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Why

Samen werken aan een sterk Brainport Eindhoven

What

How

Als onafhankelijke organisatie
dragen we bij aan de economische
strategie van stichting Brainport
en zetten wij deze op bevlogen
wijze om in concrete resultaten.
Wij zijn de ultieme verbinders,
toegankelijk en vernieuwend
en werken vraaggestuurd samen
met onze stakeholders.

Wij stimuleren en realiseren
projecten en programma’s,
promoten Brainport in
binnen- en buitenland en
ontwikkelen en monitoren
de regionaal economische
strategie en lobbyen hiervoor.

Strategie

High tech Systems & Materials en Design en de daaruit voortkomende sectoren en clusters
zijn de pijlers van de regionale economie. Wij hanteren een integrale aanpak met acties
in de vijf domeinen People, Technology, Business, Basics en International en de
maatschappelijke uitdagingen om die pijlers structureel te versterken.

Partners

Multi-Helix partijen uit
de regio: bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen,
overheden, investeerders, burgers, designers, etc.

Rollen

Afhankelijk van de activiteiten die we uitvoeren, nemen we
verschillende rollen aan: netwerkregisseur, projectleider, beleidsbeïnvloeder,
onderzoeker en critical friend.
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1. Inleiding Jaarplan 2018
In 2018 staat een groot deel van de activiteiten van Brainport Development in het teken van de Brainport Nationale
Actieagenda (BNA). Ze betreffen zowel het proces waarin wij samen met onze regionale Triple Helix-partners en
de provincie met het Rijk tot afspraken en een daadwerkelijk gedragen programma met acties en doelen komen, als
de inhoudelijke realisatie van diverse acties en doelen die we gezamenlijk afspreken. De stichting Brainport is in de
lead van dit proces om tot samenwerking met het Rijk te komen. Brainport Development is - onder leiding van de
bestuurlijke opdrachtgevers Staf Depla (wethouder gemeente Eindhoven) en Joep Brouwers (waarnemend directeur
Brainport Development) - verantwoordelijk voor de organisatie van dit proces. Het wordt in intensieve samenwerking
met de belangrijkste stakeholders van de stichting vormgegeven. Bij de uitvoering van de door Rijk, provincie en regio
opgestelde agenda pakt de vennootschap een deel van de activiteiten op. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering
van het grootste deel van de BNA ligt primair bij de stakeholders in de Triple Helix. Waar zij dit nodig vinden, kan een
beroep worden gedaan op Brainport Development voor ondersteuning. Naast de BNA zal in 2018 de Next Generation
strategie richting geven aan ons activiteitenportfolio met als kerngedachte dat het voor bedrijven, kennisinstellingen
en overheden noodzakelijk is om toekomstbestendig en adaptief te zijn; ook in gezamenlijkheid.
De activiteiten van Brainport Development zijn (ook in 2018) vooral gericht op het versterken van het Brainport
ecosysteem en de robuustheid van de economie. We willen het komende jaar groeien in direct gevoelde relevantie
voor het (mkb)bedrijfsleven. Dat doen we door te bouwen aan onze Business Intelligence. We vergaren meer
kennis over de behoeften van ondernemers en proberen inzicht te verkrijgen in de tekorten van ons ecosysteem die
ondernemen in de weg staan. Business Intelligence helpt bij het starten van de juiste initiatieven en het beoordelen
van lopende acties. We verbinden de opgebouwde kennis en inzichten aan de kennisinstellingen en overheden in ons
netwerk. Het uitbouwen van onze Business Intelligence is een directe uitkomst van de gesprekken die we in 2016 in
de Brainport Eindhoven regio hebben gevoerd met al onze stakeholders bij het maken van nieuwe afspraken voor onze
meerjarenfinanciering.
We communiceren het komend jaar vanuit een nieuw uitgewerkte merkstrategie voor het merk Brainport Eindhoven.
Daarbinnen worden verdere stappen gezet om de externe communicatie, ook door meer intensieve inzet van onze
partners, zowel regionaal, nationaal als internationaal, nog scherper toe te snijden op de verschillende doelgroepen
(bijv. talent en bedrijven). Bij de marketing van het merk Brainport Eindhoven maken we verschil tussen ‘on brand’
en ‘off brand’ activiteiten. Een activiteit is on brand als deze voldoet aan twee criteria: het betreft de hightech
maakindustrie en versterkt ons ecosysteem. Brainport Development stimuleert en faciliteert het gebruik van de
merknaam door alle interne én externe on brand initiatieven. Gebruik van de merknaam door ‘off brand’ initiatieven
wordt ontmoedigd, of we kijken hoe we die activiteiten wel ‘on brand’ kunnen maken.
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2. De Brainport Nationale Actieagenda
Brainport Eindhoven, met een sterke concentratie van kennisintensieve maakindustrie, is in 2017 de economisch
snelst groeiende regio in Nederland. In de Brainport Nationale Actieagenda (BNA) benoemen we welke investeringen
nodig zijn om de bijdrage van de regio aan de Nederlandse economie structureel verder te vergroten. In het najaar
van 2016 heeft Brainport Eindhoven de status van Mainport gekregen. Hiermee is Brainport op nationaal niveau ook
politiek erkend als een van de drie economische kerngebieden van Nederland. Samen met stakeholders in de regio, de
provincie Noord-Brabant en verschillende ministeries werken we aan een gezamenlijke agenda om Brainport Eindhoven
als een van drie economische motoren van Nederland te versterken. De regio is erin geslaagd de BNA, die in april is
aangeboden aan de fracties van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, te verankeren in het kabinetsbeleid voor de
komende vier jaar. Het kabinet geeft met de passage in het regeerakkoord ‘De mainport-status van de regio Eindhoven
wordt samen met de regio uitgewerkt’ opvolging aan de verdere uitwerking van de BNA.
De BNA vraagt in 2018 veel inzet van partijen in Brainport Eindhoven, Noord-Brabant en Den Haag. Overheden,
onderwijs- en kennisinstellingen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties leveren gezamenlijk inzet op de
verdere invulling en uitwerking van de BNA, de realisatie van concrete afspraken met het Rijk en de doorvertaling
daarvan naar beleid en activiteiten op alle schaalniveaus. Voor Brainport Development is daarin een tweeledige
rol weggelegd. We organiseren en faciliteren de totstandkoming van de BNA samen met Rijk, provincie en alle
stakeholders in de regio. Daarnaast heeft Brainport Development een belangrijke rol in de - veelal projectmatige doorvertaling van de BNA naar een aantal actielijnen binnen de thema’s van de BNA.
Een projectteam met leden vanuit verschillende stakeholders, opgericht voor de BNA, coördineert deze inspanningen
ook in 2018. Brainport Development geeft leiding aan dit projectteam en levert een deel van de benodigde capaciteit.
In 2018 richten we binnen de thema’s van de BNA onze aandacht specifiek op de volgende activiteiten:
Talent 1. We faciliteren het primair en voortgezet onderwijs bij de vernieuwing van het curriculum met meer ruimte
voor nieuwe vaardigheden, zogenaamde ‘future skills’, zoals programmeren en probleemoplossend denken. We
ondersteunen de verdubbeling van het aantal technologie- en ICT-studenten binnen het mbo, hbo en wo. We
ondersteunen de nationale campagne ‘Boost Your Talents in The Netherlands’ gericht op het aantrekken van talent.
Kennis. Samen met nationale partners maken we ons sterk voor meer publieke middelen voor onderzoek en
ontwikkeling. Samen met de TU/e, de provincie, de BOM en bedrijven uit Brainport Eindhoven willen we de
vooraanstaande kennispositie op het gebied van geïntegreerde fotonische chips omzetten naar een sterke mondiale
marktpositie bij het produceren en toepassen van deze nieuwe chips.
Vanuit de overtuiging dat de conversie naar duurzame energie veel meer vraagt dan alleen het opwekken van energie
met zon en wind, werken we aan oplossingen voor een duurzame nieuwe energie-infrastructuur met geavanceerde,
op hightech gebaseerde, vormen van opslag en distributie (smart grids). Daarbij werken we intensief samen met alle
partijen in Nederland die zich aan diezelfde ambitie hebben gecommitteerd.
Ondernemerschap. De provincie Noord-Brabant (mkb Plus-faciliteit) en de Rijksoverheid (InvestNL) zijn er in 2017 in
geslaagd nieuwe financieringsmogelijkheden te ontwikkelen voor groeibedrijven die heel moeilijk te financieren zijn.
Samen met de BOM wenden we in 2018 de nieuwe mogelijkheden aan met investeringsplannen voor bedrijven die hier
om zitten te springen.
Om de regio voor te bereiden op nieuwe digitale ontwikkelingen en technologieën verbinden we een brede groep van
industriële maakbedrijven aan Smart Industry ontwikkelingen. Samen met nationale partners maken we ons sterk voor
het behoud van het fiscaal innovatie instrumentarium en een verhoging van de PPS-toeslag aan publieke zijde van 25%
naar 50%. Vanuit het Brainport International Programme worden in 2018 minimaal 25 internationale bedrijven benaderd
om zich in Brainport te vestigen.

