Internationalisering
• Export: intensief contact met de Duits-Nederlandse
Handelskamer, de nieuwe honorair consul, VNDU;
exportkansen en internationaal ondernemen zijn
speerpunt.
• De jaarlijkse ledenreis ging naar India en heeft vruchtbare
contacten opgeleverd.
Ruimtelijke Ordening & Infrastructuur
Focus op problemen en verlenging A15, aansluiting
A1-A30, Twentekanalen, Flevokust, glasvezel, openbaar
vervoerverbindingen en andere infrastructurele knelpunten.
Prioriteiten 2016
• Uitvoeren van de actieagenda Smart Industry OostNederland Boost. Op 20 april 2016 staat de tweede
IndustrieTOP in dit teken.
• Stimuleren van samenwerken en transitie naar circulaire
economie, clean tech, CIRCLES.
• Samen met brancheorganisaties, regionale partners,
provincies en VNDU werken we aan een regionale
exportagenda, inclusief grensoverschrijdende
bijeenkomsten met Duitsland.
• In april 2016 vervolg op ‘Zaken doen met Defensie’ met
themasessie over ‘Samenwerking bij innovatieve projecten’
en in juni het tweede KL-Ondernemersbivak.
• Veel aandacht voor praktische kant van aanbesteden tijdens
de aanbestedingsdagen, die MKB-Nederland Midden met
ons in de regio’s organiseert.
• Lobby voor infrastructurele verbeteringen (wegen, water,
ov en digitale infra) gaat onverminderd door.
• Stapelen van financiering: aandacht voor meer
mogelijkheden voor start ups en doorgroei.
• We zetten alles op alles om regionaal onze bijdrage te
leveren aan op naar de 100.000 banen (Banenafspraak).
Boogschutterstraat 1c
7324  AE Apeldoorn
www.vno-ncwmidden.nl

Werkgeverschap, arbeidsmarkt en onderwijs

Energie, milieu en verduurzaming

Directe bedrijfsomgeving, bouw en overheid

Resultaten 2015
• ‘Kansrijk’ leidde tot motie in Kamer om loondoorbetaling bij
ziekte voor werkgevers te beperken. Uitwerking in 2016.
• Wet banenafspraak omgezet in vrijwillige benadering,
wegwijzer voor ondernemers: opnaarde100000.nl.
• Meer BBL-plekken voor jonge werklozen in sectorplannen.
• Blijvend inzetbare werknemers: duurzameinzetbaarheid.nl.
• Alternatief voor quotumwet via project Topvrouwen en
lancering Charter Diversiteit.
• Bevordering technisch onderwijs door betere doorstroom,
instroom meisjes, digitalisering en vakbekwame docenten.
• Modulair onderwijs in particulier mbo voor werkende
volwassenen.
• Start imagoverbetering en upgrading beroepsonderwijs.

Resultaten 2015
• Verdere uitwerking Energieakkoord voor duurzame groei.
• Actieve inzet voor wereldwijd Klimaatakkoord in Parijs.
• 175 Green Deals afgesloten: greendeals.nl.
• Model voor vraag en aanbod kritische grondstoffen.
• Platform Biodiversiteit voortgezet en opgeschaald.
• Reach: stroomlijning met arbowetgeving en praktische tools.
• Soepele overgang naar betalen voor plastic tasjes.

Resultaten 2015
• Start ‘Zero emissie stadsdistributie’, lobby tegen
milieuzones.
• Autobrief 2.0 met aanpak beëindiging marktverstoring.
• OV-pas voor werkgevers.
• Wet vereenvoudiging omgevingsrecht aangenomen door
Tweede Kamer.
• Verbetering financiële regelingen bodemsanering.
• Gezoneerde industrieterreinen minder snel op slot.
• Natura 2000: meer ruimte economische ontwikkelingen
door stikstofprogramma (PAS).
• Belemmeringen nieuwbouw weg door nieuwe regels
gemeentelijk grondbeleid.
• Meer ruimte in regels hypotheekverstrekking.
• Schenkingsvrijstelling naar € 100.000,- (1 jan. 2017).

Prioriteiten 2016
➤ Terugbrengen werkgeversplichten loondoorbetaling bij
ziekte.
➤ Minimumjeugdloon adresseren zonder lastenverhoging
en oog voor arbeidsmarktpositie jongeren.
➤ Modernisering cao: generatieproof en goed evenwicht
verantwoordelijkheden.
➤ Monitoren effecten WWZ met oog op evaluatie.
➤ Plan voor EU-level playing field voor grenswaarden
stoffen.
➤ Werkbare uitvoering banenafspraak en voorkomen
quotum arbeidsbeperkten.
➤ Waarschuwing vooraf bij boete-oplegging op grond
van Fraudewet.
➤ Monitoren en agenderen verbetering processen UWV.
➤ Bevorderen digitale vaardigheden in het onderwijs.

