
Brainport 
Eindhoven
Het hightech ecosysteem van Brainport is dé kraamkamer van 
oplossingen voor maatschappelijke opgaven, transities,  
werkgelegenheid en eigen productie. In Brainport Eindhoven  
werken overheden, onderwijs- en kennisinstellingen samen.  
Ons gezamenlijke ecosysteem is inmiddels gegroeid tot een  
naam die overal in de wereld klinkt. Niet voor niets zijn we als 
hightech regio een nationale mainport. In deze factsheet vatten  
we cijfers, voorbeelden en ambities samen. Op de laatste  
pagina zoomen we in op uw gemeente.

Regionale multiplier
Uitwerking werkgelegenheid in regionale waardeketen

€1 miljoen 
aan R&D-

investeringen

8 banen 
in R&D

24 banen 
in productie 

en keten

32 banen 
in dienst-
verlening

24 banen 
in toeleverings-

keten

19.100 private 
R&D-medewerkers 
(17% van NL totaal)

75.700 
banen in de hightech

(12% van NL totaal)

3.246 
patent aanvragen
(51% van NL totaal)

€30 miljard aan export 
van goederen

(12% van NL totaal)

45% van de meisjes op 
voortgezet onderwijs 

kiest technisch profiel
(39% NL gemiddelde)

6.000 
hightech vestigingen

(7% van NL totaal)

155 scale-ups
(5% van NL totaal)

3.667 internationale 
technologie studenten 

(24% van NL totaal)

€2,4 miljard private 
R&D-investeringen 
(22% van NL totaal)

28.569  internationale 
werknemers

(41% van provincie 
Noord-Brabant totaal)

Gemiddelde economische groei 
2010-2020 

Lees hoe de programma’s, projecten en initiatieven van 
Brainport Development bijdragen aan brede welvaart in 
het Jaarplan 2022.

Brede 
Welvaart
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Brainport in 
beweging
De 10 opgaven uit de Brainport Agenda

Innovatie, technologie 
en ondernemen 

Opgave 1
Sleuteltechnologieën ontwikkelen:  
dé technologieën van de toekomst

Opgave 2 
Nieuwe technologie-marktcombinaties voor 
maatschappelijke vraagstukken

Opgave 3 
Mkb, startups en scale-ups ondersteunen

Opgave 4 
Kapitaal verwerven om te kunnen groeien
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Talent: de brandstof  voor 
onze technologische motor 

Opgave 5
Alle leerlingen en studenten in Brainport 
Eindhoven krijgen innovatief onderwijs

Opgave 6 
Iedereen in de Brainport-regio is bezig met 
een Leven Lang Ontwikkelen

Opgave 7 
Arbeidsmarkt in balans: de juiste mensen 
op de juiste plek

2

Leef- en vestigingsklimaat: 
de regio als goede leef- 
en werkplek voor iedereen 

Opgave 8 
Investeren in gezamenlijke voorzieningen en 
bereikbaarheid

Opgave 9 
De Triple Helix als hulpmotor voor brede welvaart

Opgave 10 
Instrumenten ter ondersteuning van publiek-
private ecosystemen
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Cyberweerbaarheid
Als eerste in Nederland heeft Brainport een Cyber Weerbaarheids-
centrum. Binnen het centrum kunnen bedrijven aansluiten op een 
collectief, professioneel systeem tegen digitale spionage en 
cyberaanvallen. Via een goed beveiligd, besloten platform kunnen 
participanten vertrouwelijke informatie uitwisselen. Zowel over 
dreigingen als over oplossingen. Want de hightech- en maakindustrie 

bestaat uit een keten van ondernemingen.

Internationalisering onderwijs
We zien een grote toename van het aantal kinderen van internationals 
(zoals arbeidsmigranten en kenniswerkers) in onze regio. Zij ver-
dienen, net als iedere leerling in de Brainport regio, goed passend 
onderwijs. Daarnaast stoomt internationaal onderwijs alle leerlingen 
klaar voor werk in een toenemend internationale werkomgeving. 
Reeds 344 scholen uit de Brainport regio (75% van het totaal) doen 
mee om samen met ons internationalisering (nog meer) een plek te 
geven in het onderwijs.