1. De BNA thema’s Talent, Kennis, Ondernemerschap en Vestigingsklimaat vallen (vrijwel) samen met de domeinbenamingen zoals de Stichting Brainport ze hanteert in de
Brainport strategiedocumenten: respectievelijk People, Technology, Business en Basics.
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Vestigingsklimaat. Binnen het vestigingsklimaat ondersteunen we vanuit Brainport Development in 2018 acties
gericht op het verbeteren van de bereikbaarheid van de regio en een aantrekkelijk woon- en leefklimaat.
Naast onze inzet op deze vier thema’s blijft Brainport Development werken aan het versterken en onderhouden van
onze relaties met Kamerleden en de verschillende departementen in Den Haag. Deze inzet richting het Rijk leveren we
niet alleen samen met regionale partners en de provincie Noord-Brabant, maar ook met de andere ‘economic boards’
(met name Amsterdam Economic Board, Economic Board Utrecht en Economic Board Zuid-Holland) en nationale
partners zoals VNO-NCW en FME. Ook onze inspanningen in Brussel, vaak samen met de provincie Noord-Brabant,
gaan in 2018 onverminderd door.
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3. De Stichting en de vennootschap
Het bestuur van de stichting Brainport is de manifestatie van de Triple Helix-samenwerking van bedrijven, kennis- en
onderwijsinstellingen en overheden in het Brainport ecosysteem (Zuidoost-Brabant). Alle segmenten van de Triple
Helix zijn er gelijk in vertegenwoordigd. Het bestuur heeft voor de economische ontwikkeling van de regio Brainport
Eindhoven een strategische, coördinerende, regisserende en een uitvoerende rol; de leden van de stichting vormen
gezamenlijk het regionaal economisch bestuur (=’economic board’) van Brainport Eindhoven. De bestuursleden
vertegenwoordigen het belang van hun eigen Triple Helix-segment, maar evenzeer dat van de Brainport regio als
geheel. De stichtingsbestuursleden zorgen ervoor dat zij vanuit hun segment informeel doch adequaat gemandateerd
zijn.
Het bestuur is ‘eigenaar’ van de strategie, onderhoudt hem en voelt zich ervoor verantwoordelijk dat de daarmee te
bereiken doelen behaald worden. Dat doen de stichtingsbestuurders in eerste aanleg door een beroep te doen op
het uitvoerend vermogen van de ‘Triple Helix-community’ door het vervullen van een coördinerende en regisserende
rol richting de brede eigen achterbannen en de partners in de regio (bijv. ‘het hightech bedrijfsleven’). Met name hier
zetten de individuele stichtingsbestuurders zich actief voor in.
Daarnaast heeft de stichting Brainport samen met de overheden in Brainport Eindhoven nog een eigen
ontwikkelorganisatie voor het bereiken van (een deel) van haar strategische doelen: Brainport Development NV. Deze
organisatie ondersteunt (met name) bedrijven en kennisinstellingen die projecten willen ontwikkelen waarmee ze
uitvoering geven aan de strategische agenda. De stichting, als één van de aandeelhouders, treedt op als opdrachtgever
door het op basis van de Brainport strategie vaststellen van het meerjarenplan (4-jarig) en het jaarplan. Het toezicht op
de uitvoering van dat jaarplan is in handen gegeven van een onafhankelijke Raad van Commissarissen.
De vennootschap is dus slechts verantwoordelijk voor de uitvoering van dat deel van de Brainport strategie dat is
verwoord in de opdracht van het stichtingsbestuur aan de vennootschap (jaarplan). Het zwaartepunt ligt daarbij op
activiteiten waarvoor specifieke kennis en vaardigheden nodig zijn die niet van nature aanwezig zijn bij bedrijven,
kennis- en onderwijsinstellingen en overheden. In termen van de strategiedomeinen gaat het dan vooral over People
(onderwijs-arbeidsmarkt), Business en Internationalisering (business development, clusterontwikkeling, handels- en
investeringsbevordering (‘trade’ en ‘invest’) en innovation (stimuleren van internationale innovatie samenwerking en
EU innovatie projecten)).
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4. Trends en ontwikkelingen
Toen een aantal jaren geleden de aanzet werd gegeven tot het strategieproces waaruit Brainport Next Generation
resulteerde, was er een volledig ander maatschappelijk en economisch klimaat. We kwamen net uit een diepe
economische recessie en de algemene opvatting, ook onder vooraanstaande economen, was dat de tijd van flinke
economische groei definitief voorbij was. We zouden in de toekomst blij moeten zijn met bescheiden groeicijfers van
zo rond de 1%. Dat Brainport Next Generation daarom heel sterk in het teken van aanpassingsvermogen (adaptiviteit)
kwam te staan, was niet meer dan vanzelfsprekend. Natuurlijk was ook de sterke opkomst van de digitale economie
daar debet aan. Het ontstaan van disruptieve bedrijven als Spotify, Uber, AirBnB zette velen aan het denken over de
houdbaarheid van de bestaande businessmodellen.
Die opkomst van de digitale economie zet zich onverdroten voort en heeft een paar jaar geleden ook de (kennis
gedreven) maakindustrie bereikt: ‘smart industries’. Het is de verwachting dat de komende jaren de uitwerking van
die digitalisering nog veel tastbaarder en zichtbaarder zal gaan worden. Dat manifesteert zich in nieuwe manieren
van maken als 3D-printing waarvan we pas aan het begin van de ontwikkeling staan, maar nog veel sterker en
vaak onzichtbaarder in de vergaande ‘vernetwerking’ van de industrie zoals die ook de afgelopen decennia in de
dienstverlening heeft plaatsgevonden. Het is heel mooi te zien hoe ondernemers in Brainport Eindhoven actief hierop
anticiperen. Zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van de Brainport Industries Campus, waar wordt gewerkt aan de
‘factory of the future’. Een ontwikkeling die niet alleen door ondernemers nauwlettend wordt gevolgd, maar die ook een
grote aantrekkingskracht heeft op onderwijsinstellingen. In 2018 kunnen we er allemaal een kijkje gaan nemen.
Dat het er in de maakindustrie ook wel eens heel disruptief aan toe zou kunnen gaan, zien we in onze eigen omgeving
met de opkomst van elektrische voertuigen (auto’s en motoren). Ook op dit front roert Brainport Eindhoven zich. Naast
Tesla ontstaan er in onze eigen regio nieuwe voertuigfabrikanten als Lightyear en Amber.
Een verwachting van vijf jaar geleden die niet uitkwam, is die van zeer gematigde economische groei. In 2017
wordt voor de regio Zuidoost-Brabant een groei verwacht van meer dan viereneenhalf procent. Deze groei wordt in
belangrijke mate voortgebracht door het succes van onze hightech maakbedrijven, ASML voorop maar zeker niet
alleen. Onze bewering richting de Haagse politiek dat Brainport Eindhoven economisch van enorme betekenis is voor
de BV Nederland wordt dubbel onderstreept. Helaas heeft hier het succes ook een keerzijde. De groei gaat zo hard
dat er gesproken mag worden van oververhitting die zich voor steeds meer bedrijven voelbaar manifesteert op de
arbeidsmarkt. Het tekort aan technisch geschoold personeel op alle opleidingsniveaus heeft steeds meer negatieve
gevolgen. Er ontstaat onderlinge frictie omdat iedereen uit dezelfde vijvers vist en de één een aantrekkelijker hengelaar
is dan de ander. Er moet ook steeds vaker ‘nee’ worden verkocht aan klanten. Het aanpakken van dit probleem moet
de allerhoogste urgentie krijgen. Deeloplossingen en tijdelijke noodverbanden zijn absoluut onvoldoende. Onderwijs,
bedrijfsleven en overheden zullen hier alle krachten moeten bundelen om te komen tot een allesomvattende integrale
aanpak.
Deze ontwikkeling stelt logischerwijs ook vraagtekens bij het naar de regio halen van nog meer kennis gedreven
maakbedrijven. Ermee stoppen lijkt een te eenvoudig antwoord, omdat het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid ook
tot een kwalitatieve versterking van het industriële ecosysteem kan leiden, bijvoorbeeld in het teken van de eerder
genoemde digitalisering. Dit is van belang met het oog op de langjarige continuïteit van ons ecosysteem.
Het is goed om te weten dat het voorliggende jaarplan geschreven is met deze trends en ontwikkelingen in het
achterhoofd. Daarmee worden geen sluitende antwoorden geboden op de beschreven problemen. Hier ligt vooral nog
een uitdaging voor de samenwerkende Triple Helix van Brainport Eindhoven.
Tot slot nog kort iets over een heel andere ontwikkeling. Brainport was jarenlang bijna een fenomeen op zichzelf. Vrijwel
nergens was de Triple Helix-samenwerking zo tot ontwikkeling gekomen. Maar dat is veranderd. Vooral ook in onze
nabijheid in Noord-Brabant en Limburg. Dat leidt tot allerlei nieuwe en intensievere vormen van samenwerking die veel
beloven voor de toekomst. Het heeft ook geleid tot steeds meer en betere samenwerking met de BOM en de provincie.
Daar is de afgelopen jaren door verschillende mensen veel energie in gestoken en de verwachting is dat de resultaten
daarvan in 2018 duidelijk zichtbaar zullen worden op onderwerpen als fotonica, smart industries, startersbegeleiding
en groeifinanciering.
Niet alleen ten zuiden van de grote rivieren heeft de Triple Helix-samenwerking wortel geschoten. Overal in Nederland
zien we vergelijkbare samenwerkingsvormen ontstaan. Voor ons is vooral relevant dat de andere economische
kerngebieden van Nederland, zeg de noordelijke en de zuidelijke Randstad, vergelijkbare platforms tot stand
hebben gebracht en dat we elkaar nu ook weten te vinden. De verwachting is dat dit in 2018 een sterke en positieve
ontwikkeling zal kennen.
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5. People
Als technologie de motor is voor de toekomstige oplossingen van Nederland, is talent de brandstof voor die motor.
Er heerst een mondiale ‘battle for talent’ en om aan de vraag van onze kennisintensieve industrie te voldoen, is fors meer
talent nodig. De krapte op de arbeidsmarkt, zeker in tech- en IT profielen, neemt toe. Het is niet voor niets dat ‘Talent’
een centrale plaats inneemt in de BNA en prominent in het regeerakkoord staat. Voor het domein People is het des te
urgenter om in 2018 – met alle stakeholders in Brainport Eindhoven – een versnelling te realiseren om ervoor te zorgen dat
de tekorten op de arbeidsmarkt niet verder oplopen. Samen met alle stakeholders voelen we ons verantwoordelijk om de
technologische talentenpool in Brainport Eindhoven te vergroten, zowel kwantitatief als kwalitatief.
In 2018 krijgen de activiteiten die Brainport Eindhoven, provincie en Rijk voorrang geven in de BNA prioriteit.
Het Technologiepact Next Generation is komend jaar leidend voor de activiteiten langs drie lijnen:
1. Schaarste en Mismatch
2. Leren in Brainport
3. Lerend Leven

