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Albert Dominicus
• Mede-eigenaar/oprichter van 

Adagium Corporate Finance

• Voorzitter VMK Veghel

• auteur van Ons Verhaal, een 
boek over Veghelse 
familiebedrijven

• Verbinder tussen bedrijven, 
regio’s en mensen



Mijn believe
• Ondernemerschap verbindt in de keten
• Ondernemerschap creëert
• Ondernemerschap laat grenzen verdwijnen





• OV’s gemeente Veghel: CVO, VMK, EBK, en Vitaal

• OV’s gemeente Schijndel: SNO en OCS

• OV’s gemeente Sint-OedenrodeBtB Sint-Oedenrode en BBN+K

• Vertegenwoordigt in totaal 900 bedrijven

• Vertegenwoordigt ruim 27.000 werknemers in de gemeente en ongeveer

• 55.000 werknemers buiten de gemeentegrenzen

• Ruim 6.000 bedrijven en 45.000 werknemers in de gemeente Meierijstad 

Platform Ondernemend Meierijstad (POM)



Traditionele sectoren
• Logistiek

• Agro/Food /Dutch Agro 

Food week

• Productie



Sterkste regio’s
In Nederland
(mainport status)



Verbindingen 
tussen regio’s
Samenwerking



• Verbinding tussen studenten, 

jonge werkzoekenden en de 

lokale arbeidsmarkt

• Starters/kleinschalige 

bedrijvigheid/start-scale up’s

• Vestigingsklimaat

• Onderwijs-overheid-ondernemers

• Smart business parcs 

• Profilering en acquisitie

• Ondernemersvisie

• Glasvezel

• Stimuleren van werknemers om 

hier te wonen

Regionale economie



Hoe ziet de regio er over 25 jaar uit?



Bedrijventerrein van de toekomst
• Voorzieningen
• Koppeling werk-privé
• Duurzaamheid







Hoe ziet de regio er over 10 jaar uit?



Door samen voorop te 

lopen, innovatie te 

stimuleren en proactief 

de thema’s van de 

toekomst aan te pakken:

• Werkgelegenheid

• Werklocaties

• Energietransitie

• Mobiliteit

Verbeteren en 

behouden we:

• Leefbaarheid

• Voorzieningen

• Scholen

• Winkels

• Werk

Bloeit en groei de regio, waar 

het prettig verblijven is,  als 

leefbare gemeenschap met:

• Aandacht voor de menselijke 

maat en

• Een top ondernemersklimaat 

met nationale en 

internationale uitstraling

Samen bepalen we de toekomst van de regio



• Werkgelegenheid

•  Ondernemerschap

•  Aankoop grond

•  Sponsoring 

verenigingsleven

•  Instandhouding  

voorzieningen

•  Vestigingsklimaat 

•  Starters

• Sociaal netwerk

• Voorzieningen 

• Werkgelegenheid

• Woningbouw 

• Grondverkoop

• Onderwijs / scholen

• Leefbaarheid 

• Verenigingsleven 

• Landschap

• Leegstand

Samen sterker
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Alleen loop je harder
Samen kom je verder


