VEBON-NOVB, aangesloten bij VNO-NCW
- de 10 meest gestelde vragen 1. Wat is VNO-NCW?
VNO-NCW is de grootste centrale ondernemingsorganisatie van Nederland. VNO-NCW is een lobbyorganisatie,
die zich sterk maakt voor een goed ondernemings- en investeringsklimaat en de gemeenschappelijke belangen
van het Nederlandse bedrijfsleven behartigt op zowel nationaal als internationaal niveau. VNO-NCW is gevestigd
in de Malietoren in Den Haag en heeft ook een bureau in Brussel.
Er zijn vijf zelfstandige regionale werkgeversverenigingen aan VNO-NCW verbonden.
Bij VNO-NCW zijn 150 brancheverenigingen en meer dan 400 individuele ondernemingen aangesloten.
VNO-NCW vertegenwoordigt:
 80 % van de Nederlandse ondernemingen met 10-100 werknemers;
 92 % van de Nederlandse ondernemingen met 100-500 werknemers;
 99,9 % van alle ondernemingen in Nederland met meer dan 500 werknemers.
VNO-NCW is representatief voor ruim 90% van de werkgelegenheid in het bedrijfsleven en beslaat vrijwel alle
sectoren van de Nederlandse economie.
2. Wat doet VNO-NCW?
VNO-NCW behartigt de gemeenschappelijke belangen van het Nederlandse bedrijfsleven op zowel nationaal als
internationaal niveau. De belangenbehartiging is gericht op het in stand houden en optimaliseren van het
ondernemings- en vestigingsklimaat voor Nederlandse ondernemingen en buitenlandse ondernemingen, die in of
vanuit Nederland willen opereren. VNO-NCW onderhoudt nauwe contacten met politiek, openbaar bestuur en
andere maatschappelijke organisaties. Niet alleen in Nederland, maar ook in Brussel en binnen andere
internationale platforms is VNO-NCW actief.
VNO-NCW neemt deel aan het politieke en maatschappelijke overleg, zoals dat in Nederland is georganiseerd.
Er is intensief contact met regering, politiek, ministeries, vakcentrales, andere maatschappelijke organisaties en
media. VNO-NCW is ook een belangrijke speler in de Sociaal Economische Raad (belangrijkste adviesorgaan van
de regering op sociaal en economisch gebied) en de Stichting van de Arbeid (gezamenlijk overlegorgaan van
werkgeversorganisaties en vakbonden).
VNO-NCW praat mee over de totstandkoming van nieuwe wet- en regelgeving & overheidsbeslissingen van
belang voor bedrijven en bepaalt mede het sociaaleconomische klimaat in Nederland.
3. Waarom is VEBON-NOVB lid van VNO-NCW?
VEBON-NOVB kan door het lidmaatschap het beleid van VNO-NCW direct (mede) beïnvloeden.
Gevolg:
1. een zetel in het algemeen bestuur van VNO-NCW;
2. qua lobby een sterkere positie voor VEBON-NOVB;
3. mee kunnen sturen aan het veiligheidsbeleid van Nederland;
4. eerder invloed op (nieuwe) branddossiers w.o. het Bouwbesluit;
5. landelijk zichtbaarder zijn;
6. voor leden VEBON-NOVB extra redenen om lid te zijn van diezelfde VEBON-NOVB.
4. Is een lid van VEBON-NOVB ook aangesloten bij VNO-NCW?
VEBON-NOVB is met - al haar leden - lid van VNO-NCW. Dit houdt in dat de leden van VEBON-NOVB óók lid zijn
van VNO-NCW, dit wordt een indirect lidmaatschap genoemd. VEBON-NOVB heeft een direct lidmaatschap.
5. Wat is de toegevoegde waarde van VNO-NCW voor leden van VEBON-NOVB?
Het lidmaatschap van VNO-NCW, de grootste ondernemingsorganisatie van Nederland biedt voordelen. Zo geeft
het lidmaatschap toegang tot een uitgebreid netwerk van ondernemers en creëert het voor een branche de
mogelijkheid om de belangenbehartiging voor ondernemend Nederland (mede) vorm te geven.
En het lidmaatschap biedt toegang tot de brede dienstverlening van VNO-NCW aan branches en bedrijven.