Projecten
1. Schaarste & Mismatch
A. Masterplan Talent
De omvang van het tekort op de arbeidsmarkt vraagt om een integraal masterplan Talent (van onderwijs en bedrijfsleven)
waarin, met een zo hoog mogelijke urgentie, verschillende thema’s (zoals ‘Schaarste & Mismatch’, ‘Leren in Brainport’ en
‘Lerend leven’) worden samengepakt. Hiervoor brengen we werkgevers, onderwijsinstellingen en overheden samen om te
komen tot een plan dat versnelling geeft aan de oplossing voor de grootste uitdaging voor ons ecosysteem.
B. Brainport Stars
In de Brainport Stars pilot werken de deelnemende bedrijven samen om werknemers van het ene bedrijf een nieuwe plek te
geven in een ander bedrijf. Deelnemers pilot 2018: ASML, Philips, Thermo Fisher Scientific, NTS Groep, KMWE, Frencken.
C. Aantrekken en behouden van internationaal tech- & IT talent
Korte termijn – versnelling:
• Één grote Brainport Talent marketing campagne om meer Europees tech- & IT-talent naar Brainport te halen;
• Nederland-brede branding voor Talent Attraction, samen met de andere regio’s in Nederland en het Rijk
– zie ook de BNA;
• Talent Attraction Program Brainport
Samen met en voor werkgevers organiseren we de volgende zaken:
› Promotie van de Brainport Eindhoven regio bij tech- en IT talent via online campagnes (website en social media);
› Kennisdeling en netwerk versterking op het gebied van “talent attraction”;
› Talent sharing: tech- en it-sollicitanten die door de ene werkgever worden afgewezen doorverwijzen naar alle
andere relevante vacatures in Brainport;
› Traineeship programma voor mbo, hbo en wo tech- en IT studenten uit Spanje en Italië, gericht op tech
werkgevers in Brainport Eindhoven, met name binnen het mkb.
(Midden)lange termijn:
• We organiseren de derde Young Brainport Summer School: een ‘once in a lifetime experience’ van een week
voor 40 wereldwijde technologische toptalenten in leeftijd variërend van 15 tot 18 jaar oud;
• Brabantse Internationale Studentenpilot: samen met de hoger onderwijsinstellingen in Brabant - TU/e, TiU, Fontys
Hogescholen en Avans Hogeschool - trekken we over een periode van 4 jaar 750 internationale tech- & IT studenten
aan. We spannen ons gezamenlijk in om minimaal tussen de 38% en 45% van alle internationale studenten voor onze
provincie te behouden.
(Belangrijkste) KPI’s Schaarste & Mismatch:
• Minimaal 50 regionale partners in Brainport Eindhoven onderschrijven het Masterplan Talent;
• Maandelijks minimaal 20.000 unieke bezoekers op de internationale Brainport Eindhoven website
met 15% conversie in aantal clicks op de tech- en IT vacatures (=3.000);
• De derde editie van de Young Brainport Summer School (zomer 2018) krijgt van de deelnemers gemiddeld
(minimaal) een 8; opschalen van Brabant International Students naar Italië en Indonesië (of een ander niet-EU land) en
tussen de 150 en 200 studenten uit de twee doellanden aantrekken.
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2. Leren in Brainport
Binnen de actielijn Leren in Brainport bevorderen we goed en vernieuwend onderwijs op alle niveaus – van po, naar
vo, naar mbo/hbo/wo dat aansluit op de vraag en behoefte op de arbeidsmarkt. Met de actie ‘Future Skills’ (inclusief
internationalisering) willen we antwoord geven op de vraag hoe in de regio ons onderwijs zich continu kan blijven vernieuwen
met het oog op de arbeidsmarkt van de toekomst. Hiervoor wordt gekeken hoe vanuit een strategische visie het ecosysteem
van het onderwijs kan worden versterkt. Brainport Development versnelt en coördineert waar nodig de connectie van de
onderwijsinstellingen met het regionale technologische bedrijfsleven.
Leren in Brainport bestaat uit de volgende acties:
a. Algemene coördinerende en verbindende rol tussen de verschillende initiatieven in de regio en landelijke
programma’s;
b. Organiseren van een onderwijs breed evenement ter bevordering van innovatie in onderwijs en ter versterking van
de verbindingen tussen onderwijs en bedrijfsleven;
• Minimaal 1 regionaal evenement coördineren voor po (AutoTech) en 1 voor vo (Girlsday);
• Samen met vmbo, mbo en hbo verbeteren van de aansluiting met het bedrijfsleven via de projecten Focus &
		 Passie voor Techniek en Creative Lab Brainport.
(Belangrijkste) KPI’s Leren in Brainport:
• Oplevering van een ‘menukaart’ voor het bedrijfsleven voor bevorderen van deelname van bedrijfsleven aan
onderwijsactiviteiten en -evenementen, inclusief structureel meetbare en pedagogische borging hiervan;
• Alle evenementen krijgen een gemiddelde beoordeling van een 8;
• Minimaal 1000 leerlingen aanwezig op evenement po en 500 leerlingen aanwezig op evenement vo;
• Vorming van een samenwerkingsverband tussen tenminste 6 vmbo-t scholen, met als doel techniekpromotie en
aansluiting naar MBO en bedrijfsleven.

