
MetropolitanUw netwerk voor succesvol ondernemen 
in de Brusselse metropool



Voka Metropolitan bouwt
aan de Brusselse metropool

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen,  
bundelt zijn werking in de Brusselse metropool  
in een nieuwe afdeling “Voka Metropolitan”.  
Zo wil Voka zijn leden nog beter helpen in  
de ontwikkeling van hun business in Brussel.

Economische activiteiten clusteren steeds meer rond grote steden  
en de gebieden errond. Deze metropolen stuwen de economie  
van onderuit over de grenzen van regio’s en landen heen. Zo krijgt  
uw bedrijf nieuwe perspectieven voor zakelijke opportuniteiten, 
bereikbaarheid, netwerking, ruimte en talent.

Brussel heeft als Europees beslissingscentrum een uniek potentieel.  
Om de economische waarde hiervan maximaal te benutten, moeten we  
volop inzetten op Brussel als metropool. Dat betekent dat je niet alleen  
spreekt over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar over een gebied  
in een straal van ruim 40 kilometer rond onze hoofdstad. Dat is de  
economische metropool, die reikt tot Gent, Antwerpen en Leuven.
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Ons aanbod in de Brusselse metropool

Voka Metropolitan focust zijn werking op netwerking en belangenbehartiging. 

Netwerking. Via een waaier van netwerkactiviteiten willen we onder- 
nemingen een betere toegang bieden tot de internationale gemeenschap,  
de Europese instellingen en het internationale bedrijfsleven dat aanwezig  
is in de Brusselse metropool enerzijds. En anderzijds ook tot de lokale  
bedrijfswereld, beslissingsnemers en maatschappelijke stakeholders  
die de Brusselse metropool vorm geven.

Belangenbehartiging. We zetten ons permanent in om van de Brusselse  
metropool een nog betere omgeving te maken voor succesvol onder- 
nemen. We focussen ons vooral op domeinen waar samenwerking  
tussen Brussel en Vlaanderen noodzakelijk is. Bijvoorbeeld om de  
mobiliteit en bereikbaarheid van de Brusselse metropool te verzekeren,  
om bedrijven ruimte te bieden door een gepaste ruimtelijke planning in  
de hele metropool en om talent te kunnen mobiliseren voor bedrijven  
die actief zijn in de metropool.
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De Brusselse metropool heeft een grote internationale aantrekkingskracht.  
De aanwezigheid van Europese en internationale instellingen zoals de NAVO 
trekt internationale bedrijven, beroepsfederaties, lobbyisten, expats en pers-
vertegenwoordigers aan. Brussel is het belangrijkste politieke centrum  
in Europa met de grootste concentratie van diplomaten en lobbyisten.  
Deze internationale aanwezigheid zorgt voor minstens 100 000 jobs. 

Voka Metropolitan maakt dit internationale netwerk voor u toegankelijk door:

 ·  informatie op maat te bieden over EU-programma’s die uw bedrijf kunnen 
ondersteunen in zijn activiteiten (subsidiewijzer, informatiesessies),

 ·  u informatie te verstrekken over de mogelijkheden om zaken te doen  
met Europese instellingen,

 ·  u in contact te brengen met hoge EU-functionarissen, 

 ·  ontmoetingen tussen ambassadeurs en bedrijven te regelen.

Krijg toegang tot het internationale  
en Europese netwerk 
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Wilt u meer zaken doen in de Brusselse metropool en zoekt u zakenpartners 
en relevante politieke contacten? Voka Metropolitan helpt u om uw netwerk  
in de Brusselse metropool uit te breiden zodat u ten volle kunt inspelen op  
de opportuniteiten die het belangrijkste zakelijk centrum van ons land u biedt.

Voka Metropolitan versterkt uw netwerk door:

 ·  ontmoetingen te organiseren met parlementairen in de Brusselse metropool, 
gekoppeld aan bedrijfsbezoeken,

 ·  stages van parlementairen in de Brusselse metropool op te zetten  
in uw bedrijf,

 ·  netwerklunches te organiseren waar u zowel andere bedrijfsleiders  
als politici uit de Brusselse metropool ontmoet,

 ·  netwerkevents te organiseren voor een breed publiek van zakenmensen  
en beleidsverantwoordelijken (nieuwjaarsreceptie, zomerevent),

 ·  informatiesessies te geven rond belangrijke maatschappelijke uitdagingen  
in de Brusselse metropool,

 ·  contacten met maatschappelijke stakeholders uit te wisselen.

Versterk uw netwerk  
in de Brusselse metropool
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De Brusselse metropool kampt met chronische files. Dagelijkse verkeers- 
opstoppingen over 40% van het wegennet zijn geen uitzondering. Dit moet  
en kan anders. Er liggen tal van mobiliteitsplannen klaar. Het is hoog tijd voor 
acties op het terrein. Om de bereikbaarheid van ondernemingen in de Brus-
selse metropool te verbeteren, ontwikkelt Voka Metropolitan diverse acties.

