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Inleidende samenvatting
Het PSV-shirt met ‘Metropoolregio Brainport Eindhoven’ verbeeldt de samenwerking van de slimste regio van de wereld
op vele manieren. Wie onze regio kent, snapt direct waarom de koppeling tussen Brainport en PSV zo’n logische is.
‘Eendracht maakt macht’, is het credo van de voetbalclub. Een betere samenvatting van de kracht van de regio is
nauwelijks te geven; we denken en maken het samen, met de kennis- en onderwijs instellingen, bedrijven en overheden.
En we hebben iedereen nodig voor welvaart en welzijn in onze regio, de professor, de plaatwerker en de politicus.
Kijken we naar de kenmerken van de regio, is dat ten eerste de samenwerking zelf. De vijf bedrijven die het partnership
mogelijk maken, scharen zich achter één gezamenlijke naam. Niet zijzelf prijken op de borst, maar het geheel waarvan
zij onderdeel uitmaken. Dat is innovatief, een tweede kenmerk van onze regio. We bedenken iets en gaan het dan ook
gewoon proberen uit te voeren met zijn allen. En dan de ambitie, het derde kenmerk. Net als PSV koppelt Brainport zijn
regionale wortels aan wereldwijde doelen. We zijn en blijven van hier, maar spelen in een internationale competitie. En
die winnen we alleen als we slim samenwerken en talenten goed opleiden.
Tot slot, houden we het niet bij woorden alleen. De samenwerking met PSV is niet enkel een naam op een shirt, maar
versnelt met gerichte acties het bereiken van doelen die we collectief hebben. Want innovatie is geen doel op zich. Het is
een middel in onze Triple Helix-samenwerking om brede werkgelegenheid te stimuleren voor alle opleidingsniveaus en bij
te dragen aan nieuwe oplossingen waar inwoners en onze omgeving om vragen. Banen, gezondheid, mobiliteit, veiligheid
en duurzaamheid spreken meer dan patenten en sleuteltechnologieën. Maar beide zijn nodig. De verbindingskracht van
voetbal helpt ons om duidelijker te maken dat we het regionaal voor brede welvaart doen en nationaal en internationaal
voor de verdere versterking van onze (mainport)positie en reputatie.

Onze doelen voor 2020: onderhoud en versterking van het Brainport-ecosysteem
Daarmee komen we op de inhoud van het jaar dat voor ons ligt. Het totaal aan doelen dat Brainport Development heeft
voor 2020 staan samengevat in dit jaarplan. We werken verder in de richting die we vorig jaar zijn ingeslagen door onze
werkzaamheden te verdelen in ‘het onderhoud van het Brainport-ecosysteem’ en ‘de versterking van het ecosysteem’.
Dit jaarplan is doorspekt met een groot aantal activiteiten en inspanningen die vanuit onze missie een invulling zijn van
diverse Sustainable Development Goals. Economische welvaart moet leiden tot welzijn, bijdragen aan een fijne regio om
in te leven en werken.
Tot ‘het onderhoud van het ecosysteem’ rekenen we basistaken die Brainport Development verricht voor onze regionale
economische samenwerking. Denk daarbij aan de contacten met mkb-bedrijven in de regio, de begeleiding van startups, de doorontwikkeling van de Brainport Nationale Actieagenda, belangenbehartiging in Den Haag en Brussel voor
onze voorzieningen, talentenwerving en -ontwikkeling, techniekpromotie en innovatiemiddelen voor -bijvoorbeeldsleuteltechnologieën. We merken dat onze extra inspanningen om mkb-bedrijven in de hightech maaksector te koppelen
aan digitalisering, robotisering en Brainportnetwerken, gewaardeerd worden. We houden ook in 2020 daarom deze
prioriteit vast, bijvoorbeeld met de start van een digitaal platform voor alle maakbedrijven in de regio. Daarnaast helpen
we het Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport actief in de verdere aansluiting van tientallen mkb’ers. In het jaarplan
gaan we in het eerste hoofdstuk in de volle breedte in op onze basisactiviteiten.
Voor de ‘versterking van ons ecosysteem’ kiezen we voor focus op maatschappelijke opgaven. We werken de zogeheten
‘drivers’ en ‘enablers’ uit de Brainport-strategie uit in nieuwe proposities. Dat betekent dat we ons in- en extern verder
clusteren rond de thema’s Energie, Smart Mobility, Health, Food, Vestigingsklimaat, Talent, en Sleuteltechnologie.
We zoeken de win-win-win, zoals wij het noemen: concrete projecten die aantoonbare meerwaarde hebben voor de
belangen en kansen van kennisinstellingen, bedrijven en overheden. Ze moeten tegelijkertijd een maatschappelijk
belang dienen (zoals werkgelegenheid, duurzaamheid, of mobiliteit), gebruik maken van unieke kennisposities in onze
regio, én economische potentie hebben voor bedrijven (door uiteindelijk exporteerbare producten op te leveren en/of
bij te dragen aan brede werkgelegenheid via industrialisatie). We zien, juist in de unieke samenwerking van Brainport,
kansen om projecten te starten waar partijen uit onze omgeving trekkracht voor willen leveren en eigenaarschap in
willen tonen. Denk bijvoorbeeld aan de kansen die er zijn door de agrarische sector te koppelen aan hightech kennis
en bedrijven, aan de publiek-private doorontwikkeling van batterijen (nodig voor de energietransitie) en clustervorming
rond Artificial Intelligence (AI).
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In hoofdstuk 2 van dit jaarplan gaan we in op deze (maatschappelijke) thema’s die voor een versnelling kunnen zorgen.
Het is goed daarbij op te merken dat deze met tientallen -misschien zelfs wel honderden- relaties in ons ecosysteem
worden vormgegeven. In zowel de voorbereiding als de uitvoering van de thema’s zullen we per thema de teams van
vertegenwoordigers uit bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden overeind houden. We zien hierin een grote kans
om samen met de partners kennis op thema’s op te bouwen en om daarmee regionaal concrete nieuwe projecten te
realiseren en samen met de Rijksoverheid onze (Actie)agenda permanent door te ontwikkelen. Bovendien staan we aan
de vooravond van een nieuwe Europese innovatieperiode, gekoppeld aan de komst van de nieuwe Europese Commissie.
Onze versnellingsagenda legt vanaf 2020 onze kracht en prioriteiten vast in de bundeling die ook Europa herkent, het
zogeheten missiegedreven innovatiebeleid. Ook in dit opzicht menen we dat de versnellingsagenda op het juiste moment
komt om kansen in Brussel te verkennen en pakken.
De thematische versnellingsagenda legt een inhoudelijke basis voor het meerjarenplan 2021-2024. De vaststelling van
deze versnellingsagenda zien we als een belangrijke halteplaats in 2020. Dit jaarplan loopt daar met de behandeling van
de thema’s alvast enigszins op vooruit.