3. Lerend Leven
De actielijn Leven Lang Leren is cruciaal voor een beter werkende arbeidsmarkt in Brainport Eindhoven.
De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij werkgevers én werknemers in samenspel met onderwijsinstellingen2.
Brainport Development draagt hier aan bij door middel van de volgende acties:
• Helpen identificeren van Lerend Leven thema’s bij de deelnemende bedrijven. Deze bedrijven worden in ‘learning
communities’ aan elkaar gekoppeld rondom een specifiek thema. Na de initiatiefase trekt Brainport Development zich
hieruit terug.
• Coördineren van de 50+ Mismatch ICT: een pilot aangaande het om-, her- en bijscholen van hoogopgeleide
werkloze ICT-ers richting bedrijfsleven.
(Belangrijkste) KPI’s Lerend Leven:
• 6 tot 8 learning communities zijn actief;
• Minimaal 40 werklozen worden door aanpak 50+ Mismatch ICT omgeschoold met de intentie hen aan een baan te helpen.
2. Een goed voorbeeld hiervan is ‘Circulaire Carrières’, waarbij werknemers uit het bedrijfsleven als docenten worden ingezet in het onderwijs.
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6. Business
Tot het domein Business behoren in 2018 alle activiteiten die innovatieve startende, groeiende en bestaande bedrijven
in Brainport Eindhoven helpen om harder te groeien dan hun ‘soortgenoten’ nationaal of internationaal. Onze
activiteiten zijn gericht op het ontwikkelen van meer - en kwalitatief betere - startende en groeiende bedrijven, op het
vergroten van het ‘Next Generation’ bewustzijn van ondernemers (adaptiviteit) en op het verbeteren van samenwerking
tussen bedrijven in consortia en clusters.
Vanuit het Business-domein maken we ons sterk voor het beter beantwoorden van de investeringsvraag van
groeiondernemingen (zie het thema ‘Ondernemerschap’ in de BNA) om de functie van het ecosysteem van Brainport
Eindhoven als industriële en technologische kraamkamer van Nederland de komende decennia te kunnen blijven
vervullen. In de BNA is ook ruim aandacht voor de tekortschietende kapitaalvoorziening. Zowel het initiatief van het Rijk
om te komen tot InvestNL als de Brabantse MKB-plus faciliteit lijken deze leemte op te gaan vullen. In 2018 doen we de
eerste ervaringen op met de toeleiding van bedrijven naar deze nieuwe financieringsmogelijkheden en monitoren we
wat aanvullend nodig is.

Projecten
1. Starten en Groeien
We werken samen met TU/e, TiU, Fontys Hogescholen en Summa, de BOM en MKB-bedrijven aan ‘meer en betere’
starters en groeiers in 2018 (Valorisatieprogramma Brabant). Onze ambitie is een verdubbeling van het aantal
levensvatbare bedrijven ten opzichte van de voorgaande jaren. Momenteel ontstaat uit tien startups één groeier. Van
die groeiers wordt er één op de tien grootbedrijf. We willen dit resultaat in Brainport Eindhoven verdubbelen naar twee
op honderd. Hiervoor hebben we de afgelopen jaren een uitgebreid netwerk van mensen en organisaties opgebouwd
onder de naam ‘Next Move’.
Activiteit: Stimuleren van toename starters en groeiers (kwalitatief en kwantitatief).
KPI’s:
• 350 gesprekken met starters en groeiers in de regio waarin we individueel bedrijfsadvies geven en ze zo concreet
mogelijk helpen bij de verdere ontwikkeling van hun onderneming en/of hun financieringsbehoefte in welke vorm dan
ook;
• Organiseren 40 netwerkbijeenkomsten, 20 expertpanels en 10 financieringstafels om bedrijven met elkaar en met
relevante partijen en kapitaalverstrekkers in het ecosysteem in contact te brengen;
• We bemiddelen 15 miljoen euro aan indirecte financieringen voor innovatieve bedrijven.
Partners: TU/e, MKB, Fontys Hogescholen, overheid, Summa College, banken, BOM, incubators, accelerators.
Activiteit: Uitvoering van het nieuwe valorisatieprogramma voor Brabant (initiatief van de provincie).
KPI:
• Vanuit het nieuw op te zetten valorisatieprogramma verstrekken we minimaal 8 ‘Proof-Of-Concept/preseed’
financieringen.
Partners: TU/e, Fontys Hogescholen en BOM.
Activiteit: Netwerk in de regio direct koppelen aan en inzetten voor starters en groeiers.
KPI’s:
• 100 doorverwijzingen van starters en groeiers naar relevante partners in het ecosysteem;
• MKB Financieringsgids beter bekend maken resulterend in minimaal 150 views p/maand.
Partner: Next Move3.
Activiteit: Startup ecosysteem versterken door meer buitenlandse startups naar de regio te halen.
KPI:
• Via onze Start Up Visa accreditatie 4 verstrekken we in 2018 minstens 5 visa.
Partners: Overheid, Startup Delta.

3 De Next Move-partners zijn: Fontys Hogescholen, de TU/e, Summa College, Bright Move, BOM en Brainport Development
4 Opgepakt op verzoek van het ministerie van Economische Zaken, RvO.
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2. Brainport Next Generation
Op verschillende manieren vergroten we het ‘Next Generation’ bewustzijn in het mkb. We zetten ondernemers
uit de kennisgedreven maakindustrie aan het denken over de toekomstige wensen van hun klanten, over nieuwe
(Smart Industry) technologieën, over digitalisering (cybersecurity) en over externe ontwikkelingen. Hiervoor maken
we onder meer gebruik van het in 2017 door Brainport Development ontwikkelde ‘Scenario Spel’. In 2018 gaat het
project ‘Toekomstbestendige Maakindustrie’ in uitvoering. Het is met ondernemers en samen met FME, Metaalunie,
Metaalhuis, KOP, Innovatiehuis De Peel (BZW) en het Huis van de Brabantse Kempen ontwikkeld. In het project worden
leerkringen georganiseerd voor ondernemers op specifieke thema´s zoals materialen, ‘sensoring’ en ‘servitization’5.
Daarnaast brengen we het totale aanbod van partijen die bedrijven helpen met innovatie of Smart Industry in beeld.
De kennisinstellingen Fontys Hogescholen, TU/e, TiU en de MBO’s worden hier intensief bij betrokken.
Verder rollen we het project ‘Het Nieuwe Innoveren’ uit; een programma waarin we met ondernemers aan de slag gaan
in bedrijventeams. Bedrijven leren uit praktijkvoorbeelden, ervaringen van anderen en theorie, hoe ze door middel van
o.a. de juiste persoonlijke innovatievaardigheden en het werken in teams innovatie beter kunnen verankeren in hun
bedrijf(sprocessen). Voor het toekomstbestendig maken van de maakindustrie zijn ook initiatieven op het gebied van
‘Lerend leven’ van groot belang. Die initiatieven worden in het kader van de Brainport Nationale Actieagenda opgepakt
vanuit het ‘People-domein’.
Activiteit: Systematisch introduceren van Brainport Next Generation skills en strategie in het mkb via uitrollen van
nieuwe projecten Het Nieuwe Innoveren en Toekomstbestendige Maakindustrie.
KPI’s:
• Het Nieuwe Innoveren: we organiseren 2 leergangen met elk 12 deelnemers (bedrijventeams);
• Toekomstbestendige Maakindustrie: realisatie van 4 leerkringen.
Partners: FME, Kempisch Ondernemers Platform (KOP), gemeente Helmond, Metaalhuis, Metaalunie.

3. Clusters
In 2018 blijven we het netwerk organiseren van (externe) clustermanagers, dat we 4 of 5 keer per jaar bij elkaar halen.
Dit biedt hen de kans hun clusteruitdagingen met collega clustermanagers te bespreken. Clusters zijn een goede
manier om (groepen van) bedrijven te versterken. We zetten onze kennis en expertise die we de laatste jaren hebben
opgebouwd ook in als een nieuw cluster zich aandient.
Activiteit: Clusterondersteuning.
KPI:
• 4 clustermanagers ‘meetups’ per jaar organiseren om clusters aan elkaar te verbinden.
Partners: Clustermanagers en leden van clusterorganisaties.

4. Systematische doorvertaling individuele bedrijfsondersteuning in projecten
Uit onze gesprekken met starters en uit de vele verschillende contactmomenten met groepen ondernemers (‘parenting
sessies’, financieringstafels, externe netwerkevenementen) halen we inzichten en adviezen die we in 2018 samen
met ondernemers proberen te vertalen in nieuwe projecten. Daarvoor kwantificeren we systematisch individuele
vraagstukken en uitdagingen die bedrijven ervaren (business intelligence). De inzichten die we zo opdoen gebruiken
we ook voor het doorontwikkelen van bestaande activiteiten (Next Move, het Nieuwe Innoveren, Scenario Spel,
en Next OEM) en de tool www.mkbfinancieringsgids.nl, Brainport Networking Financials, Parenting Sessies en de
Financieringstafel. Nieuwe projecten gaan pas van start als er een aantoonbaar draagvlak voor is bij de doelgroep.
Activiteit: Ontwikkelen van nieuwe projecten voor meer of specifieke groepen ondernemers.
KPI:
• Minimaal 2 nieuwe projecten van start.
Partners: Partners uit het Triple Helix-ecosysteem.
Activiteit: Doorontwikkelen van bestaande initiatieven (kwalitatief en kwantitatief).
KPI:
• Organiseren van 2 nieuwe leergangen binnen het project NextOEM.
Partner: Programma NextOEM.

