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Inleiding

In dit jaaroverzicht geven we een samenvatting van het werk  
van Brainport Development in 2020. In dit jaar werd de Brainport 
Agenda uitgebracht, die we gedurende het jaar als leidraad  
voor ons werk zijn gaan gebruiken. We beschrijven onze resultaten  
aan de hand van de opgaven, zoals geformuleerd in de Brainport 
Agenda en laten een selectie zien van de ontwikkelingen die  
de agenda in 2020 tastbaar maakten in de regio. Hierbinnen  
vallen ook de projecten die zijn uitgevoerd in het kader van de 
Regio Deal. Deze projecten zijn te herkennen aan de aanduiding 
met RD.

Het jaar 2020 werd getekend door de corona pandemie. Dit zorgde ervoor dat  
ook wij andere acties zijn gaan ondernemen, inspelend op de noden rondom 
corona. Specifieke sectoren zijn hard geraakt, maar tegelijk zien we dat Brainport 
Eindhoven relatief stevig staat en dat de crisis een grote daadkracht en samen- 
werking heeft losgemaakt in de regio. De crisis had ook tot gevolg dat een aantal 
van onze grote projecten niet of niet in hun volle omvang uitgevoerd werden.  
Dat betekende echter ook dat medewerkers die vrijgemaakt konden worden  
uit die projecten, per ommegaande werden ingezet in ons corona helpdeskteam  
om de eerste nood te lenigen. We lichten in dit overzicht ook toe welke bijdrage  

wij in dat opzicht geleverd hebben. Deze activiteiten zijn aangeduid met de C.

Meer informatie kunt u vinden op www.brainporteindhoven.com of bezoek 
ons, zodra de situatie het weer toelaat, op ons kantoor op Strijp-T
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Onze koers:
De nieuwe Brainport Agenda

In juli 2020 werd de Brainport Agenda gelanceerd. Op basis van de input van 
honderden regionale partijen, vatten we hierin samen met welke gezamen-
lijke agenda we de komende jaren de positie van Brainport Eindhoven gaan 
versterken. Dit biedt ons de inhoudelijke koers voor de komende jaren. De 
agenda bevat in totaal tien prioriteiten, verdeeld over drie hoofddoelen: 
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INNOVATIE, TECHNOLOGIE EN ONDERNEMEN

Additive Manufacturing cluster

Additive Manufacturing (AM), ofwel 3D-printen, is het proces 
van het maken van voorwerpen uit 3D-modelgegevens. Deze 
worden laag voor laag opgebouwd. De kracht van AM ligt in 
ontwerpvrijheid, kostenefficiëntie, kleinschalige en flexibele 
productie en op maat gemaakte componenten en producten. 

Doel: AM-technologie vermarkten en de regio positioneren als 
AM-hub, met een cluster van maakbedrijven dat tot de wereld-
wijde koplopers op het vlak van industrieel 3D-printen behoort. 

Resultaat: 
• AM spelers in kaart gebracht en een Additive Manufacturing 

bedrijvencluster georganiseerd. 
• Lancering van de AMCubator op de Brainport Industries 

Campus: een AM applicatiecentrum van 1100 m2, met als doel 
om serieproductie met 3D-printen te versnellen. Onze rol: het 
concept en het business model mede ontwikkeld, werving van 
strategische partners en communicatie.

• Een 3D Printing matchmaking platform gelanceerd binnen het 
Europees project 3DP PAN EU. Ook zijn 10 projecten geselec-
teerd voor financiering. Hiermee kreeg mkb betere toegang 
tot faciliteiten en diensten om 3D-printoplossingen te testen, 
valideren en certificeren en worden kennis en acceptatie van 
3D-printtechnologieën in Europa vergroot.

