GEZOCHT: NIEUWE BRABANTS BESTEN
Ben jij een Brabantse mkb ondernemer die zich sterk maakt voor een duurzame, inclusieve en
toekomstbehendige economie? Dan hoor jij misschien bij Brabants Besten. Als gevestigde ondernemer
ben jij een ambassadeur en inspirator voor andere Brabantse mkb’ers. In ruil daarvoor staat jouw
onderneming volop in de schijnwerpers en krijg jij een podium om kennis te delen.

WIE ZIJN ONZE
BRABANTS BESTEN?
Gevestigde Brabantse ondernemers.
Allemaal mkb’ers en allemaal
koplopers met positieve resultaten.

Innovatieve werkgevers. Brabants
Besten investeren in de economie
van morgen, in thema’s als
digitalisering, robotisering, de
energietransitie en circulaire
economie. Met aandacht voor sociaal
en betrokken werkgeverschap.

Voortrekkers. Deze ondernemers
voegen kennis, energie en
perspectief toe aan het netwerk. Zo
verbeteren we de kwaliteit van
ondernemen en versterken we de
innovatie- en concurrentiekracht van
Brabant.

Verzameld in één netwerk. Sinds
2014 brengt de provincie NoordBrabant de Brabants Besten samen
in een netwerk. Met vier
themabijeenkomsten per jaar, meer
dan 500 volgers op onze LinkedInpagina en een website vol inspiratie.

WAT DOEN ONZE BRABANTS
BESTEN?
Inspireren. Jij deelt jouw ervaringen met andere
mkb’ers. Dat doe jij door actief deel te nemen aan
bijeenkomsten, inhoudelijk mee te denken op de
vraagstukken en online de interactie aan te gaan.
Aanspreekpunt. Andere mkb’ers kunnen bij jou
terecht met vragen over jouw expertise. Ze vinden
jouw contactgegevens op onze website.
In de schijnwerpers staan. Soms letterlijk, maar
vaker figuurlijk. Met ons digitaal platform en
activiteiten brengen we je onderneming en
innovaties onder de aandacht.

WIE ZOEKEN WE?
Nieuwe Brabants Besten. Vandaag zijn ze met 31.
Dit mag worden uitgebreid met koplopers die het
netwerk verder versterken.
Ondernemers van de toekomst. We zoeken de
vaandeldragers van de economie van morgen. Met
jouw bedrijf maak jij een verschil in thema’s als
digitalisering, robotisering, circulaire economie of
de energietransitie. Daarnaast heb jij aandacht voor
betrokken en inclusief werkgeverschap.
Gemotiveerde en geëngageerde ondernemers. Je
wordt voor één jaar benoemd tot Brabants Besten.
In ruil daarvoor verwachten we actieve deelname
aan onze activiteiten. Daarna bepaal jij zelf hoe je
betrokken blijft.

Iets voor jou?
Meer informatie over het ambassadeurschap en de kanidaatstelling is te vinden op het
platform Innovatief werkgeverschap.Wil jij bij de Brabants Besten horen of ken jij
iemand? Neem contact op met Koen Wilsing via kwilsing@brabant.nl of 06 1830 3461.

