actuele thema’s 

en meetings en evenementen voor bepaalde 

doelgroepen, die georganiseerd zijn in het 

DGA-Platform, de Industrietafels Achterhoek, 

de Industrietafels Midden of de HR-Kring. 

Na de zomer starten we met kleinschalige 

sessies onder de term Middencirkel, bedoeld 

voor leden die in vertrouwelijke setting met 

een kleine groep gelijkgestemden willen 

praten over gemeenschappelijke issues. En 

de jarenlange traditie van het organiseren 

van Techniekdagen en de Week van de 

Techniek gaat onverminderd door. Naast de 

Techniekdag Achterhoek organiseren we op 

9 september de eerste grensoverschrijdende 

Techniekdag in Bocholt.

Kijk voor het bijeenkomstenoverzicht en 

informatie op www.vno-ncwmidden.nl.

In het nieuwe verenigingsseizoen
2017-2018 blijft ondernemersvereniging 
VNO-NCW zich onverminderd inzetten 
voor de belangen van ondernemers. 
Landelijk doen we dat samen met MKB-
Nederland. Een actueel voorbeeld is 
de publicatie ‘Een veilig Nederland in 
Europa en de wereld’, één in de reeks 
NL Next Level-publicaties. Met de cam-
pagne leggen wij een duidelijke agenda 
neer hoe ondernemers, samen met 
een nieuw kabinet, succesvol kunnen 
inspelen op de grote vraagstukken waar 
ons land voor staat, zoals digitalisering, 
de energietransitie en de bouwopgave. 
Kijk op www.nl-nextlevel.nl voor 
meer informatie en de verschillende 
publicaties.
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INSPIRATIE, INFORMATIE
EN INVLOED OP LOBBY

VNO-NCW MIDDEN

CONTACTPERSOON
Aanmelden of meer weten over onze 

bijeenkomsten of andere activiteiten 

van VNO-NCW Achterhoek? 

Neem contact op met Wilma Elbert-

sen, regiomanager VNO-NCW Achter-

hoek, elbertsen@vno-ncwmidden.nl.
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