
In het jaaroverzicht van Brainport Development vatten we ons werk 
in 2019 zo beeldend mogelijk samen op de drie niveaus, regionaal, 
nationaal en internationaal. 

Op deze niveaus zetten we jaarlijks nieuwe stappen op de thema’s die 
velen van ons kennen: de ontwikkeling van talent, van innovatie en van 
ons vestigingsklimaat. We werken gestaag verder in de richting die we 
vorig jaar zijn ingeslagen. Dat betekent dat we ons in- en extern verder 
clusteren rond de thema’s als energie, slimme mobiliteit, gezondheid 
en enkele sleuteltechnologieën. 

In 2019 lanceerden we bijvoorbeeld een campagne voor Leven Lang 
Ontwikkelen, bezochten we vele regionale mkb’ers voor de 

‘toekomstbestendige maakindustrie’, stapten we in de nationale 
coalitie voor Artificial Intelligence, en matchten we in bijna 100 
internationale missies onze regionale bedrijven en kennisinstellingen 
aan buitenlandse counterparts. 

En natuurlijk ging het werk voor de Brainport Nationale Actieagenda 
en de Regio Deal projecten, in het overzicht hierna te herkennen aan 
de R, in 2019 ook gewoon door. Dit jaaroverzicht bevat nog meer 
voorbeelden en cijfers. 

Wie meer wil weten, weet ons te vinden: virtueel op 
www.brainporteindhoven.com en fysiek sinds juli op Strijp-T; 
want verhuizen deden we ook nog in 2019. 

Jaaroverzicht 2019

REGIONAAL

People

Leven lang Ontwikkelen 
Lancering van de website ‘Samen klaar voor 
de toekomst’. Een portal die inzicht geeft in de 
mogelijkheden voor mensen om zich een leven 
lang te blijven ontwikkelen. Dit is onderdeel van 
een campagne die in 2019 van start ging, onder 
andere via advertenties in kranten en bushokjes, 
om werkgevers, werknemers en mensen zonder 
betaald werk uit Brainport Eindhoven bewust 
te maken van de mogelijkheden die er zijn hun 
kwaliteiten te ontdekken, te ontplooien en 
verder te ontwikkelen.

15.000
UNIEKE BEZOEKERS 

WEBSITE

Business

Financiering en startups 
3 equity tafels georganiseerd waar investeerders 
worden samengebracht met jonge en bestaande 
bedrijven voor financiering of ondersteuning. 

Partners: regionale branche- en ondernemers-verenigingen 
zoals het Kempisch Ondernemers Platform en VNO-NCW Brabant-
Zeeland én bedrijfscontactfunctionarissen van gemeenten. Samen 
voeren we het project Toekomstbestendige Maakindustrie uit en 
organiseren we ‘Brainport in Bedrijf’ bijeenkomsten op locatie bij 
ondernemers in alle 21 gemeenten van de Brainport regio.  

People

Mkb in de regio
250 bedrijven in de regio bezocht om ondersteuning te 
bieden bij het oppikken van innovatieve ontwikkelingen, 
veranderingen en nieuwe werkwijzen, en om deze beter en 
sneller te adopteren. 

3
BRAINPORT IN BEDRIJF 

BIJEENKOMSTEN: 
Geldrop-Mierlo (Andritz 
feed&biofuel), Helmond 

(Sunrise Medical) en 
Gemert-Bakel (Kuunders 

Technoworks) 

People

Leren in Brainport  
De 5e editie van het Kennisfestival ‘Leren in Brainport’ stond 
in het teken van verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven. 
Doel: leerkrachten, onderwijspersoneel, ondernemers en 
andere professionals kennis laten maken met innovatie in 
het onderwijs via workshops, lezingen en een inspiratiemarkt.

450
BEZOEKERS EN 

MEERDERE WORKSHOPS 

EN EXPOSANTEN



People

Talent Attraction 
Programme 
R Doel: brede ondersteuning 

van en samenwerking met mkb en 
grote bedrijven bij het aantrekken 
van internationaal tech & IT-talent. 
Organisatie van een succesvol 
HR Recruitment Congres waarin 
deelnemers werden geïnspireerd 
voor een vernieuwende kijk op talent 
en een innovatieve aanpak van 
recruitment. 