AI-hub Brainport

Doel: een nationaal erkende hub realiseren waarin gewerkt 
wordt aan de toepassing van AI in complexe systemen en de 
daarvoor benodigde randvoorwaarden. De AI-hub Brainport is 
hét consortium om regionale AI initiatieven te ontwikkelen of op 
te schalen en om partners te vinden voor optimale synergie 
tussen ‘triple helix’ actoren in de regio. De AI-hub Brainport 
verzorgt een netwerkfunctie voor alle AI-gerateerde activiteiten 
met een focus (hub-functie) op Technische Industrie, Mobiliteit 
en Gezondheid (in het bijzonder Medische technologie).

Resultaat: AI-hub Brainport gestart, als één van de zeven hubs 
van de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC), in samenwerking met 
vele bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen, overheden en 
campussen uit Brabant.

Geïntegreerde Fotonica marktonderzoek

Doel: Nederland blijft koploper in geïntegreerde fotonica in 
Europa. In 2025 halen we een miljard omzet uit geïntegreerde 
fotonica en zijn hierin 2500 mensen fulltime werkzaam.

Resultaat: Ondersteuning van PhotonDelta met marktonder-
zoek. Hierbij is het wereldwijde ecosysteem van geïntegreerde 
fotonica en de markten voor de visioning en sensor techno- 
logieën OCT en LiDAR in kaart gebracht.

Opgave 1 
Sleuteltechnologieën: dé oplossingen 
voor de toekomst
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Metal fuels pilot opstelling Bavaria

Doel: demonstreren dat ijzerbrandstof kan worden toegepast  
in warmte-intensieve industrieën als duurzame energiebron. 
Daarmee pakken we twee grote maatschappelijke problemen 
aan: het opslaan van groene energie en het vermijden van 
CO2-uitstoot. 

Resultaat: Swinkels Family Brewers heeft in samenwerking  
met het studententeam SOLID, Metalot en engineeringsbedrij-
ven, een pilot gestart om het metaalpoeder in te zetten als 
duurzame brandstof om stoom te produceren voor hun brouw-
proces. Dis is de eerste industriële ijzer gestookte installatie  
ter wereld. Mede gerealiseerd met subsidie van de Provincie 
Noord-Brabant. Brainport Development heeft ondersteund  
met business development en marketing.

Medische technologie

Doel: Versterken van innovatie en bedrijvigheid rondom  
medische technologie (medtech)

Resultaat: 
- Waardeketens en technologische competenties van medi-

sche technologie bedrijven in kaart gebracht en daarmee 
inzicht vergroot. Samen met BOM en Rabobank is een diep-
gaande analyse gedaan van ruim 300 medtech bedrijven in 
Brabant en zijn vijf concrete opgaven geformuleerd om het 
medtech bedrijfsleven te ondersteunen. 

- Clustervorming rond Medical Diagnostics & Imaging:  
een virtueel bezoek van een Vlaams-Brabantse economische 
delegatie o.l.v. Mindgate Leuven en provincie Vlaams- 
Brabant, waarbij eerste rondetafelgesprekken zijn gevoerd. 
Deelname van 95 (imaging) bedrijven.

- Internationale positionering: bijeenkomst over internationale 
kansen over handel en innovatie voor medtech bedrijven uit 
de regio, georganisaeerd o.a. met RVO.

Mobiliteit: MaaS-pilot

Doel: via de Mobility as a Service (MaaS)-pilot bijdragen  
aan duurzaam bereikbaar houden van de regio.

Resultaat: ingebruikname van de TURNN app, waarmee  
gemeente Eindhoven, ASML en Brainport Development alter- 
natieven voor de auto stimuleren en bereikbaarheid verbeteren. 

Demonstratielijn Holst Centre voor nieuwe batterij 
technologie

Doel: extra investeringen organiseren voor een demonstratielijn 
voor nieuwe batterij technologie bij Holst Centre, vooruit lopend 
op onze activiteiten om in 2021 een Battery Competence Centre 
in de regio  te realiseren.

Resultaat: Investeringen door Provincie Noord-Brabant  
€1,5 miljoen, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat  
€3 miljoen. Brainport Development heeft ondersteund met 
business development en marketing.