Prioriteiten 2016
➤ Implementatie Energieakkoord met:
- vrijwillige energiebesparing bedrijven met erkende
		 maatregelenlijsten, vrijwillige keuring en advies;
- energiebesparing gebouwde omgeving.
➤ Verbeteren vestigingsklimaat energie-intensieve industrie.
➤ Plan en investeringsagenda voor ruimtelijk economische
inrichting van Nederland (Sustainable Urban Delta).
➤ Aanjagen agenda voor Circulaire Economie.

ICT en digitale veiligheid
Resultaten 2015
• ICT-doorbraakprojecten: aanpak ICT-barrières voor bedrijven,
40.000 ondernemers geïnformeerd over kansen van big data.
• Hulp bij veilig ICT gebruik mkb: veiligzakelijkinternetten.nl.
Prioriteiten 2016
➤ Uitvoerbare nationale privacyregels en update
cybersecuritystrategie met focus op weerbaarheid mkb.
➤ ICT-agenda voor Nederland.
➤ In 2017 alle zaken met (de)centrale overheid via
mijnoverheid.nl. Nodig: e-factureren, digitale
regelhulpen en het Ondernemingsdossier.
➤ Zwartboek privacywetgeving met knelpunten ondernemers.

Prioriteiten 2016
mainportstrategie: betere bereikbaarheid,
achterlandverbindingen en minder lasten.
➤ Meer investeringen in infrastructuur en vergroting
infrafonds.
➤ Bewaken interne markt voor transport en mobiliteit.
➤ Betere aansluiting vraag en aanbod woningen door
aanpassing regels ruimtelijke ordening en gemeentelijk
grondbeleid.
➤ Aanjagen investeringen vrij huursegment en meer
doorstroom.
➤ Uitdragen
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Resultaat 2015 en prioriteiten 2016

Groei en financiering

Fiscaal en juridisch

Innovatie en ondernemerschap

Export, handel en MVO

Resultaten 2015
• Lancering ‘Kansrijk’, de groeiagenda voor het mkb.
• 5 miljard lastenverlichting voor burgers en bedrijven.
• Meer risicokapitaal: fonds voor achtergestelde leningen
(€ 1 mld.) van start, mkbimpulsfonds.nl en financieringslink.nl.
• Fiscale faciliteit van € 50 mln. voor particuliere investeringen
in mkb en startups.
• Behoud overheidsregelingen voor financiering: BMKB
ongewijzigd.
• Eén financieringsloket: nationalefinancieringswijzer.nl.
• Grote ondernemingen betalen mkb-leveranciers sneller.
• Handreiking Bijzonder Beheer omschrijft dienstverlening
banken.
• Bevorderen sterke, internationaal concurrende financiële
sector.
• Sterkere Europese bankenunie en start bankentoezicht.

Resultaten 2015
• Geen verhoging laag btw-tarief en vrijstelling btw
zorgactiviteiten.
• Wetsvoorstel verhoging griffierechten van tafel.
• Voorkomen beperking box 2 en afschaffing
zelfstandigenaftrek.
• € 500 mln. lastenverlichting werkgevers via lage-inkomens
voordeel (LIV).
• Ondernemersvriendelijke dienstverlening douane.

Resultaten 2015
• Mkb-innovatieregeling (MIT) verruimd en regionaal versterkt.
• WBSO en RDA: bezuiniging (€ 167 mln.) voorkomen en
startersvriendelijker gemaakt.
• Vereenvoudiging diverse regelingen o.a. toeslagregeling.
• Lancering Actieplan Startups.
• Start Platform Familiebedrijven met FBNed.
• Start mkb-barometer met de staatvanhetmkb.nl.
• Ondersteuning starters via thenextentrepreneur.nl.
• Initiatiefnota ‘Markt en overheid’ over oneerlijke
concurrentie overheden.
• Zorgvuldige implementatie herziene Europese
aanbestedingsrichtlijnen.
• Rijksinkoopvoorwaarden: vijf grootste knelpunten opgepakt.
• Nieuwe aanpak duurzaam inkopen.
• Verminderen regeldruk met € 2,37 mld.
• Intensivering samenwerking wetenschap, samenleving en
bedrijfsleven: wetenschapsagenda.nl.
• Bezuiniging consumentengeschillencommissies voorkomen.

Resultaten 2015
• Informatie en ondersteuning bij export via:
NL exporteert app, internationaalondernemen.nl,
ondernemeninontwikkelingslanden.nl,
oranjehandelsmissiefonds.nl en
mkbexportaward.nl.
• Samenwerking met overheid voor één strategische
reisagenda en aantrekken buitenlandse investeringen.
• Financiële steun voor handel in ontwikkelingslanden via:
DRIVE, Develop2Build en DGGF.
• Meer flexibele invulling Strategische beurzenregeling.
• Bedrijfsleven is partner in VN-ontwikkelingsdoelen.
• Projectgroep voor ondersteuning branches bij IMVOconvenanten.