Voka Metropolitan maakt uw onderneming beter bereikbaar door:

 · bij de betrokken overheden te lobbyen voor grote projecten die de mobiliteit  
in de gehele Brusselse metropool verbeteren, zoals bv.: het Gewestelijk  
Expresnet (GEN), de optimalisatie van de Ring, faciliteiten voor park & ride, 
slimme stadsdistributie, intelligente vormen van rekeningrijden,

 · actief deel te nemen aan een samenwerkingsplatform voor de luchthaven,  
om samen te lobbyen en acties te ondernemen om de toekomst van de lucht-
haven te verzekeren,

 · actief deel te nemen aan congressen en overleg met stakeholders rond  
grote mobiliteitsdossiers in de Brusselse metropool, onder meer in het kader 
van “Brussels Metropolitan”, het samenwerkingsverband tussen VOKA,  
BECI, UWE en VBO,

 · informatie en ervaringen te delen over acties die u als onderneming zelf  
kan nemen voor een vlotter woon-werkverkeer voor uw medewerkers  
of voor een betere bevoorrading.

Maak uw onderneming bereikbaar  
in de Brusselse metropool
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Uw onderneming zoekt voortdurend naar het juiste talent. In de Brusselse 
metropool staat er een grote reserve aan werkkrachten klaar om aan de slag 
te gaan. Met een gepaste scholing en opleiding kunnen ze uw onderneming 
helpen groeien. Daarnaast is de Brusselse metropool ook aantrekkelijk voor 
buitenlands talent. Wij brengen u graag in contact met elkaar.

Voka Metropolitan helpt u aan nieuw talent door:

 ·  u mogelijkheden te bieden tot participatie in stageprogramma’s voor  
leerkrachten en leerlingen,

 · u informatie te geven over interessante kandidaten uit specifieke doelgroepen,

 ·  te lobbyen voor een sterkere samenwerking tussen VDAB en Actiris zodat  
er een betere doorstroming van vacatures en werkzoekenden is tussen  
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Vlaamse Gewest, 

 ·  te lobbyen voor een performant Nederlandstalig onderwijsaanbod in  
de Brusselse metropool, dat zich ook richt tot anderstaligen,

 ·  acties te organiseren om jongeren te sensibiliseren voor jobs in de logistiek 
(vooral voor de luchthaven) en voor technische beroepen.

Ontdek nieuw talent  
in de Brusselse metropool





13

De Brusselse metropool is een sterk verstedelijkt gebied. Wonen en werken 
geraken steeds meer in elkaar verstrengeld. Toch kan er volgens ons nog 
ruimte vrijgemaakt worden voor de ontwikkeling van bedrijven. Niet enkel  
kantoren, maar ook lichte industrie, distributie, logistiek, handel, horeca,  
ontspanning, ... Om dit mogelijk te maken, is er echter een betere ruimte- 
lijke planning nodig over het hele gebied van de Brusselse metropool.  
Een planning met visie op lange termijn. Voka Metropolitan neemt initiatieven 
om ruimte voor bedrijven te verzekeren.

Voka Metropolitan geeft u ruimte door:

 ·  bij de betrokken overheden te lobbyen voor een coherente ruimtelijke planning 
voor de hele Brusselse metropool, waarbij de nodige ruimte wordt verzekerd 
voor bedrijven uit diverse sectoren, 

 ·  u uit te nodigen voor congressen en overleg met stakeholders over de kracht-
lijnen van de ruimtelijke planning in de Brusselse metropool, onder meer in het 
kader van “Brussels Metropolitan”, het samenwerkingsverband tussen VOKA, 
BECI, UWE en VBO.

Geef uw onderneming ruimte  
in de Brusselse metropool



Voka Metropolitan is een professioneel netwerk van ondernemers die actief  
zijn in de Brusselse metropool. We willen een optimaal kader creëren om 
succesvol te ondernemen in deze metropool en op die manier fundamenteel 
bijdragen tot de welvaart en het welzijn ervan. 

Voka Metropolitan wil daarbij met name de internationale rol van de Brusselse 
metropool versterken en de samenwerking tussen de betrokken overheden 
bevorderen, in het bijzonder het Vlaams Gewest en het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest.

Bovendien wil Voka Metropolitan bijdragen tot de versterking van de aanwezig-
heid en de uitstraling van de Vlaamse Gemeenschap in de Brusselse metro-
pool, waaronder ook de positie van het Nederlands. We willen werken aan  
een opbouwende dialoog met anderstalige bevolkingsgroepen, met wederzijds 
respect voor elkaars culturele eigenheid.

Voka Metropolitan bouwt verder op de werking van Voka-Comité Brussel.

Onze missie





Voka Metropolitan
uw netwerk voor succesvol ondernemen  

in de Brusselse Metropool
Koningsstraat 154-158

1000 Brussel
Tel. 02 229 81 42

www.vokametropolitan.be 
info@vokametropolitan.be 

For information in English: www.vokametropolitan.be
Version en français disponible sur www.vokametropolitan.be

Metropolitan