Opgave 2 
Nieuwe technologie-marktcombinaties 
voor maatschappelijke vraagstukken
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Innovatie in de voedingsmiddelenindustrie: Food from Food

Doel: stimuleren en versnellen van innovaties in de agro- en 
voedingsmiddelenindustrie op het vlak van verwaarding van 
plantaardige nevenstromen. Hiermee wordt voedselverspilling 
tegen gegaan.

Resultaat: via het Europees project Food from Food 24 projecten 
gerealiseerd met 36 ondernemingen uit Nederland en Vlaande-
ren ter verwaarding van plantaardige nevenstromen tot nieuwe 
voedingsmiddelen.

Corona: medische hulpmiddelen C

Doel: bijdragen aan oplossen van het tekort aan medische 
hulpmiddelen aan het begin van de crisis.

Resultaat:
• Regionale coördinatie, samenwerking en distributie omtrent 

medische hulpmiddelen en apparatuur.
• Ondersteund bij opschaling Demcon en VDL voor de productie 

van beademingsapparatuur.
• Mondkapjes verzameld bij partners in de regio en ondersteund 

bij opzetten mondkapjes productielijn (VDL en DSM).
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“5G Hub” Brainport Eindhoven

Doel: onderzoeken en testen van nieuwe technologieën en 
stimuleren van innovatieve 5G gerelateerde toepassingen. 

Resultaat: 5G Hub is d.m.v. samenwerking tussen Ericsson, 
VodafoneZiggo, Brainport Development en High Tech Campus 
Eindhoven van start gegaan.

En ook nog:

- Het High Tech Software Cluster (HTSC) heeft maak- en pro-
ductiebedrijven geholpen bij het digitaliseren van hun produc-
tieprocessen en het creëren van slimme producten. Via een 
voucherregeling zijn bedrijven ondersteund bij vraagstukken 
rond digitalisering en dataficering vanuit de Regionale Herste-
laanpak Corona.

- We hebben minimaal 250 adviesgesprekken gevoerd met 
mkb’ers.

- In het kader van het Trade Relations Programma hebben we 
ruim 80 mkb gesproken over internationalisering. Hierdoor 
konden we bedrijven beter matchen met relevante diensten, 
events, missies en (financierings)instrumenten.

- Doorontwikkeling van het Cyber Weerbaarheidscentrum 
Brainport (CWB): het CWB helpt de kennisintensieve industrie 
met weerbaarheid tegen digitale spionage en sabotage. 
Aantal aangesloten organisaties is 35. Om dit aantal sterk te 
verhogen is gewerkt aan een CWB certificaat, waarmee 
leveranciers aantonen dat zij serieus werk maken van cyber-
weerbaarheid.

Corona helpdesk C

Doel: Ondersteuning van bedrijven bij technische, economische 
of bedrijfsmatige vragen en uitdagingen als gevolg van de 
coronacrisis.

Resultaat: via de corona helpdesk en andere kanalen zijn 
gesprekken met vele ondernemers gevoerd en zijn zij 
doorverwezen naar voor hen relevante loketten.

Living labs voor drones op de High Tech Campus

Doel: het opzetten van een (digitaal) systeem om toekomstig 
Urban Air Mobility (UAM) veilig en haalbaar te maken en kansen 
te vergroten voor mkb om producten voor de Europese markt te 
ontwikkelen.

Resultaat: Europees project Flying Forward 2020 gestart, met 
een omvang van €6 miljoen, 7 Europese partners en 5 Europese 
testlocaties, waaronder de High Tech Campus. Daarmee is dit 
het eerste living lab voor Urban Air Mobility in Europa.

CONNECT

Doel: een gratis en onafhankelijk online platform bieden om 
hightech maakbedrijven en organisaties in de Brainport regio 
met elkaar te verbinden.

Resultaat: meer dan 600 organisaties in het online platform 
Connect.

