
Dagelijks spreken we kamerleden, 
ambtenaren en kabinetsleden.  
Onze inspanningen worden 
in politiek Den Haag gezien, 
gewaardeerd én beloond - ONL 
heeft de invloed die nodig is voor 
verandering. 

We bundelen krachten
We werken niet alleen, we 
werken samen. Vanuit het 
Ondernemershuis Nederland 
bundelt het team van ONL de 
krachten met het midden- en 
kleinbedrijf, brancheorganisaties, 
ondernemersverenigingen en 
taskforces. Samen behartigen wij 
de belangen van ondernemers en 
zetten wij ons in voor een goed 
ondernemersklimaat.

Wij zijn ONL
DE STEM VAN DE ONDERNEMER

SAMEN NEDERLAND 
ONDERNEMENDER MAKEN
ONL voor Ondernemers 
is dé onafhankelijke 
ondernemersorganisatie van 
Nederland. Wij hebben maar één 
belang: de stem van ondernemers 
laten horen. In politiek Den Haag, 
in de media en in heel Nederland. 
Dat doen we door te lobbyen 
op onderwerpen die voor 
ondernemers van belang zijn, 
door problemen aan te kaarten en 
vooral door oplossingen voor te 
stellen. 

We hebben invloed
Ondernemers bepalen onze 
agenda. Wij luisteren naar hen 
en ondernemen actie. Met 
een duidelijke boodschap waar 
de politiek niet omheen kan. 

We zijn onafhankelijk 
ONL ontvangt geen subsidie of 
overheidssteun, ons team werkt 
op basis van financiële bijdragen 
van ondernemers. Hierdoor is 
ONL 100% onafhankelijk! We 
presenteren de politiek concrete, 
goed onderbouwde plannen en 
zetten ons met volle kracht in voor 
de belangen van ondernemers.

“ Onze inspanningen 
worden in Den Haag 
gezien, gewaardeerd 
en beloond

GEEF SNEL EN MAKKELIJK JOUW MENING 
VIA DE ONL ONDERNEMERS APP
De mobiele ONL Ondernemers app is een belangrijke link tussen ondernemers, ONL en de 
overheid. Via peilingen in de app geef jij snel jouw mening over actuele kwesties. Deze input 
en feedback nemen wij mee naar politiek Den Haag en naar de media, om jouw belangen 
als ondernemer nog beter te behartigen.

Jouw mening is belangrijk!
Politici en ambtenaren weten vaak niet hoe wet- en regelgeving in de dagelijkse praktijk voor 
ondernemers uitpakt. En dat kan desastreuze gevolgen hebben. Het is daarom essentieel 
dat de stem van de ondernemer gehoord wordt bij het vaststellen van beleid en wetten. 

Download nu de app

onl.nl/ondernemersapp

STEUN ONL
Voor 1 euro per dag steun je ONL en heb 
je directe invloed op de onderwerpen 
op onze agenda. Je krijgt toegang tot 
het brede ONL ondernemersnetwerk 
en bent van harte welkom bij onze 
bijeenkomsten en activiteiten. Zo draag 
je actief een steentje bij aan een beter 
ondernemersklimaat in Nederland.

Welke onderwerpen moet ONL volgens 
jou aan de orde stellen in politiek  
Den Haag? 

        onl.nl/ikdoemee

AAN DE SLAG
“Samen Nederland ondernemender 
maken, dat is het doel van ONL. Voor 
ondernemers, door ondernemers! 
Als onafhankelijke stichting zonder 
winstoogmerk zetten wij ons belangeloos 
in voor een beter ondernemersklimaat in 
Nederland. Daarbij kunnen we de steun en 
inbreng van ondernemers goed gebruiken. 
En daar dóen we dan ook echt iets mee. 
We stropen onze mouwen op en gaan aan 
de slag. Doe je met ons mee? Want samen 
kunnen we méér invloed uitoefenen op 
de politiek en het ondernemersklimaat in 
Nederland.”

Hans Biesheuvel en Mirjam Bink
Founders ONL voor Ondernemers



Premier Rutte nodigde ONL uit 
om het Ondernemersmanifest 
‘Overleven en vernieuwen’ in het 
Torentje te presenteren. 

De Wet Late betalingen werd van 
kracht na een wetsvoorstel door 
ONL en krijgt nu een vervolg.