Business

Samenwerking defensie, politie en 
Brainport Eindhoven
Defensie, politie en Brainport Eindhoven verkennen verdere technologische 
samenwerking op het gebied van onder meer autonoom rijden en robotisering. 
Op de legerplaats Oirschot werd hiertoe een intentieverklaring getekend 
door de Koninklijke Landmacht, politie, de burgemeesters van Oirschot en 
Eindhoven, Stichting Brainport, Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en de 
Stichting DITSS. 
Doel: bedrijven uit Brainport verbinden met defensie en politie om samen 
nieuwe producten te ontwikkelen en produceren.

Vestigingsklimaat 

Intentieverklaring collectief 
vervoer  
Een groep van koplopers; ASML, MMC, Fontys, TU/e, 
DAF Trucks, VDL Groep, Philips, Provincie Noord-
Brabant, Ministerie IenW, Gemeente Veldhoven, 
Eindhoven en Helmond en Brainport Development, 
zijn een samenwerking aangegaan om collectief 
bedrijfsvervoer te realiseren om de bereikbaarheid 
van de regio te waarborgen en milieubelasting te 
verminderen.

Vestigingsklimaat 

Urban Development Initiative
R De samenwerking in het Urban Development Initiative (UDI), 

geïnitieerd door de gemeenten Eindhoven en Helmond, 
Brainport Development, TU/e en het Duitse Fraunhofer 
Gesellschaft, heeft als ambitie om in de regio adequate, 
slimme, integrale, innovatie gedreven antwoorden te bieden 
op stedelijke vraagstukken en een bijdrage te leveren aan de 
verbetering van de kwaliteit van leven, werken en verblijven, 
nu en in de toekomst. In Barcelona is het UDI voor een groot 
internationaal publiek gepresenteerd en werd er een oproep 
gedaan tot deelname.

People

Internationalisering onderwijs 
en arbeidsmarkt
R Brabant International Students: project om

internationale tech & IT-studenten aan te trekken 
en te behouden voor en met de Brabantse hoger 
onderwijsinstellingen en de werkgevers. In 2019 gezamenlijk 
beursbezoek in Turkije, Indonesië, Italië en Bulgarije. 

Partners: TU/e, Fontys, Avans Hogeschool en Tilburg University.

81
DEELNEMERS VAN

56
BEDRIJVEN

Business

Clustervorming
R Brainport Connect: start ontwikkeling van een

digitaal platform waarop we alle bedrijven binnen de 
regio samenbrengen en dat via vraag en aanbod, gericht 
verbindingen kan leggen.

• Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport: 
 officieel geopend en operationeel in 2019



Werkbezoek
Minister Kaag 

Tijdens een werkbezoek van minister Kaag 
hebben ruim 150 partijen uit Brainport 

gezamenlijk hun steun uitgesproken voor 
de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 

van de VN. Brainport Eindhoven is de 
eerste in Nederland die het 
Charter als triple helix regio

ondertekende. 

Intelligent Transport Systems 
European Congress 2019
Doel: de regio en Nederland internationaal profileren als 
voorlopers in slimme mobiliteit. 
Partners: gemeente Eindhoven, gemeente Helmond, 
Provincie Noord-Brabant en Brainport Development.
• >3.500 deelnemers uit 70 landen 
• 2.000 Nederlandse bezoekers aan de publieksdag
• 22 nationale en internationale delegaties 
• 150 regionale exposanten en 19 demonstraties 
• Economische regionale opbrengst: €2 miljoen. 

Werkbezoeken

Belangstelling 
uit verschillende 
hoeken 
In 2019 zijn er verschillende 
bestuurlijk vertegenwoordigers, 
hoogwaardigheidsbekleders en 
bewindspersonen uit binnen- en 
buitenland in de regio geweest voor 
werkbezoeken rond diverse thema’s. 
Hiermee zetten we Brainport Eindhoven 
nationaal en internationaal op de kaart. 
Naast de bezoeken van ministers Wopke 
Hoekstra, Cora van Nieuwenhuizen, 
Ingrid van Engelshoven, Ferdinand 
Grapperhaus en staatssecretaris 
Mona Keijzer waren er bezoeken van 
Kamerleden over de gehele breedte van 
zowel coalitie als oppositie.

Officieel bezoek
minister-president 

Mitsotakis Griekenland 
Griekse minister-president Mitsotakis 

bracht een bezoek aan Brainport Eindhoven 
(TU/e), om te zien hoe de Eindhovense 

universiteit en het omringende bedrijfsleven 
in de Brainportregio zo succesvol weten 

samen te werken. Het bezoek heeft direct 
geleid tot businesskansen

uit Griekenland. 