Opgave 3 
Mkb, startups en scale-ups ondersteunen
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Brabant Startup Fonds

Doel: via het startup-programma van Braventure startups 
helpen met het vinden van financiering om een product te 
ontwikkelen.

Resultaat: door onze bemiddeling zijn zeven bedrijven gefinan-
cierd via het Brabant Startup Fonds met leningen tussen de  
€ 50.000 en € 350.000.

Fonds voor deeptech startups aangekondigd door het kabinet

Doel: deeptech startups in de regio meer toegang tot finan- 
ciering in de vroege fase van hun bedrijf bieden. Het gaat om 
nieuwe technologieën die kennisintensief zijn, zich nog niet 
bewezen hebben en waar voor investeerders relatief grote 
risico’s aan kleven.

Resultaat: aankondiging dat het kabinet en Invest-NL elk 250 
miljoen euro willen investeren in start- en scale-ups, te verdelen 
over drie fondsinitiatieven: een fonds dat meer kapitaal vrij-
maakt voor innovatieve scale-ups (het Dutch Future Fund), een 
fondsinitiatief gericht op kennisintensieve start- en scale-ups 
(een Deeptech Fonds) en een fonds voor het bevorderen van 
alternatieve financiering voor groeibedrijven. Het plan voor dit 
fonds is een initiatief van regionale spelers, waaronder Brainport 
Eindhoven.

Noodfonds voor startup financiering C

Doel: startups in de regio financiële steun bieden samen met 
Bright Move, Incubator 3+, Brainport Development, Technische 
Universiteit Eindhoven, Rabobank Regio Eindhoven, Gemeente 
Eindhoven, Brabant Startup Fonds, ASML en Philips. Het regio-
nale noodfonds is nodig, omdat kleinere startups tussen wal en 
schip vallen bij de landelijke corona regelingen.

Resultaat: Samen met de Provincie Noord-Brabant hebben deze 
partners het Bright Move noodfonds opgericht voor startups tot 
en met vijf jaar. Heeft geleid tot vijf financieringen. 

Financieringstafels

Doel: startups en mkb op zoek naar een eerste financiering 
samenbrengen met financiers. Kans van slagen van financie-
ringsaanvragen bij de juiste financier vergroten. 

Resultaat: acht financieringstafels georganiseerd, zestien 
cases besproken, 60% hiervan heeft geleid tot financiering.

Equitytafels

Doel: startups en scale-ups de mogelijkheid bieden om te 
pitchen voor een groep investeerders om vervolgfinanciering
 op te halen. 

Resultaat: drie equity tafels georganiseerd, negen cases 
besproken, 40% hiervan heeft geleid tot financiering.

Opgave 4 
Financiering voor start- en scale-ups: 
groei mogelijk maken
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World Citizenship Academy RD

Doel: bouwen aan een World Citizenship Academy (WCA) in 
het kader van het project internationalisering onderwijs.

Resultaat: samenwerking opgestart tussen vijf scholen 
in Spaans Baskenland en zeven regionale scholen van het 
voortgezet onderwijs en mbo. 

Hulpmiddelen thuisonderwijs C

Doel: met bedrijven in de regio hulpmiddelen mobiliseren en 
via scholen verstrekken om thuisonderwijs beter mogelijk te 
maken.

Resultaat: vraag naar hulpmiddelen opgehaald en 900 
laptops verstrekt in de eerste fase van de pandemie.

Scholenchallenge

Doel: stimulering van techniekonderwijs voor kinderen uit groep 
zes van tien basisscholen op een nieuwe manier kennis te laten 
maken met technologie en topsport.

Resultaat: scholenchallenge afgetrapt, als resultaat van  
een krachtenbundeling van de bedrijven uit het partnership 
Brainport Eindhoven en PSV.

Hybride tech docenten

Doel: impuls geven aan de kwaliteit van het onderwijs door  
via hybride docenten ervaring en kennis uit het technische 
bedrijfsleven de klas in te brengen.