Een overzicht van onze resultaten 
en doelen vind je op onze website:

onl.nl/dit-hebben- 
we-bereikt

ONL voor Ondernemers 

Na onderzoek en lobby door 
ONL verruimde de overheid de 
coronasteunmaatregelen.

Het kabinet behandelde tien 
concrete voorstellen van ONL om 
de economie na de coronacrisis 
weer op te starten.

DE STEM VAN DE ONDERNEMER  

DE PIJLERS VAN ONL

De ONL achterban kijkt niet toe maar 
bepaalt onze agenda. Wij peilen 
continu de wensen, meningen, 
uitdagingen van deelnemende 
ondernemers en vertalen die naar 
concrete actiepunten.

Geen representatie maar participatie

ONL is er voor alle ondernemers en 
wordt gerund door ondernemers.  
We spreken de taal van de  
ondernemer, zijn doel- en  
actiegericht en hebben dezelfde 
ambitie als onze achterban. Aanpakken!

Voor en door ondernemers

Ondernemers verenigen zich 
op basis van ambitie, uitdaging 
en profiel en niet alleen op basis 
van regio of sector. Vanuit deze 
relevantie maken wij ons in de 
lobby sterk voor onze achterban.

Regio- en sectoroverstijgend 

Onze organisatie is 100% onafhankelijk, 
onze activiteiten en doelstellingen  
zijn volledig transparant. We geven  
op ieder moment openheid in 
processen, politieke afwegingen, 
agenda’s en belangen.

Volledig transparant

Onze agenda wordt niet 
bepaald door bestuur, politiek of 
brancheorganisaties maar direct door 
deelnemende ondernemers. ONL 
luistert goed, past de agenda aan jouw 
wensen aan en komt in actie.

Dynamisch georganiseerd

ONL werkt op een steenworp afstand 
van het Binnenhof. Ons kantoor is 
in het Ondernemershuis Nederland, 
een laagdrempelige ontmoetingsplek 
voor ondernemers, ambtenaren en 
politici.

Dichtbij het vuur

WWW.ONL.NL ONL voor Ondernemers 

MAAK 
KENNIS MET 
HET TEAM
Vanuit het Ondernemershuis Nederland in 
het centrum van Den Haag zet een klein 
team van gedreven mensen zich dagelijks 
in voor een beter ondernemersklimaat in 
Nederland: 

Het team van ONL zorgt ervoor 
dat de onderwerpen die belangrijk 
zijn voor ondernemers op de tafels 
komen waar de besluiten vallen. 

Mopperen en klagen past niet bij 
ons, wij pakken aan! En onze inzet 
werpt zijn vruchten af. ONL heeft 
bijvoorbeeld een substantiële 
bijdrage geleverd aan het 
arbeidsmarktbeleid in Nederland. 

Enkele andere voorbeelden van 
resultaten waar we trots op zijn:

TROTS OP ONZE 
RESULTATEN

“ Mopperen en 
klagen past niet bij 
ons, wij pakken aan

Ondernemers hebben een betrouwbare overheid en toekomstbestendig beleid nodig om te kunnen ondernemen, 
innoveren en groeien. Ben je nieuwsgierig naar de standpunten van ONL over actuele onderwerpen voor ondernemers? 
We hebben ze opgesplitst in verschillende thema’s: 

          onl.nl/standpunten

ONZE STANDPUNTEN

OOK IN DE EU
De Europese Unie heeft veel impact op 
het ondernemersklimaat in Nederland. 
Het is daarom van belang dat de 
Europarlementariërs in Brussel weten 
welke onderwerpen belangrijk zijn 
voor Nederlandse ondernemers. Om 
meer verbinding tussen Nederlands en 
Europees beleid te stimuleren, werken het 
Ondernemershuis Nederland en Holland 
House Brussels sinds kort samen.

Holland House is een belangrijke 
ontmoetingsplek voor Nederlandse 
professionals in Brussel. De thuisbasis 
van ONL, Ondernemershuis Nederland 
is een belangrijke ontmoetingsplek voor 
ambtenaren, politici en ondernemers in 
Nederland. 

In beide huizen zijn Nederlandse 
beleidsmakers, politici en ondernemers 
van harte welkom, om van gedachten 
te wisselen, te netwerken en kennis en 
ervaring te delen. 

Wil je gebruik maken van de faciliteiten 
van Holland House Brussels of van het 
Ondernemershuis Nederland? Neem dan 
contact met ons op.

onl.nl/contact

die ondernemerschap in het curriculum hebben 
opgenomen. Wij delen onze kennis en ervaring graag 
met de toekomstige generatie ondernemers.