5 Servitization: de verschuiving van omzet uit fysieke productie en R&D (productverkoop) naar (meer) omzet uit dienstverlening.
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7. International
Met Brainport International Program (BIP), een initiatief van de vier campusgemeenten (Eindhoven, Helmond,
Veldhoven en Best), verlagen we de drempels voor het internationaal zakendoen. BIP ‘matcht’ vragen en behoeften
van bedrijven, kennis- en onderzoeksinstellingen in Brainport Eindhoven met het aanbod aan mogelijkheden van
buitenlandse bedrijven. We informeren, interesseren, mobiliseren, organiseren en faciliteren het bedrijfsleven met
betrekking tot belangrijke buitenlandse markten. In BIP werken we intensief samen met andere partijen als het
ministerie van Economische Zaken, NFIA, buitenlandse consulaten, TU/e, Brainport Industries en BOM.
Om in te spelen op de internationale ontwikkelingen en om onze internationale ambities te realiseren, houden we in
2018 vast aan een integrale aanpak op de thema’s: ‘Innovation’, ‘Invest’ en ‘Trade’6. Deze aanpak werkt en wordt door
de nationale overheid omarmd (zie de conclusies en aanbevelingen in het rapport van de stuurgroep Buijink ‘Team
Nederland samen sterker in de wereld’7 ).
Om effectiever te zijn vergroten we in 2018 onze inzet op inkomende bedrijven delegaties en op meer mediatours.
Oftewel; internationale bedrijven naar Brainport Eindhoven halen in plaats van andersom. Het blijkt effectiever
te zijn om bedrijven uit Brainport Eindhoven in contact te brengen met buitenlandse bedrijven tijdens inkomende
handelsmissies en ‘factfindings’. Zo matchen we de Brainport bedrijven met potentiële klanten, c.q. de buitenlandse
bedrijven die technologieën en kennis willen afnemen en openstaan voor externe samenwerking.
In 2018 gaan we aan de slag met de resultaten van het project Technologiesignatuur en werken die verder uit door de
analyse van onze technologische competenties te koppelen aan bijbehorende bedrijven, kennisinstellingen, startups
en onderzoeksprogramma’s. Door internationale ‘targetting’ benaderen we gericht buitenlandse bedrijven die passend
en aanvullend zijn op ons ecosysteem. Wij faciliteren/ondersteunen specifiek gekozen buitenlandse bedrijven. We
gebruiken ‘inbound marketing’ waarbij de diepgaande kennis van het ecosysteem vertaald wordt naar gerichte
campagnes voor de specifieke doelgroep van Trade-Invest-Innovation.
Met BIP bieden we bedrijven uit Brainport Eindhoven toegang tot internationale netwerken door het onderhouden van
contacten met kennisinstellingen, buitenlandse steden, ambassades/consulaten en internationale clusters.
Vanuit BIP werken we aan verschillende actielijnen in de BNA. We versterken belangrijke randvoorwaarden voor het
aantrekken en behouden van buitenlandse bedrijven en het stimuleren van het innovatieve mkb in Brainport Eindhoven.
BIP speelt een sleutelrol bij het acquireren van 25 veelbelovende internationale hightech bedrijven met hoge
toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie.

Projecten
Activiteit: Vraagarticulatie.
Doel: Het kunnen matchen van de vraag en behoeften van bedrijven en kennisinstellingen in Brainport Eindhoven met
het aanbod van buitenlandse partijen.
KPI:
• 200 mkb bedrijven bevragen op hun behoeften.
Partners: Brainport clusters en mkb’ers.
Activiteit: Online inbound marketing.
Doel: Het bereiken van de specifieke doelgroep van Trade-Invest-Innovation via de te lanceren internationale website
(www.brainporteindhoven.com) en inbound marketing, waarin de diepgaande kennis van het ecosysteem vertaald is.
KPI:
• 20.000 unieke bezoekers en conversie van 200 directe contacten.
Partners: Eindhoven365, Provincie Noord-Brabant, BOM, NFIA en campussen.
Activiteit: Formuleren waardeproposities Brainport Eindhoven.
Doel 1: Samen met ketenpartners, campussen en clusters in kaart brengen wat de regio te bieden heeft qua
technologische competenties, bijbehorende bedrijven, kennisinstellingen, startups en onderzoeksprogramma’s per
sector/technologiegebied.
6 Internationalisering speelt zich af op 3 thema’s: aantrekken, (ver)binden en behouden van directe buitenlandse investeringen (Invest), bevorderen van innovatie en R&D
samenwerking (Innovatie), bevorderen van exportorders (Trade). Ondersteunend hierin zijn voorwaarden scheppen voor economische samenwerking met andere hightech
ecosystemen wereldwijd (Public) en internationale positionering van Brainport Eindhoven en het hightech ecosysteem (Branding).
7 https://www.nvb.nl/publicaties/rapporten-verslagen-brochures/2247/team-nederland-samen-sterker-in-de-wereld.html
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KPI:
• 13 specifieke ‘value propositions’ waarvan 1 gemeenschappelijke propositie van alle campussen.
Doel 2: Zoveel mogelijke partners en stakeholders zetten BIP in voor hun vraag op het gebied van internationaal
zakendoen.
KPI:
• 5% meer door verwijzingen naar BIP.
Partners: Campussen, kennis- en onderzoeksinstellingen, Brainport bedrijven, NFIA, Innovatie Attaches, RVO.
Activiteit: Traffic generen.
Doel: Ondersteunen van bedrijven en kennisinstellingen in Brainport Eindhoven door hen in contact te brengen met
internationale bedrijven en netwerken.
Buitenlandse bedrijven helpen om zich succesvol in Brainport Eindhoven te vestigen en hier te (ver)blijven.
Middel: Missies en FactFindingTrips organiseren of begeleiden; investor relations gesprekken voeren; beurzen en
evenementen (mee) organiseren of bestaande evenementen inzetten.
KPI’s:
• 200 mkb bedrijven/kennis en onderwijsinstellingen tijdens in- en uitgaande missies gekoppeld
aan 75 buitenlandse bedrijven;
• 50 investor relations gesprekken;
• 10 nieuwe directe buitenlandse vestigingen met aantoonbare betrokkenheid BIP;
• 4 innovatie & onderzoekprojecten geïdentificeerd, gedefinieerd inclusief financiering.
Partners: Financiële dienstverleners, makelaars, vastgoed eigenaren, BOM, clusters en campussen.
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8. Technology
Het technologie domein is het primaire speelveld van de kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Het bepaalt in
belangrijke mate de uniciteit van het Brainport ecosysteem. Toch neemt het in het jaarplan van Brainport Development
slechts een beperkte plaats in, omdat voor de ontwikkeling van die technologie de organisatie slechts in beperkte mate
toegevoegde waarde kan creëren in relatie tot wat kennisinstellingen en bedrijven zelf (kunnen) doen. In de gevallen
dat dit wel zo is, gaat het veelal om het verwerven van financiële middelen bij regionale, nationale en Europese fondsen
(OP-Zuid, Horizon 2020). Of het gaat om beleidsbeïnvloeding in Den Haag en Brussel. In dat geval wordt heel nauw
opgetrokken met bedrijfsleven en kennisinstellingen. Hiervoor heeft Brainport Development zelfs een speciaal public
affairs netwerk in het leven geroepen.
Binnen het Technology domein werken we in 2018 aan de verdere uitwerking van de Technologiepropositie om de
technologische competenties van Brainport Eindhoven beter (internationaal) te kunnen ‘vermarkten’. Hier gaat het
om het uitdragen (vermarkten) van de bijzondere technologiepositie van het ecosysteem. Dit wordt gebruikt bij het
acquireren van buitenlandse investeerders en bij het aantrekken van talent. Vanwege deze directe relatie met branding
en marketing valt dit project onder verantwoordelijkheid van het team Marketing en Communicatie.
Met het Europese project ‘Inno_Infra_Share’ brengen we de regionale onderzoeksinfrastructuur (van fundamenteel
onderzoek tot fieldlabs voor praktijkproeven) in kaart en ontwikkelen we een gezamenlijke behoefteraming en agenda
voor gewenste uitbreiding en vernieuwing van innovatiefaciliteiten.
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9. Basics
In het Basics domein gaat het vooral om het woon- en werkklimaat van de regio en om het vestigingsklimaat.
Beide zijn van extreem groot belang voor de verdere ontwikkeling van het industriële ecosysteem van Brainport.
Het wegnemen van de tekortkomingen in dit domein en het verder optimaliseren van de sterktes ervan is binnen de
Triple Helix-samenwerking vooral de taak van de overheden. Zij zijn daartoe veelal voldoende geëquipeerd, zodat er
geen beroep hoeft te worden gedaan op de uitvoeringskracht van Brainport Development. Wel wordt er ten behoeve
van de werkzaamheden in dit domein regelmatig gebruik gemaakt van de ‘business intelligence’ van onze organisatie.
Ook als het gaat om public affairs is Brainport Development een actieve partner in vrijwel alle dossiers. Waar gewenst,
organiseert en coördineert Brainport Development de gezamenlijke lobby van de Triple Helix in Den Bosch, Den Haag en
Brussel. Verder werken we ondersteunend aan activiteiten van stakeholders binnen dit domein, als voorbeeld noemen
we onze voortdurende inzet op de onderbouwing van de claim van centrumstad Eindhoven ten aanzien van de extra
Rijksmiddelen voor sport en cultuur. Vaak is dit binnen projecten in de domeinen People, Business en International
waar een aantrekkelijk vestigings-, woon- en leefklimaat aan de orde is. Dat omhelst onder andere een goede (inter)
nationale bereikbaarheid8 en een voorzieningenniveau dat aansluit op de economische kracht van Brainport Eindhoven.
In 2018 is de BNA leidend.