Resultaat: Plaatsing van 50 hybride tech docenten bij basis-  
en middelbare scholen, mbo-, hbo- en wo-onderwijsinstellingen 
in de regio.

TALENT: DE BRANDSTOF VOOR ONZE TECHNOLOGISCHE MOTOR

Opgave 5 
Alle leerlingen en studenten in Brainport 
krijgen innovatief onderwijs

Project Tech Awareness

Doel: leerlingen, studenten en de beroepsbevolking bewust 
maken van de kansen die sleuteltechnologieën hen bieden.

Resultaat: project gestart in samenwerking met regionale 
basis- en middelbare scholen, mbo-, hbo- en wo-onderwijs-
instellingen. 

Opgave 6 
Iedereen in Brainport Eindhoven is 
bezig met een Leven Lang Ontwikkelen
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Campagnes internationale kenniswerkers RD

Doel: aantrekken van internationale kenniswerkers naar de 
regio. 

Resultaat: 
• Campagne ‘Stop waiting for the Americam Dream, come to 

where the magic happens’ gerealiseerd en 666.671 mensen 
internationaal bereikt. 

• Campagne Tech Xperience Week georganiseerd samen met 
Provincie Noord-Brabant en Dutch Technology Week. Hiermee 
4,2 miljoen internationale tech & IT talenten bereikt en 21 
winnaars hebben een digitaal programma gekregen om kennis 
te maken met de regio.

International Student’s Guide to Brabant

Doel: bevorderen van behoud buitenlandse studenten voor het 
bedrijfsleven in de regio.

Resultaat: in samenwerking met Holland Expat Center South 
een online gids gelanceerd met  overzicht van praktische 
informatie ter ondersteuning bij het opbouwen van een leven  
in Brabant.

Inclusieve arbeidsmarkt

Doel: inzicht vergroten in de uitdagingen om tot een meer 
inclusieve arbeidsmarkt te kunnen komen.

Resultaat: propositie “werken aan urgente uitdagingen voor een 
inclusieve arbeidsmarkt” opgesteld samen met de arbeids-
marktregio’s Zuidoost-Brabant en Helmond-De Peel en meer 
dan 30 stakeholders. Aangeboden aan het Ministerie van SZW.

Informatieportal internationals C

Doel: internationals informeren omtrent coronasituatie en 
-maatregelen.

Resultaat: Engelstalige corona-portal opgeleverd met informatie 
over o.a. de maatregelen, vooral bedoeld voor internationals.

Brainport Future Skills onderzoek 

Doel: analyse van de veranderende vraag naar vaardigheden op 
de regionale arbeidsmarkt. 

Resultaat: Brainport Future Skills onderzoek afgerond en Skills 
inzicht portal gelanceerd.

Opgave 7 
Arbeidsmarkt in balans, de juiste 
mensen op de juiste plek
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Partnerfonds Brainport Eindhoven

Doel: inzetten van het Brainport-netwerk ter ondersteuning 
van publieke-maatschappelijke initiatieven die het leven van 
inwoners van de regio duurzaam verbeteren.

Resultaat: Oprichting van het Partnerfonds Brainport Eind- 
hoven, initiatief van premium PSV sponsors ASML, Jumbo 
Supermarkten, High Tech Campus Eindhoven, Philips en VDL. 
Rol Brainport Development: procesmanagement, ondersteu-
ning van het bestuur, marketing en communicatie en het 
financieel beheer van het fonds.

Corona: coördinatie en communicatie C

• Contacten met overheden, bedrijven, overheidsorganisaties, 
scholen, zorgpartijen: ophalen van signalen, bundelen en 
doorgeven om de overheden de best passende economische 
maatregelen te kunnen laten nemen.

• Wekelijkse nieuwsbrief uitgestuurd. 
• Brainport Corona Helpdesk opgezet. Vier lijnen:
 o Informatie voor ondernemers
 o Vraag & Aanbod (zoals laptops voor scholen en  

 tablets voor verzorgingstehuizen)
 o Tips voor thuisblijvers
 o Overzicht online evenementen
• Platform We Stand Together met PSV opgezet.
• “Koop lokaal” campagne uitgevoerd in opdracht van  

de 21 wethouders Economie.

