
Presentatie MKB-Limburg



Bestuur MKB-Limburg 

Even voorstellen

• Monique Princen Voorzitter 
• Paul Verhoeven  Vice-voorzitter 
• Rob Dassen  Penningmeester 
• Gijs Hendrikx  Regiovoorzitter Noord-Limburg 
• Thijs Truijen  Regiovoorzitter Midden-Limburg 
• Maurice Dunk  Regiovoorzitter Zuid-Limburg 



MKB-Limburg Service Center 

Even voorstellen

• Leny Canli  Verenigingssecretaris 
• Wil Reijners  Administrateur 
• Eric Reubsaet  Projectleider Retail 
• Esther Sentjens  Medewerker Communicatie  
• Lineke Thissen  Relatiebeheer & Events 
• Miranda Heldens Relatiebeheer & Events 



• Belangenbehartiging                  

• Kennis van zaken,  
  Hart voor Verbinden 

• Projecten 



1 provinciale organisatie met 1.400  
aangesloten bedrijven 

3 regio’s: Noord, Midden en Zuid 
met eigen stuurgroepen 

1 Business Club Limburg 

1 centraal kantoor in Roermond 

Jaarlijks: 
60 bijeenkomsten & kennissessies 

32 Business Partners 

Projecten 
• Retail 
• ‘Een inclusieve werkvloer’ (Diversiteitscharter) 
• Antidiscriminatie voorziening Limburg 
• Duurzaam ondernemen, energietransitie 
• Familiebedrijven 

MKB-Limburg Ondernemersplatform 

RIC - Retail Innovatie Center 

Periodiek kwalitatief en kwantitatief onderzoek 

Limburg Leads 

MKB-Nederland 

MKB Vriendelijkste Gemeente 

MKB Toets 

Ondernemend Limburg 
• PVO – Expertisecentrum Cyberweerbaarheid 
• De Groeischakelaar 
• Huisvesting Arbeidsmigranten 
• Snel internet buitengebieden



Voor je vrije tijd, je energie
je enthousiasme en inzet

voor onze vereniging

Corona Crisis Aanpak
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MKB-Limburg Ondernemersplatform 
 

Het MKB-Limburg Ondernemersplatform is dé online community voor alle 
ondernemers in het Limburgse midden- en kleinbedrijf. 

• Netwerken 
• Kennis delen 
• Inspiratie 
• Samenwerken 

• Bijna 500 Limburgse 
ondernemers actief 
op het platform 

• Ong.100 experts 
ondersteunen de 
ondernemers die 
vragen hebben of 
hun weg zoeken.  
 



Voor je vrije tijd, je energie
je enthousiasme en inzet

voor onze vereniging

Business Club Limburg ! In 2020 waren ruim 50 bijeenkomsten gepland 

MKBWijzer  ! Kleinschalige, interactieve kennissessies  
    van onze partners voor alle leden 
    ! Actuele thema’s (AVG, HR, etc.) 

Triple Helix  ! Onderwijs en (lokale) overheid  

Kennis van zaken, hart voor verbinden 



Voor je vrije tijd, je 
enthousiasme en inzet
voor onze vereniging

Kennis van zaken, hart voor verbinden 
Webinars 20 mei en 27 mei jl.



Voor je vrije tijd, je energie
je enthousiasme en inzet
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MKB-Limburg partners
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Contact
MKB-Limburg                                                                                                

Steegstraat 5 
6041 EA Roermond  
T: +31 (0) 475-786400 
E: info@mkblimburg.nl 
I: www.mkblimburg.nl

mailto:info@mkblimburg.nl
http://www.mkblimburg.nl/
https://www.facebook.com/mkb.limburg
https://nl.linkedin.com/company/mkb-limburg
https://twitter.com/mkblimburg
https://www.youtube.com/channel/UCJXqiJ1AkmhJlgWpopxbW7w