8 Denk hierbij aan de snelle directe treinverbinding naar Düsseldorf en de doorontwikkeling van Eindhoven centraal met verbinding naar economische toplocaties zoals de
HTCE/ASML, Eindhoven Airport, Philips Health Campus en de Automotive Campus.

Jaarplan 2018 • 17

10. Societal Challenges (voorheen ‘drivers’)
1. Safety & Security
(Digitale) veiligheid is een belangrijk thema in het nieuwe regeerakkoord en sluit direct aan op het onderwerp
‘digitalisering’ in de BNA. In 2018 krijgt dit handen en voeten met de ontwikkeling van een cybersecurity faciliteit voor
kennisgedreven maakbedrijven in Brainport Eindhoven. Dit project is een samenwerkingsverband met DITSS (Dutch
Institute for Technology, Safety and Security), ESCG (Eindhoven Cybersecurity Group), Ministerie van Economische
Zaken en FME. Brainport Development is verantwoordelijk voor het procesmanagement. De provincie Noord-Brabant
heeft (vooralsnog informeel) steun toegezegd aan dit project.

2. Health
Gezondheid is een hoofdthema in het regeerakkoord en staat ook onder de titel ‘vitaliteit’ in de BNA. Samen met de
Coöperatie Slimmer Leven richten we een ‘living lab’ in met 100.000 gebruikers als proeftuin voor gezondheids- en
vitaliteitsinnovaties voor Nederland. Brainport Development richt zich daarbij op de mogelijkheden voor business
development.
Activiteit: HELIUM
Doel: Versterken van het ecosysteem voor e-healthtoepassingen en zorg innovatie om effectiviteit van publieke
middelen te vergroten.
KPI’s:
• Opleveren van het Regionaal Actie Plan;
• Samenwerking met andere internationale Living Labs, niet enkel binnen de EU.
Partners: Buiten EU consortium – CSL2020 en andere zorg (innovatie) partijen uit het grensgebied.
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3. Energy
Energie is een belangrijk thema in het regeerakkoord. Door een toenemende toepassing van variabele energiebronnen
zoals wind en zon zal het huidige vraagvolgend energiesysteem in transitie moeten naar een aanbod volgend
energiesysteem. Hierin zijn o.a. meerdere conversie- en opslagroutes nodig. In 2018 heeft Brainport Development
samen met onder meer de TU/e en TNO een aanjaagfunctie om hightech maakbedrijven te interesseren samen met
kennisinstellingen in de regio activiteiten op te pakken waarmee voor die routes equipment en componenten worden
ontwikkeld.
Om dit te bereiken wordt beoogd dat allianties worden opgebouwd zodat kennisinstellingen en bedrijven uit de regio
samen moderne componenten en systemen kunnen ontwikkelen die de conversie en opslagroutes ondersteunen
(control systems, membranen, spinning disk, enz) en opslagmediums kunnen produceren. Daarnaast wordt beoogd dat
allianties worden opgebouwd die zorgen voor applicaties die gebruik maken van deze equipment en componenten voor
meerdere maatschappelijke toepassingen (o.a. vervoer).
Partners: TNO, Differ, TU/e, Solliance, bedrijfsleven (o.a. VDL Groep en Unit040)

4. Food
Brainport Development acteert in nauwe samenwerking met Food Tech Brainport in de rol van leadpartner in het
Interreg-Vlaanderen Nederland project Food From Food (Triple F). Het project stimuleert, ondersteunt en versnelt
innovaties in de agro- en voedingsmiddelenindustrie op het vlak van verwaarding van plantaardige nevenstromen
tot voedingsmiddelen. Het doel is om potentiële businesscases en nieuwe samenwerkingen voor mkb uit de
voedingsmiddelenindustrie, agrarische bedrijven en technologieleveranciers te bevorderen met hulp van het
grensoverschrijdend netwerk in België/Nederland en op deze manier de innovatie- en concurrentiekracht te vergroten.
Daarnaast ondersteunt Brainport Development Food Tech Brainport bij de uitwerking van de propositie,
technologiescouting (i.s.m. BIP) en de doorontwikkeling van het Food Technology Park in Helmond.
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5. Mobility
Uitvergroten van de positie van Brainport Eindhoven als smart mobility innovatiehub
De BNA besteedt specifiek aandacht aan het thema slimme mobiliteitsoplossingen, zo wordt gesteld dat:
“Het openbaar vervoer in stad en regio is binnenkort volledig elektrisch en als volgende stap brengen we autonoom
rijdende deelauto’s op de weg. Als geboortegrond van autonavigatie heeft Brainport alles in huis om de toekomstkansen
op het gebied van slimme mobiliteit te verzilveren. Met de regio als proeftuin voor autonoom en verbonden rijden en
Mobility as a Service (MAAS), leveren wij een belangrijke bijdrage aan de ambities van Nederland als mondiaal ‘testbed’.”
Deze uitdagingen pakken we op in partnerschap met de Rijksoverheid. Gemeenten, bedrijfsleven en kennisinstellingen
in de regio richten in samenwerking met de provincie een marktplaats in voor het bijeenbrengen van vragen en
oplossingen op het gebied van MAAS. Dit gebeurt onder de vlag van het programma SmartWayZ.nl dat het leidende
mobiliteitsprogramma is voor Zuid-Nederland. Brainport Development brengt expertise in op het vlak van het verbinden
van stakeholders en voor business development.
Het Rijk speelt in de ontwikkeling van deze baanbrekende technologische oplossingen een cruciale rol door regelruimte
te creëren, budget voor vernieuwing te bieden en zelf waar nodig actief mee te helpen aan experimenten.
KPI:
• Medio 2018 staat er een valorisatieorganisatie specifiek gericht op de markt van ‘Mobility as a Service’ (Marktplaats).
Partners: Programmaraad SmartWayz.nl, Automotive Campus, AutomotiveNL, TU/e, Fontys Hogescholen, TNO,
bedrijfsleven, MRE, gemeente Eindhoven, gemeente Helmond, provincie Noord-Brabant, ministerie van Infrastructuur
en Milieu.
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11. Organisatie en financiën
1. Organisatie
Als onafhankelijke en vraaggestuurde organisatie werkt Brainport Development op bevlogen wijze aan concrete
resultaten. Het inhoudelijk kader voor onze activiteiten wordt gevormd door Brainport Next Generation, de strategische
koers die de Stichting Brainport in 2016 heeft uitgezet, en de samen met Rijk en provincie geformuleerde BNA.
De organisatie van Brainport Development is passend gemaakt op de adaptieve strategie van Brainport Next
Generation en voorbereid op haar rol bij de BNA. In de daarmee ontstane ‘matrixorganisatie’ staan inhoudelijke
programma’s centraal. Die programma’s worden ontwikkeld en uitgevoerd door multidisciplinaire teams van
projectleiders en adviseurs aangevuld met kennis en vaardigheden uit de teams van Financiën, Communicatie &
Marketing en Strategie & Monitoring.
In lijn met de opdracht van onze overheidsfinanciers werken we vanaf 2015 actief aan het beperken van het aantal
medewerkers ´in vaste dienst´, zodat onze basisactiviteiten en -voorzieningen vanuit de basisfinanciering kunnen
worden gedekt. We hebben een kleine, relatief stabiele vaste kern van medewerkers met een ruimere - met het
projectenaanbod ‘mee-ademende’ - flexibele schil.