Opgave 9 
De triple helix als hulpmotor 
voor brede welvaart

Financieringsregeling Regio Deal RD

Doel: belangrijke voorzieningen en een prettig woonklimaat  
voor alle 800.000 inwoners in de hele regio ondersteunen.  
Via een financieringsregeling uit de Regio Deal is hiervoor  
€7 miljoen beschikbaar gesteld voor projecten in de regio.

Resultaat: padelbanen in Valkenswaard opgeleverd. Eerste 
stappen gezet in de projecten van De Groote Heide, Kasteel 
Gemert, Sport- en Beleefcampus De Braak, de Samenwerkende 
Podia, Kunstroute Netwerk Stedelijk Gebied en Samenwerkende 
Bibliotheken.

Brainportlijn

Doel: investering uit het Nationaal Groeifonds verkrijgen  
voor een nieuw innovatief vervoersysteem dat de regio met  
alle economische toplocaties gaat verbinden, een slim en 
emissieloos OV-systeem.

Resultaat: Project Brainportlijn ingediend bij het Nationaal 
Groeifonds. 

LEEF- EN VESTIGINGSKLIMAAT: DE REGIO ALS GOEDE  
LEEF- EN WERKPLEK VOOR IEDEREEN

Opgave 8 
Investeren in gezamenlijke 
voorzieningen en bereikbaarheid



Opgave 10 
Instrumenten ter ondersteuning van 
publiek-private ecosystemen
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Brochure ‘Campuses in Brainport Eindhoven’

Doel: bijdragen aan internationale positionering van de regio.

Resultaat: in samenwerking met vijf campussen is een  
brochure met informatie over de ‘Campuses in Brainport 
Eindhoven’ ontwikkeld.

Koning bezoekt Brainport Eindhoven C

Zijne Majesteit de Koning bracht 25 juni een werkbezoek  
aan de bedrijven Nedschroef in Helmond en DAF Trucks in 
Eindhoven. Het bezoek stond in het teken van de impact van 
de coronapandemie op de maakindustrie, en in het bijzonder 
de automotive industrie.

Merk Brainport

Doel: naamsbekendheid en begrip van Brainport Eindhoven 
vergroten.

Resultaat: naamsbekendheid in Nederland groeide van  
36% naar 45%. De campagne ‘Het Verhaal achter het Shirt’ 
gerealiseerd, waarbij PSV eenmalig met een shirt met uitleg 
over Brainport speelde.

Regio Deal RD

Regiofonds Brainport BV, een aparte entiteit opgericht onder 
Brainport Development, voert de Regio Deal Brainport  
Eindhoven uit. Ook Brainport Development is zelf uitvoerder 
van een aantal Regio Deal projecten, in deze rapportage te 
herkennen aan de RD. Een overzicht van alle projecten binnen 
de Regio Deal en de voortgang hiervan is te vinden in de  
Regio Deal Brainport Eindhoven Voortgangsrapportage 2020.

Resultaat: Alle projecten zijn van start op drie pijlers:  
onderscheidend voorzieningenniveau, aantrekken en  
behouden van talent en innovaties met maatschappelijke 
impact:
• 26 (deel)projecten.
• Totale waarde van ca. €96,8 miljoen  

(van de maximale €130 miljoen).
• Totale toegezegde cofinanciering uit de regio is  

ca. €184,6 miljoen (van de minimale €240 miljoen).

https://brainporteindhoven.com/nl/ontdek/strategie/regio-deal-brainport-eindhoven
https://brainporteindhoven.com/nl/ontdek/strategie/regio-deal-brainport-eindhoven
https://brainporteindhoven.com/fileadmin/13042021_Regio_Deal_Branport_Eindhoven_Voortgangsrapportage_2020_DEF.pdf