Partnerfonds Brainport Eindhoven
Met de oprichting van het Partnerfonds Brainport Eindhoven in 2020 
ziet een regionale goede doelenstichting het levenslicht. Vanuit dit 
nieuwe fonds willen ASML, Jumbo Supermarkten, High Tech Campus 
Eindhoven, Philips, VDL Groep, PSV en Brainport Development het 
leven van inwoners van de regio die het moeilijk hebben, duurzaam 
verbeteren.

Hybride (Tech) leeromgevingen
Met de inzet van hybride leeromgevingen wordt  onderwijs en 
bedrijfsleven dichter bij elkaar gebracht op fysieke locaties. 
De partijen verzorgen samen het onderwijs voor studenten van 
alle onderwijsniveaus. Op dit moment zijn er o.a. de hybride 
leeromgevingen Techniekcentrum Brainport in Deurne, Automotive 
campus Helmond, Brainport Industries Campus en Strijp TQ in 
Eindhoven.

ProjectvoorbeeldenOm onze goede positie te versterken wordt er in 
het kader van de Brainport Agenda gewerkt aan drie 
hoofdlijnen: de innovatiekracht van de regio verder 
vergroten, ervoor zorgen dat voldoende goed gekwalifi-
ceerd talent beschikbaar is en het leef- en vestigings-
klimaat in de regio verbeteren. Binnen die drie sporen 
definieert de agenda tien belangrijke opgaven.



Metaalpoeder als duurzame brandstof
Swinkels Family Brewers heeft in samenwerking met het studenten-
team SOLID, Metalot uit Budel en engineeringsbedrijven, een pilot 
gestart om metaalpoeder in te zetten als duurzame brandstof om 
stoom te produceren voor hun brouwproces.

Elektrolyzers voor de energietransitie
Elektrolyzers zetten elektriciteit om in waterstof en zijn essentieel 
voor de energietransitie. Naast de grote impact die waterstof heeft 
voor het halen van onze CO2-doelstellingen, biedt het ook grote 
kansen voor de regionale economie. Door partijen die waterstof 
nodig hebben, die onderdelen van de elektrolyzer zouden kunnen 
leveren of die kennis hebben uit andere sectoren te koppelen 
kunnen we regionale kansen verzilveren. Om dit te valoriseren is 
het noodzakelijk dat de regio zich organiseert en de aansluiting 
maakt met andere regionale en (inter)nationale communities. 
Dit kan bijv. door gezamenlijk visie- en strategie-documenten 
om te zetten naar concrete acties.

Gratis AI-cursus voor inwoners Brainportregio
De Brainport AI-Cursus is een gratis onlinecursus voor iedereen in 
de regio. Het doel is om het minimale kennisniveau van kunstmatige 
intelligentie bij kinderen, studenten en inwoners in Brainport te 
verbeteren. Aan de hand van praktijk-voorbeelden laat de cursus zien 
hoe AI werkt in de hightech maakindustrie, mobiliteit en zorg. 

Mkb ondersteuning en Connect
De mkb’ers in Brainport zijn goed voor ruim 300.000 banen en de 
ruggengraat van onze economie. Via ons online platform Connect 
(connect.brainporteindhoven.com) kunnen ondernemers zichzelf 
op de kaart zetten, van elkaar leren, van elkaars kennis en kracht 
gebruik maken en samenwerken aan een sterker Brainport Eindho-
ven. Daarnaast ondersteunt Brainport Development mkb’ers onder 
andere bij het aanscherpen van business plannen, het verbinden  
van hun ideeën met financiële middelen, het aantrekken van 
internationaal talent en het participeren in clusters en netwerken.

Hybride Tech docenten
In de pilot Hybride Tech Docenten worden medewerkers uit het 
bedrijfsleven ingezet om een deel van hun werktijd voor de klas  
te staan. Hybride docenten geven op die manier het tech- en 
it-onderwijs een kwalitatieve impuls door bijv. te helpen bij het 
opzetten van nieuw curriculum en motiveren nieuw talent.  
Daarnaast biedt hybride docentschap technisch personeel de  
kans om zich breder te ontwikkelen.