Prioriteiten 2016
Nederland voor verkiezingen 2017: naar
een duurzaam hogere en inclusieve economische groei.
➤ Meer en gevarieerd financieringsaanbod voor
investeringen.
➤ Verbetering financiering mkb, aanpassen wetgeving
verpandingsverbod en transparantie rond onderpand
versterken.
➤ Goede uitwerking regeling versterking eigen
vermogen mkb en startups.
➤ Goede vormgeving Europese kapitaalmarktunie en
bankenunie.
➤ MKB-Nederland en VNO-NCW ontwikkelen
economische agenda voor groei in de regio.
➤ Ondernemer in de spotlights: Dag van de ondernemer.
➤ Groeiagenda

Prioriteiten 2016
fiscaal vestigingsklimaat voor aantrekken
economische activiteiten en implementatie OESO
maatregelen.
➤ Brede visie over duidelijke positie zzp’ers in arbeidsmarkt.
➤ Problemen pensioen in eigen beheer voor DGA oplossen.
➤ EU btw verbeteren door administratieve
lastenverlichting voor btw-regels, behoud laag btw en
EU portal voor btw-zaken.
➤ Einde gemeentelijke precariobelasting op nutsnetwerken.
➤ Adequaat alternatief voor VAR-verklaring.
➤ Beperkte invoering UBO-register voor familiebedrijven.
➤ Bevorderen ‘Principle based’ benadering bij herziening
Nederlandse Corporate Governance Code.
➤ Versterking

Prioriteiten 2016
generatie Topsectorenbeleid en modern
Industriebeleid gericht op innovatie, maatschappelijke
vraagstukken en extra (financiële) slagkracht.
➤ Agenda voor scaleups in aansluiting op Startup Agenda.
➤ Ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven in
mededingingswet.
➤ Professionaliseren Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.
➤ Lagere lasten en betere toegang mkb bij aanbestedingen.
➤ Betere EU-regels: mkb-proof en harmonisatie regels.
➤ Rem op doorberekenen toenemende toezichtkosten.
➤ Meer kans op succesvolle doorstart door wetsvoorstel
pre-pack, aanpak fraude en modernisering
faillissementsprocedures.
➤ Nieuwe

Prioriteiten 2016
bijdrage TTIP discussie: SER-advies.
➤ Exportfinancieringsinstrumentarium gelijk trekken met
andere landen.
➤ Versterking innovatie in humanitaire noodhulp.
➤ Vrijwillige aanpak verantwoord internationaal
ondernemen.
➤ Verbeteren interne markt voor diensten en wederzijdse
erkenning producten.
➤ Europese Energie Unie: verbetering interne
energiemarkt, kostenefficiënte verduurzaming en
extern energiebeleid.
➤ Realiseren Europees industriebeleid.
➤ Actieve

VNO-NCW Midden en MKB-Nederland Midden:
invloedrijk, inspirerend en informatief netwerk voor
ondernemers in Flevoland, Gelderland, Overijssel en Utrecht
Resultaten 2015
Arbeidsmarkt & Onderwijs
• In de elf arbeidsmarktregio’s in ons werkgebied
zijn regionale werkbedrijven opgericht, met
vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven in de besturen.
Onze wensen en eisen voor goede dienstverlening
en transparantie in aanbod werkzoekenden zijn
overgenomen. We werken mee aan regionale
sectorplannen, die de arbeidsmarkt aantoonbaar
verstevigen.
• Instroomcijfers in technisch onderwijs nemen toe, maar
nog onvoldoende. Het merk ‘Techniekdagen’ is samen
met branches en TechniekTalent.nl vernieuwd. Meer dan
13.000 bezoekers per jaar.
Financiering
Publieke financiering: mede door onze inspanningen
zijn extra gelden (provincies, gemeenten,
ontwikkelingsmaatschappijen e.a.) vrijgemaakt voor
projecten, o.a. op terrein van energiebesparing en innovatie.
Innovatie & Duurzaamheid
• Om concreet te werken aan ambities van het Energieakkoord is VNO-NCW Midden partner in het project MKB
Energy CheckUp, een online energiescan voor het mkb,
die advies geeft over energiebesparende maatregelen
voor gebouwen. Doel: minder energieverbruik en
ontzorgen van ondernemers.
• Tijdens een speciaal georganiseerde IndustrieTOP is de
regionale agenda smart industry (Boost) gepresenteerd. In
provincies Overijssel en Gelderland is circulaire economie
speerpunt, mede op aandringen van VNO-NCW Midden.