2. Financiën
In de periode 2017-2020 bedraagt onze basisfinanciering € 4.267.879,- per jaar. Dat bedrag wordt door de lokale
overheidspartners, via het MRE, verstrekt. De overheden houden met deze financiering de kernfunctie (de
basisactiviteiten) van de organisatie in stand. Brainport Development is door die overheidsfinanciering voor iedereen
toegankelijk en onpartijdig. Zoals de gezamenlijke overheden zich verantwoordelijk voelen voor de basis van de
organisatie, zo voelen het bedrijfsleven en de kennisinstellingen in de regio zich eigenaar van alle activiteiten en
projecten. Zij zijn binnen de kaders van Brainport Next Generation én voor een deel van de BNA in de lead voor de
strategische focus en de realisatie daarvan.
De basisfinanciering alleen is echter niet toereikend om het jaarplan van de vennootschap te realiseren. Net zoals
voorgaande jaren gaan we ervan uit dat we zo’n € 1.200.000,- aan externe financiering zullen ophalen bij bedrijven,
kennisinstellingen en overheden (onder meer nationale, provinciale en Europese fondsen) voor het ontwikkelen van
projecten die we voor èn met deze partners opstarten (zie projectenportfolio overzicht in bijlage 1).
Naast de ontwikkelprojecten voeren we ook verschillende programma’s uit die voor een groot deel extern worden
gefinancierd. De begroting voor 2018 heeft dan ook een omvang van € 8.117.000,-.
De begroting uit het Meerjarenplan Brainport Development 2017-2020 vormt het uitgangspunt voor de opzet van de
begroting 2018:
• Projecten en programma’s, bestaande uit Projectontwikkeling en -uitvoering (€ 1.800.000,-) en Programmauitvoering (€ 3.600.000,-) zijnde ongeveer driekwart van de kostenbegroting. De focus ligt binnen programmauitvoering in 2018, in financieel opzicht, op activiteiten in de domeinen ‘People’, ‘Business’ en ‘International’9.
De programmabudgetten voor de laatste twee blijven gelijk en het budget voor het ‘People-domein’ wordt (ten
opzichte van 2017) zelfs enigszins verhoogd van € 800.000,- naar € 1.000.000,-. Dit is overigens nog steeds in lijn
met de verwachtingen zoals neergelegd in het Meerjarenplan 2017-2020.
• Het ‘Brainport shared facility center’, kost ongeveer een derde van de begroting, zijnde € 2.717.000,-. Deze
kosten mogen niet in zijn geheel worden gezien als overhead. In het shared facility center voeren we ook een
aantal belangrijke lijnactiviteiten (taken) uit van de vennootschap zoals strategieformulering, de Brainport monitor,
(inter)nationale en nationale lobby en in 2018 de Brainport Nationale Actieagenda, monitoring en communicatie
(merkstrategie en regiopromotie - incl. het ‘vermarkten’ van de bijzondere technologiepositie van de regio).
Daarnaast worden vanuit het shared facility center ook alle activiteiten van de stichting Brainport voorbereid en
ondersteund.

9 In het budget van ‘International’ is, zowel aan de financieringszijde van de begroting 2018 als aan de kostenzijde van de begroting, de in-kind cofinanciering
(inzet in uren om-niet) van de partners in dat programma niet meegenomen. Dit in tegenstelling tot wat er in de oorspronkelijke meerjarenbegroting is gedaan.
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2.1 Projecten en Programma’s
Brainport Development wil - en moet - adaptief kunnen inspelen op vragen vanuit de regio. Daarvoor dient, zoals
afgesproken met de financiers, een deel van onze basisfinanciering als ‘ontwikkelbudget’ met een omvang van
€ 900.000,-. Daarbij nemen wij de inspanningsverplichting op ons om gedurende het komende jaar (2018) eenzelfde
bedrag extern te verwerven voor het ontwikkelen van projecten, zodat we tot een totaalbudget komen van €
1.800.000,-.

2.2 Shared facility center
De kosten van het shared facility center worden voor het grootste deel gedekt door de vaste bijdrage van de regionale
overheidspartners, maar ook voor een deel uit de opbrengsten van projecten en programma’s.

3. Mensen
Brainport Development heeft een vaste kernbezetting van 28,6 fte10, het totaal aantal medewerkers met een
arbeidsovereenkomst telt (per september 2017) op naar 45,8 fte11. Binnen de flexibele schil hebben we daarmee
ongeveer 17 fte op tijdelijke arbeidscontracten. Daarnaast stellen onze Triple Helix partners medewerkers beschikbaar
voor onze activiteiten. Dat gebeurt zowel op basis van personele detachering als op basis van projectinhoudelijke
afspraken, waardoor medewerkers tijdelijk voor uiteenlopende perioden en in wisselende teamverbanden bij ons
aan de slag zijn. Een ander deel van onze flexibele schil is werkzaam op basis van zogenoemde ‘overeenkomsten van
opdracht’.

10 Cijfers september 2017
11 De gemiddelde personeelsbezetting in 2013 in aantal medewerkers was nog 52,3.
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BRAINPORT DEVELOPMENT NV 		
Kostenbegroting

2018
fte

Personeel

3,4

€ 319.000

Werkbudget

Totaal

€ 400.000

€ 400.000

€ 60.000

€ 379.000

€ 196.000

€ 196.000

SHARED FACILITY CENTRE
Huisvestingskosten
Financieel manager en -medewerkers
ICT/Facilitair
Directie ( incl. bestuurssecretariaat en commissarissen)

2,0

€ 307.000

€ 160.000

€ 467.000

€ 150.000

€ 150.000

HRM, OR en opleidingskosten

1,4

€ 101.000

€ 150.000

€ 251.000

Secretariaat en Ondersteuning

4,5

€ 254.000

€ 30.000

€ 284.000

Strategie en monitoring (incl. inzet op Europese projecten)

3,6

€ 164.000

€ 50.000

€ 214.000

Communicatie en marketing

3,5

€ 276.000

€ 100.000

€ 376.000

18,3

€ 1.421.000

€ 1.296.000

€ 2.717.000

Organisatiekosten (o.a. verzekeringen, abonnnementen)

subtotaal

PROJECTEN EN PROGRAMMA’S 						
Projectontwikkeling en -uitvoering
Projectontwikkeling (enablers)		

€ 600.000

€ 600.000

Projectontwikkeling (drivers)

€ 300.000

€ 300.000

Projectontwikkeling (financiering nog extern te verwerven)

€ 900.000

€ 900.000

€ 1.800.000

€ 1.800.000

subtotaal

Programma-uitvoering
People

€ 1.000.000

Talent Attraction Programme
Arbeidsmarkt Monitor
Leren in Brainport
Veerkrachtige Arbeidsmarkt
Technology

€ 200.000

Business

€ 600.000

Bright Move
Starten en Groeien
Basics

€ 250.000

Nieuwe initiatieven
International

€ 600.000

Brainport International Programme
(excl. detacheringen om-niet)
Portfolio Uitvoering

€ 950.000

Brainport netwerk 2016 -2020
Dutch Techonogy Week
Brainport Slimme Wijk
Totaal kostenbegroting

€ 8.117.000
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BRAINPORT DEVELOPMENT NV 		

2018

Financieringsbegroting		

Totaal

Basisfinanciering		
Regionale overheden via MRE

€ 4.267.000

PROJECTEN EN PROGRAMMA’S
Projectontwikkeling
Individuele projectfinancieringen (financiering nog extern te verwerven)

€ 900.000

Kennis- en onderwijsinstellingen (projectgebonden bijdragen)

€ 300.000

Subtotaal

€ 1.200.000

Projectontwikkeling
People

€ 800.00

Talent Attraction Programme
Arbeidsmarkt Monitor
Leren in Brainport
Veerkrachtige Arbiedsmarkt
Technology

€ 100.00

Nieuwe initiatieven
Business

€ 300.00

Bright Move
Starten en Groeien
Basics

€ 150.000

Nieuwe initiatieven
International

€ 350.000

Brainport International Programme
(excl. detacheringen om-niet)
Portfolio Uitvoering

€ 950.000

Brainport netwerk 2016 -2020

€ 500.000

Dutch Techonogy Week

€ 350.000

Brainport Slimme Wijk

€ 100.000

Totaal financieringbegroting		
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€ 8.117.000

Photon Delta
AR/VR
HIC ( MMC )
Next OEM 2.0 (parenting)
AM-Motion
Het Nieuwe Innoveren
Parenting Sessie ( Brainport meetup)
XS2I4MS
Vanguard 3DP
Next Move
Financieringstafel Brainport
Brainport Development heeft een portfolio van projecten waarvan een deel wordt gefinancierd met Europese
Bright Move
subsidiegelden. Deze projecten maken het mogelijk dat Brainport Development aansluit
bij ontwikkelingen binnen
Brainport Networking Financials
Europa en deel uitmaakt van diverse interregionale samenwerkingsverbanden.
Startup Delta 2.0
S34Growth
De meeste projecten zijn gestart binnen het zogenaamde ‘Vanguard Initiative’. Brainport
Development is Maakindustrie
actief
Toekomstbestendige
betrokken bij dit initiatief dat in november 2013 van start ging. Sterke industriële regio’s
uit
de
Europese
Unie
vinden
Startup Visa facilitator
DigiPro
elkaar in dit netwerk op basis van gedeelde en aanvullende regionale economische strategieën,
de zgn. ‘Smart
Sports & Technology
MREde
/ Stimulus
Specialisation Strategies’. Vanguard Initiative’s werkdomein is de industriële innovatie-agenda,
met als doel

Bijlage 1. Projectenportfolio

versterking van de competitiviteit van de Europese maakindustrie.