Dutch Technology Week 
Doel: het versterken van de hightech sector, met thema’s 
innovatie, talent, maatschappelijke relevantie van 
technologie & verbinding.
• 60 events, 42.000 bezoekers
• Opening DTW op de Brainport Industries Campus
• Night of the Nerds: 5.400 jongeren
• Events basisonderwijs in Helmond, de Kempen en Eindhoven
• High Tech Ontdekkingsroute: 5 hotspots in de Kempen, 
 Helmond - De Peel, Strijp-T, Brainport Industries Campus 
 en Best

Branding

PSV partnership 
Een consortium van bedrijven verbindt zich 
onder de naam Brainport Eindhoven voor minimaal 
drie seizoenen als shirtsponsor aan PSV. ASML, 
High Tech Campus Eindhoven, Jumbo, Philips en VDL 
Groep hebben elkaar gevonden in het vooruitstrevende 
partnership. 
Doel: het versterken van de regio door het verhogen 
van de naamsbekendheid, het aantrekken en behouden 
van talent en het verbeteren van de vitaliteit van de 
medewerkers van de sponsorbedrijven en de inwoners 
van de regio. 

NAAMSBEKENDHEID 

BRAINPORT EINDHOVEN 

LANDELIJK GESTEGEN VAN 

9% NAAR 36%

NAAMSBEKENDHEID BRAINPORT 

EINDHOVEN REGIONAAL

GESTEGEN VAN 

35% NAAR 65%

Evenementen

Brainport als internationaal podium 
In 2019 hebben diverse evenementen plaatsgevonden, 
waaronder GLOW, Dutch Design Week, STRP en Dutch 
Technology Week. Door middel van een bijdrage uit de Regio 
Deal konden we deze nog meer versterken.



NATIONAAL Rijk, provincie en regio werken gezamenlijk hard aan de uitvoering van 
acties. Het leverde in het eerste jaar al concrete resultaten op voor 
de regio op het gebied van talent, maatschappelijke innovaties en 
vestigingsklimaat. De financiële impuls van de Regio Deal Brainport 
Eindhoven blijkt hierbij als een belangrijke versneller te werken. 

Brainport Nationale Actieagenda 
De uitvoering van de actieagenda met 61 acties en initiatieven 
is in de breedte goed van start gegaan. 

Brainport Nationale Actieagenda 

Artificial Intelligence 
Brainport Eindhoven heeft samen met 65 
partners in 2019 de Nederlandse AI Coalitie 
gelanceerd. 
Doel: van Nederland een speler van 
formaat maken op het terrein van artificiële 
intelligentie (AI). Het ecosysteem van 
Brainport Eindhoven met daarin de TU/e, en 
zijn AI-instituut EAISI, waarin 100 miljoen 
wordt geïnvesteerd, zijn hierin belangrijke 
spelers.

Brainport Nationale Actieagenda 

Energie
Brabantse kennisinstellingen en 
bedrijven werkten binnen Fuelliance 
aan de versnelling van ontwikkeling 
van nieuwe technologie op het vlak van 
bijvoorbeeld solar fuels (DIFFER) en metal 
fuels (Metalot). De eerste succesvolle 
opschalingen van lab naar markt waren 
metal fuels (Bavaria) en mierenzuur 
(DENS). Daarnaast wordt door Holst Center 
nieuwe batterijtechnologie ontwikkeld.

Groeibrief 
Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat 
heeft namens het kabinet een groeistrategie voor 
Nederland op de lange termijn gepresenteerd. 
Veel van de voor Brainport Eindhoven belangrijke 
accenten worden in deze brief benadrukt en 
hiermee wordt intensivering van de voor ons 
belangrijke thema’s bevestigd.

Brainport Nationale Actieagenda 

e/MTIC 
Om klinische innovaties te versnellen 
op het gebied van zwangerschap en 
geboorte, hart- en vaatziekten en 
slaapaandoeningen is in juni 2018 
het Eindhoven Medtech Innovation 
Center (e/ MTIC) gestart, een 
strategische krachtenbundeling van 
TU/e, Philips en drie topklinische 
ziekenhuizen in Brainport Eindhoven. 
e/MTIC kreeg in 2019 echt vorm en 
inhoud. Er zijn diverse projecten 
van start gegaan zoals gezamenlijk 
onderzoek en innovatieprojecten, de 
start van PhD’s en een symposium.