VNO-NCW behartigt de belangen van het Nederlandse bedrijfsleven op nationaal en internationaal niveau en zet
zich in voor een hoogwaardig vestigings- en investeringsklimaat in Nederland. Een gunstig vestigings- en
investeringsklimaat vormt de basis voor de concurrentiekracht van het Nederlandse bedrijfsleven en versterkt het
dus ook leden van VEBON-NOVB.
6. Dienstverlening VNO-NCW voor leden VEBON-NOVB
Alle leden van VEBON-NOVB kunnen gebruik maken van de informatievoorziening van VNO-NCW op terreinen
als fiscale of juridische zaken, milieu & energie, ruimtelijke ordening, internationale zaken, etc.
Voorbeelden:
a) VNO-NCW publiceert brochures en vouwbladen over praktische onderwerpen, die handig zijn voor de
dagelijkse gang van zaken in ondernemingen. Voor leden van VEBON-NOVB zijn deze brochures en
vouwbladen gratis te verkrijgen. Ook publiceert VNO-NCW regelmatig (beknopte) standpunten over actuele
onderwerpen, die ondernemers aangaan.
b) Opinieblad Forum - Forum verschijnt wekelijks op de tablet en 1x per maand in papieren vorm.
Via de gratis app kunnen de leden van VEBON-NOVB het blad Forum gratis downloaden.
c) Voorlichtingsbijeenkomsten - Leden hebben de mogelijkheid bijeenkomsten van VNO-NCW, waaronder
verschillende voorlichtings- en netwerkbijeenkomsten bij te wonen. De meeste bijeenkomsten zijn gratis.
d) Consultatie van het bureau VNO-NCW op beleidsterreinen, zoals milieu, overheidsfinanciën, lastenverlichting,
fiscaal, juridisch (aansprakelijkheid, ontslagrecht, arbeidstijden, mededinging, arbeidsomstandigheden),
arbeidsvoorwaarden, internationale zaken.
Voor de volledigheid: VNO-NCW kent geen betaalde dienstverlening en beantwoording van vragen geschiedt op
basis van de uitgebreide, parate kennis van de medewerkers.
7. Waarvoor heeft VNO-NCW zich de afgelopen jaren ingezet en wat is er bereikt?
VNO-NCW geeft ieder jaar een brochure uit, waarin wordt toegelicht wat VNO-NCW als lobbyorganisatie voor
ondernemend Nederland heeft gedaan, waarop is ingezet en welke resultaten er zijn behaald.
8. Wat zijn de kosten voor aansluiting bij VNO-NCW?
ste
Ieder lid van VEBON-NOVB ontvangt in het 1 kwartaal van het jaar een loonsomenquête van VNO-NCW. Op
basis van de door de bedrijven ingevulde gegevens uit de salarisadministratie wordt door VNO-NCW de
contributie voor VEBON-NOVB berekend. De bijdrage aan VNO-NCW bedraagt een promillage van de totale
loonsom. In 2016 is dit 0,046%. VEBON-NOVB betaalt het lidmaatschap van VNO-NCW voor haar leden.
9. Uw bedrijf is aangesloten op een andere manier ook aangesloten bij VNO-NCW. Betaalt u dubbel?
Nee. Wanneer uw bedrijf lid is van meerdere brancheverenigingen aangesloten bij VNO-NCW, betaalt uw bedrijf
maar één keer – via de betreffende branchevereniging - een bijdrage aan VNO-NCW.
10. Uw bedrijf is lid van een regionale vereniging VNO-NCW? Is het devies opzeggen?
Aan VNO-NCW zijn vijf zelfstandige regionale werkgeversverenigingen en ook een vereniging Jong Management
verbonden. Dit zijn:
 VNO-NCW Noord (ondernemers in Friesland, Groningen en Drenthe);
 VNO-NCW Midden (ondernemers in Overijssel, Gelderland, Utrecht en Flevoland);
 VNO-NCW West (ondernemers in Noord- en Zuid-Holland);
 de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging BZW (ondernemers in Zeeland en Noord-Brabant) en
 de Limburgse Werkgevers Vereniging LWV (ondernemers in Limburg).
Deze verenigingen richten zich op regionale belangenbehartiging & dienstverlening voor de leden en het in
standhouden van ledennetwerken.
De aansluitingen op regionaal niveau en landelijk niveau zijn niet hetzelfde en kunnen naast elkaar bestaan.
De 5 genoemde organisaties zijn financieel zelfstandig.