Trots op onze partners
ONL is trotse partner van meer dan dertig 
brancheverenigingen en ondernemersorganisaties. 
Samen vormen we een ijzersterk landelijk netwerk! 

onl.nl/partners

SAMEN KUNNEN WE MÉÉR
ONL werkt nooit alleen, we werken altijd samen. 
We bundelen onze krachten met organisaties en 
verenigingen in alle sectoren, altijd in een samenwerking 
op maat. Zo versterken we elkaar en vergroten we 
allebei ons bereik en onze invloed. Met gezamenlijke 
lobby’s, peilingen en onderzoeken via de ONL 
Ondernemers app maken we samen met onze partners 
Nederland steeds ondernemender.

Blik op de toekomst
Ondernemerschap is de sleutel naar de toekomst 
van Nederland! ONL verbindt zich daarom met 
onderwijsinstellingen en opleidingsinstituten 

INSPIRERENDE PODCASTS
Samen met presentator en 
producer Folkert Tempelman 
publiceert ONL twee podcasts voor 
en door ondernemers.

Je vindt de podcasts op 
Soundcloud en natuurlijk op onze 
website:

 onl.nl/podcast

Back2Business
Hoe komen we slimmer en beter 
uit de coronacrisis, hoe geven 
we de Nederlandse economie 
een krachtige kickstart? B2B 
is een kritische, informatieve 
en inspirerende podcast met 
actuele ondernemersvragen, de 
economische stand van zaken en 
spraakmakende gasten. 

Grenzeloos ondernemen
Dé Nederlandse podcast over 
ondernemen, exporteren en 
zakendoen in het buitenland. 
In Grenzeloos Ondernemen 
hoor je echte internationale 
ondernemersverhalen, krijg je 
praktische mondiale businesstips 
en ontdek je hoe je succesvol 
zakendoet over de hele wereld. 

“ Enthousiaste 
ondernemers delen 
kennis en ervaring

SLIMME POLITIEKE MONITOR
ONL is altijd als eerste op de hoogte van veranderende 
wet- en regelgeving en de laatste politieke 
ontwikkelingen. Niet alleen door onze korte lijnen 
met het Binnenhof, maar ook omdat we een slimme 
monitor gebruiken. Zo houden we overzicht in de 
enorme stroom aan informatie uit politiek Den Haag 
en weten we welke ontwikkelingen relevant zijn voor 
ondernemers.

Unieke inzichten door Artificial Intelligence
Door toepassing van de nieuwste AI-technieken levert 
onze politieke monitor niet alleen resultaten op basis 
van zoekwoorden, door contextherkenning krijgen 
we dieper inzicht in de resultaten. Welke personen 
en organisaties zijn actief op dit thema? Neemt de 
aandacht voor een onderwerp toe af of juist af? 
Wanneer staat dit punt op de politieke agenda? Wat is er 
in de commissievergadering besproken?

Jouw politieke nieuws op maat
Wil jij op de hoogte blijven van relevante politieke 
ontwikkelingen voor jouw branche of organisatie?  
We stellen graag een slimme zoekopdracht voor je 
in. Onze monitor verzamelt, filtert en analyseert de 
informatie en jij ontvangt de resultaten samen met 
onze duiding en/of een advies. Zo kun je anticiperen op 
politieke ontwikkelingen én jouw achterban, leden of 
management goed informeren.

Gratis demo
Wil je onze politieke monitor vrijblijvend proberen? 
Neem contact met ons op via info@onl.nl of  
070 - 364 34 74.

onl.nl/monitoring

“ Met ONL monitoring ben je  
altijd op de hoogte van relevante 
politieke ontwikkelingen voor 
jouw organisatie of sector

BLIJF OP DE 
HOOGTE
Meld je aan voor onze nieuwsbrief en het 
ONL ondernemersnieuws landt iedere 
twee weken automatisch in je mailbox.

 onl.nl/nieuwsbrief

Hans Biesheuvel
co-founder, dagelijks bestuur

Mirjam Bink
co-founder, dagelijks bestuur

Frederique Biesheuvel
relatiemanager

Gina Braakhekke
officemanager 

Eveline Smith
beleidsmedewerker

Bas Grashof

beleidsmedewerker

Arbeidsmarkt Mkb-financiering Fiscaal beleid Innovatie  
& regeldruk

Internationaal 
ondernemen

Energietransitie  
& duurzaamheid



ONL voor Ondernemers WWW.ONL.NL

BEWONERS VAN HET ONDERNEMERSHUIS NEDERLAND

Regio- en sectoroverstijgend 

Begeleiding bij financiering, bedrijfsovername, 
dreigende discontinuïteit en bedrijfsstart.