Regio Deal Brainport 
Eindhoven 
In totaal is tot en met december 2019 
aan 24 (deel) projecten een bedrag 
uit de Regio Deal Brainport Eindhoven 
toegekend, met een totale waarde van 
circa €81,5 miljoen (van de maximale 
€130 miljoen). De totale toegezegde 
cofinanciering uit de regio is ruim 
€178 miljoen (van de minimale €240 
miljoen). Projecten Regio Deal 

R Financieringsregeling Voorzieningen van start. 
Doel: betere voorzieningen en versterken vestigingsklimaat in de 
breedte van de Brainportregio. 

R Brainport Smart Mobility programma 
In 2019 zijn verschillende projecten van start gegaan, bijvoorbeeld 
de MaaS (Mobility as a Service) Pilot Eindhoven. In samenwerking 
met gemeente Eindhoven en ASML is in deze pilot een aanbesteding 
doorlopen die de basis biedt voor werkgevers en overheden in de regio 
om gemakkelijk toegang te krijgen tot verschillende mobiliteitsdiensten 
via een app die nog wordt ontwikkeld.  

R Eindhoven Engine
Officiële opening en start van 6 pilotprojecten. Eindhoven Engine is de 
onderzoeksfaciliteit gericht op exponentiële innovatie. Een bijzondere 
combinatie van ambitieuze studenten, toponderzoekers, innovatieve 
ondernemers en professionals uit de industrie werken hier op project 
basis samen aan oplossingen voor maatschappelijke vragen.

€7 MILJOEN 

VOOR BETERE VOORZIENINGEN

12 PROJECTEN 

IN 21 GEMEENTEN VOOR

CULTUUR EN CULTUURHISTORIE, 

NATUUR EN RECREATIEVE 

BELEVING EN 

SPORTVOORZIENINGEN



Matchmaking en lead generation
Evenementen en beurzen in de regio zoals RapidPro, Escape 2019 en 
Dutch Design Week zijn belangrijk voor het identificeren van potentiële 
leads voor internationale innovatiesamenwerking, business development 
en vestigingen. 
• 7 bedrijven gekoppeld aan economische en innovatie attachés van 

buitenlandse ambassades gevestigd in Nederland, tijdens 
internationaal matchmaking event op Dutch Design Week.

• 15 Singaporese bedrijven gematched aan Brainport bedrijven 
tijdens het internationale ITS Congres, in samenwerking met RVO 
en de Nederlandse ambassade in Singapore. In opmaat naar het 
ITS Congres heeft Brainport Development een online marketing 
campagne gevoerd met 5 concrete businesskansen als resultaat.

Internationalisering mkb 
Voor een succesvolle strategie in het buitenland 
is een goede voorbereiding essentieel. In 
2019 werden 8 evenementen georganiseerd 
om Brainport bedrijven te helpen in hun 
internationale ambities, o.a. bijeenkomst in 
Eindhoven, waar 60 mkb’ers voorlichting kregen 
over internationaliseringsinstrumenten van de 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 

Inkomend: 85 inkomende internationale missies (be)geleid, variërend van 
bestuurlijk tot business delegaties. 
Inzet: koppeling van delegaties aan bedrijven in de regio, uitdragen 
technologische proposities en kennismaking met Brainport ecosysteem.
Uitgaande missies: Smart City Expo in New York en Barcelona en Innovex 
in Taiwan, samen met de andere Trade & Innovate NL-partners. 
Inzet: werving, individuele matchmaking en introducties voor bedrijven.

Brainport positioneren internationaal 
Begeleiding en organisatie van inkomende en uitgaande missies, 
waarbij we buitenlandse overheden en ondernemers hebben laten 
zien en ervaren wat het Brainport Eindhoven ecosysteem hun kan 
bieden en hen gekoppeld aan lokale mkb’ers. 

Buitenlandse
vestigers 

• 28 nieuwe buitenlandse
bedrijven gevestigd

• 14 uitbreidingen van 
internationale bedrijven

in de regio

INTERNATIONAAL
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Innovex Taiwan 
• De 12 deelnemende start-ups en 

scale-ups gaven de missie een cijfer 9
• 3 deelnemende start-ups en scale-ups 

hebben optie genomen op nevenvestiging
in Taipei

• Incubator uit Eindhoven heeft structurele 
samenwerking met Taiwanese incubators 

gerealiseerd
• Deelnemers verwachten een succesvolle

opvolging ter waarde van
€4,3 miljoen omzet

https://brainporteindhoven.com/nl/ontdek/brainport-development/jaarplannen