People (Programma's en projecten)

Een aantal projecten start regionaal, maar proberen we zodra de tijd rijp is door te ontwikkelen
naar nationaal niveau,
Technologiepact
zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse Dutch Technology Week. De belangrijkste doelstellingLeren
van de
Dutch
Technology Week
in Brainport
(DTW) is het interesseren van jongeren in technologie. In 2018 onderzoeken we samen
met
de
klankbordgroep
van DTW
Future Skills
de mogelijkheden om hiervan een landelijk, structureel evenement te maken. Als datVisie
op deinternationalisering
juiste, samenhangende
onderwijs
Focus
en Passieen
voor
Techniekprofijt.
3.0
manier gebeurt, krijgt ook het hightech karakter van Brainport Eindhoven landelijk meer
aandacht
uiteindelijk
Creative Lab Brainport

Lerend Leven
De projecten uit het portfolio worden verdeeld naar de 5 domeinen die het Brainport Eindhoven
ecosysteem
Youngtreft
Brainport
Experience
karakteriseren. Een lijst van de projecten die met het ontwikkelbudget worden opgewerkt
u hieronder
aan. programme
Brabant International Students
Uiteraard is er voldoende ruimte in het portfolio om in de loop van 2018 ook nieuwe projecten op te nemen.

Projecten
in portfolio naar domeinen en programma’s
Domeinen & Programma's & Projecten

Business (Programma's en projecten)

High Tech Software Cluster
Photon Delta
AR/VR
HIC ( MMC )
Next OEM 2.0 (parenting)
AM-Motion
Het Nieuwe Innoveren
Parenting Sessie ( Brainport meetup)
XS2I4MS
Vanguard 3DP
Next Move
Financieringstafel Brainport
Bright Move
Brainport Networking Financials
Startup Delta 2.0
S34Growth
Toekomstbestendige Maakindustrie
Startup Visa facilitator
DigiPro
Sports & Technology MRE / Stimulus

People (Programma's en projecten)
Technologiepact
Leren in Brainport
Future Skills
Visie internationalisering onderwijs
Focus en Passie voor Techniek 3.0
Creative Lab Brainport
Lerend Leven
Young Brainport Experience programme
Brabant International Students
Brainport Talent Attraction Programme
50+ Mismatch ICT
Brainport Stars

Brainport Talent Attraction Programme
50+ Mismatch ICT
Brainport Stars

International (Programma's en projecten)
Brainport International Programme

Basics (Programma's en projecten)
WATIFY
Brainport Nationale ActieAgenda
Brainport Network
Dutch Technology Week 2018

Technology (Programma's en projecten)
Technologiepropositie
Inno Infra Share

Societal Challenges

(Programma's en projecten)

HELIUM
Triple F
Energy Storage
Solar op maat
Landing Smart Mobility
Brainport Smart District

International (Programma's en projecten)
Brainport International Programme
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Bijlage 2. Fiches Brainport Nationale Actieagenda

Thema

Lead

Doelstelling

T1. Future Skills

Brainport
Development

Binnen vijf jaar hebben alle
onderwijsinstellingen binnen Brainport
internationalisering en ‘future skills’ als
speerpunt.

T2. Verdubbeling MBO

ROC ter AA

T3. Verdubbeling HBO

Fontys Hogescholen

T4. Verdubbeling WO

TU/e

Verdubbeling van het aantal technologie- en
ICT-studenten in het MBO (inclusief om- en
bijscholing), HBO en WO. Dit betekent voor alle
drie een groeisprong naar 15.000 in 2025;
capaciteit en financiering voor extra 10.000
bèta studenten (HBO/WO) vanaf 2025.

T5. Aantrekken talent

Brainport
Development

Profileer Nederland internationaal veel sterker
als hightechland om jaarlijks 1.000 extra
toptalenten te kunnen aantrekken voor de
kennisintensieve industrie: ‘Boost your talents
in the Netherlands!’.

T6. Leven Lang Leren / 50+

Brainport
Development

Werknemers doorlopend adaptief, vitaal en
passend houden bij veranderingen die binnen
bedrijven optreden door middel van om- en
bijscholing.

K1. Fotonica

TU/e en Brainport
Development

Maak Nederland wereldmarktleider in
fotonische chips. Met extra investeringen
kunnen wij onze mondiale voorsprong
uitbouwen tot een industrieel groeicluster van
formaat.

K2. Energieopslag

Brainport
Development

Van SHELL tot VDL: Zorg voor een versnelde
doorbraak in energieopslag.

K3. Eindhoven Engine

TU/e

Wij ontwikkelen samen met het rijk een nieuwe
manier van samenwerken om kennis veel
sneller naar de markt te brengen: de Eindhoven
Engine. Hiervoor is een aanvangsinvestering
nodig en organisatorische veranderingen in de
kennisinfrastructuur en een aangepaste
innovatie toeslag (PPS 50/50).

TALENT

KENNIS
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Thema

Lead

Doelstelling

O1. Investeerders

Brainport
Development

Voer een offensieve aanpak waarmee jaarlijks
25 veelbelovende internationale
hightechbedrijven met hoge toegevoegde
waarde voor de Nederlandse economie, gericht
worden benaderd voor vestiging.

O2. Kapitaal

Brainport
Development

Maak 500 mln extra groeikapitaal beschikbaar
specifiek voor technologieontwikkeling van
hightech hardware startups (nieuwe industriële
eindproducenten).

V1. Gemeentefonds/voorzieningen

Gemeente Eindhoven

Vooruitlopend op een mogelijke herziening van
het stelsel van financiële verhoudingen tussen
Rijk en gemeenten, vragen we een extra
Rijksinvestering van minimaal 30 miljoen euro
per jaar, waaruit aantrekkelijke voorzieningen
kunnen worden behouden en doorontwikkeld.
Maak in Eindhoven - als de Design hoofdstad
van Nederland - de ontwerptraditie zichtbaar
met een Dutch Design District.

V2. Spoor

Gemeente Eindhoven

V3. Weg (Autobereikbaarheid)

Provincie NoordBrabant

V4. Lucht (Eindhoven Airport)

Gemeente Eindhoven

Zorg voor snelle (inter)nationale verbindingen
via spoor, lucht en weg. Een schaalsprong in
het spoornetwerk is nodig, om in 1 uur
Schiphol, Düsseldorf en Brussel te bereiken.
Topprioriteit is een snelle en directe intercity
Zuidelijke Randstad– Brainport–
Düsseldorf/Keulen. Ontwikkel station
Eindhoven Centraal tot een internationale
vervoersknoop, met snelle en hoogwaardige
connecties binnen Nederland en naar
Eindhoven Airport plus andere economische
toplocaties zoals High Tech Campus, TU/e en
ASML (last mile).

ONDERNEMEN

VESTIGINGSKLIMAAT
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Thema

Lead

Doelstelling

Slimmer Leven

Met eHealth laten we om te beginnen 100.000
inwoners in Brabant een gezonder en actiever
leven leiden. Sport & vitaliteit: breng 100.000
inactieve mensen naar een actieve leefstijl, en
creëer tegelijkertijd 500 nieuwe banen. Ook
werken we aan een internationale
vitaliteitsindex.

Solliance

We kunnen zonnecellen inmiddels op dunne
folies printen en die in wanden, daken en
wegen integreren. We gaan een doorbraak
realiseren door dat industrieel toe te passen.

Brainport
Development

Als geboortegrond van autonavigatie heeft
Brainport alles in huis om de toekomstkansen
op het gebied van slimme mobiliteit te
verzilveren. Met de proeftuin voor autonoom
en verbonden rijden en Mobility as a Service,
leveren wij een belangrijke bijdrage aan
Nederland als mondiaal 'testbed'. Als next step
brengen we autonoom rijdende deelauto's op
de weg.

D1. Smart Industry

Brainport
Development

We maken ons klaar voor een stortvloed aan
digitale ontwikkelingen en technologieën die
op ons af komt. Dat doen we door niet alleen
met koplopers, maar door een brede groep aan
industriële maakbedrijven te verbinden aan
Smart Industry, mede gekoppeld aan het
Europese Vanguard initiative.

D2. Cybersecurity

Brainport
Development

Cybersecure zijn is voor de kennisinstensieve
maakindustrie niet allen een veiligheidsissue,
maar ook een asset waarmee
concurrentievoordeel kan worden behaald op
mondiale markten. De hightech industrie in
Brainport Eindhoven wil de komende jaren
shared facility center voor cybersecurity
realiseren om de hele supply chain digitaal
veilig te maken. Met steun uit Den Haag kan dit
als pilot dienen voor een groot aantal andere
sectoren.

D3. Digitale infrastructuur

Gemeente Eindhoven

Realiseer een zeer hoogwaardige digitale
infrastructuur die ervoor zorgt dat bedrijven en
maatschappelijke actoren vijf jaar voorop
kunnen lopen met toepassing op het vlak van
smart society.

MAATSCHAPPELIJKE INNOVATIE
Health
M1. Healthy living & vitaliteit

Energy
M2. Energy (gebiedsgericht)

Mobility
M3. Mobility

DIGITALISERING
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