Ondersteuning en belangenbehartiging van mkb-
accountants in Nederland. 

ONL voor Ondernemers heeft maar één belang: de 
stem van de ondernemer laten horen.

Vertaalt complexe vraagstukken over beleid en 
regelgeving naar werkbare oplossingen voor 

ondernemers, burgers en overheid.

ONDERNEMERSHUIS NEDERLAND
Toegangspoort voor ondernemers, beleidsmakers en politici

Op een 
steenworp 
afstand van 
het Binnenhof 
vind je aan het 
Tournooiveld 3 
in Den Haag 

het Ondernemershuis Nederland. 
Een unieke ontmoetingsplek voor 
ondernemers, ambtenaren en 

politici. Premier Mark Rutte heeft 
het Ondernemershuis in april 2019 
feestelijk geopend.

Ondernemers bundelen krachten
Het Ondernemershuis Nederland 
is de thuisbasis van verschillende 
organisaties boordevol kennis, 
expertise en een grote achterban 
in het Nederlandse mkb. 

“ Dé plek in 
Nederland waar 
ondernemers en 
politiek elkaar vinden

Toegangspoort met twee 
voordeuren
Het Ondernemershuis Nederland 
is veel meer dan een werkplek. 
Het is een toegangspoort met 
twee voordeuren: de politiek 
vindt hier de ondernemer en de 
ondernemer vindt hier de politiek. 
In het ondernemershuis kun je 
overleggen plannen, ondernemers 
kunnen advies krijgen over hun 
bedrijfsvoering en politici en 
beleidsmakers kunnen hier terecht 
voor feedback van ondernemers. 

EEUWENOUD PAND 
IN HAAGS CENTRUM 
VAN DE MACHT 
Het Tournooiveld nummer drie is een 
rijksmonument in het historische hart van  
Den Haag. Het pand staat tussen de Hofvijver 
en de Koninklijke Schouwburg. Vanuit het raam 
kijk je zo langs de oude lindebomen op het 
Lange Voorhout naar het chique 
Hotel Des Indes, waar ooit The Rolling Stones 
en zelfs de Britse premier sir Winston Churchill 
verbleven.

In de middeleeuwen werden er op en rond 
het Tournooiveld schietwedstrijden gehouden 
tussen de twee Haagse schuttersgilden. 
Tevens lag er bij het Haagse Tournooiveld een 
executieplaats genaamd het Groene Zoodje. 
Verschillende lijf- en doodsstraffen werden hier 
publiekelijk uitgevoerd. 

Het pand stamt uit de 17e eeuw. De gevel 
is in de 19e eeuw gemoderniseerd. De 
combinatie van verschillende bouwstijlen 
en kunststromingen maken de gevel tot 
een eclectisch geheel. Prachtige zwaar 
geprofileerde houten vensterkozijnen, een 
stijlvol versierde gietijzeren neogotische 
balustrade en klassieke T-vensters geven het 
pand een statige uitstraling. Het is onderdeel 
van het rijksbeschermd stadsgezicht Den Haag 
Centrum. 

Oorspronkelijk fungeerde het pand als 
woonhuis. Tegenwoordig wappert de vlag 
van het Ondernemershuis Nederland aan de 
gevel. Door de centrale ligging is het goed 
bereikbaar voor politici en ambtenaren die 
tussen debatten door gemakkelijk en snel 
binnen kunnen lopen. Voor ondernemers is de 
bereikbaarheid door de aanleg van een nieuwe 
parkeergarage onder het Tournooiveld ook 
uitstekend. 

Dit is een eenmalige uitgave van  
ONL voor Ondernemers
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Stichting ONL voor Ondernemers
Tournooiveld 3
2511 CX Den Haag
070 - 364 34 74
info@onl.nl
www.onl.nl

Volg ons ook op social media

     

Samenwerkingsverband van lectoren in het 
hbo die actief zijn op het brede gebied van 

ondernemerschap.

Vereniging Zelfstandigen Nederland geeft  
zzp’ers een volwaardige stem aan de  

onderhandelingstafel.