Financieringsregeling Regio Deal
Een prettige leefomgeving voor alle inwoners en een goed eco-
nomisch vestigingsklimaat is van groot belang voor de ontwikkeling 
van de regio. Om verbindingen tussen inwoners van de hele regio  
te versterken en de participatiegraad te verhogen is er met middelen  
uit de Regio Deal geïnvesteerd in sport- en cultuuractiviteiten en  
het bereikbaar maken van voorzieningen. In totaal gaat het om  
12 projecten. Deze zijn regiobreed zoals de samenwerkende podia  
en de bibliotheek van de toekomst. Maar ook projecten zoals  
de aanleg van padelbanen in Valkenswaard, een atletiekbaan in  
de Kempen en de restauratie van kasteel Gemert maken gebruik  
van de financieringsregeling. 

Projectvoorbeelden

https://connect.brainporteindhoven.com/nl/


Aandeel exporterende
vestigingen van totaal 
aantal vestigingen: 
(2019)

11,5%  
8,5% 
6,2%  

Son en Breugel
Brainport Eindhoven
Nederland

Aantal snelgroeiende bedrij-
ven per 1.000: 
(2019)

30,4
19,7 
16,8 

Son en Breugel
Brainport Eindhoven
Nederland

Aantal vestigingen 
industrie: (2020)

270
13.590 
259.650  

Son en Breugel
Brainport Eindhoven
Nederland

Aandeel werknemers 
technisch en ICT van 
totaal aantal werknemers: 
(2019)

19,1%  
21,6% 
18,5%  

Son en Breugel
Brainport Eindhoven
Nederland

Aandeel vestigingen 
industrie van totaal 
aantal vestigingen: 
(2020)

13,9%  
16,7% 
14,5%  

Son en Breugel
Brainport Eindhoven
Nederland

Son en Breugel 
in Brainport

Een nieuwe kijk op gezondheid, gezondheidszorg en welzijn is 
nodig om het Nederlandse zorgstelsel betaalbaar te houden. 
De Brainport-regio gaat deze uitdaging aan met een programma 
‘Vitaal in Brainport’ dat als eerste in Nederland financiering van het 
Ministerie van VWS ontvangt. De gemeente Son en Breugel wordt 
samen met de Eindhovense wijken Tongelre en Woensel-Oost 
ondersteund om op een innovatieve wijze aan vitale wijken met 
gezondere bewoners te werken. Dit gebeurt naar voorbeeld van 
het succesvolle wijkexperiment in de Eindhovense wijk de Achtse 
Barrier. Dit omvatte initiatieven zoals een (digitaal) Buurtplein, 
een vitaliteitsmarkt, tal van activiteiten voor ouderen, kwetsbare 
mensen en jongeren en een effectmeting met een maatschappelijke 
businesscase.

Vitaal in Brainport

Inwoners Son en Breugel 
werkzaam in:

De cirkeldiagram laat de aantallen en 
het aandeel werkzame personen zien.

Elders in Brainport Eindhoven

Buiten Brainport Eindhoven

Son en Breugel

Pendel
In onderstaande kaart zijn de gemeenten 
aangeduid waar inwoners van Son en Breugel
werken (uitgaande pendel)

21%
1500

53%
3900

26%
1900

100 10000

Projectvoorbeeld

Meer voorbeelden en informatie

• Brainport Agenda:  
De meerjarenagenda om de economische positie 
van Brainport Eindhoven te versterken. Brainport Agenda 

• Brainport Nationale Actieagenda (BNA):
 Een unieke gezamenlijke agenda van Rijk en regio voor de 

toekomst van Nederland. BNA

• Regio Deal Brainport Eindhoven:  
Het vliegwiel voor de Brainport Nationale Actieagenda  
om leefbaarheid, vestigings- klimaat en economische   
kracht te versterken. Regio Deal

• Brainport Bid:  
Het ‘bid’ van de regio met input voor het nieuwe  
regeerakkoord. Bid

• Neem voor meer informatie contact op met Brainport  
Development via 040 751 2424 of  
strategie@brainportdevelopment.nl 

https://brainporteindhoven.com/nl/ontdek/strategie/brainport-agenda
https://brainporteindhoven.com/nl/ontdek/strategie/brainport-nationale-actieagenda
https://brainporteindhoven.com/nl/ontdek/strategie/regio-deal-brainport-eindhoven
https://brainporteindhoven.com/nl/ontdek/strategie/bouw-aan-de-brainports-van-nederland