Organisatie en financiën
Dit jaarplan eindigt met onze eigen organisatie en financiën. ‘Practice what you preach’, zeiden we daar vorig jaar al over.
Dat is bijvoorbeeld terug te zien in de cijfermatige presentatie van onze begroting. Zoals we vorig jaar aankondigden,
hebben we onze begroting in zijn presentatie verdeeld in de basisorganisatie en onze projecten en programma’s.
Voor de basisorganisatie zijn ons structurele middelen beschikbaar gesteld door de aandeelhouders van Brainport
Development en de kennis- en onderwijsinstellingen. Daarnaast bestaan ten behoeve van de projecten en programma’s
derdegeldstromen die van een variëteit aan partners afkomstig zijn en direct gekoppeld zijn aan de doelstellingen van die
bewuste projecten en programma’s. Die partners kunnen variëren van het privaat bedrijfsleven tot Europese middelen.
We zijn voor 2020 naar verwachting in staat om een multiplier van drie te realiseren. Met andere woorden: voor iedere euro
basisfinanciering kunnen we voor onze projecten en programma’s twee euro extra realiseren via de derdegeldstroom.
Het onderscheid tussen ‘basis’ (onderhoud van het ecosysteem) en ‘projecten en programma’s (de versterking van
het ecosysteem) laat zich ook doorvertalen in onze personele bezetting. We hebben afgelopen jaar gewerkt aan meer
efficiency door, bijvoorbeeld, minder met zzp’ers en ingehuurde bureaus te gaan werken maar waar mogelijk met nieuwe
collega’s in dienst gaan werken. Dit is minder duur, versterkt de continuïteit van de inzet op de langjarige activiteiten
uit de kern van de Brainportstrategie en biedt talentvolle collega’s perspectief om zich door te ontwikkelen. Hiermee
stimuleren we intern kennisopbouw over de thema’s in de versnellingsagenda en vaste aanspreekpunten voor de
tientallen partners uit het ecosysteem die bijdragen aan de teams rond deze thema’s. Voor onze aandeelhouders menen
we onze begroting op deze manier nog inzichtelijker te maken. Het jaarplan besluit met een schematisch overzicht van
activiteiten en projecten. Ook hiermee willen we een bijdrage leveren aan meer inzicht.

Paul van Nunen
Algemeen Directeur Brainport Development NV
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1. Onderhoud ecosysteem
1.1 Samenwerking Rijk - Regio
Nationale actieagenda
De Brainport Nationale Actieagenda is onze directe lijn met Den Haag. Belangrijke eigenschap aan de Brainport Nationale
Actieagenda is dat deze continu in ontwikkeling is. De wereld om ons heen verandert, de agenda verandert mee. Dit is
immers nodig om continu adaptief te blijven inspelen en de regio (en dus Nederland) de voorloper te laten zijn die zij is
en wil blijven. Gezamenlijk zijn regio en Rijk bezig met de uitvoering van de 61 acties van de BNA, met bijzonder aandacht
voor de zogeheten 10 prioritaire acties1. Maar tegelijkertijd dienen zich ook weer nieuwe kansen en uitdagingen aan.
De Brainport Nationale Actieagenda is gericht op een langjarige samenwerking tussen Rijk en regio. Acties gaan
soms over de kabinetsperiode heen. Maar verankering in nieuw kabinetsbeleid betekent ook het tijdig voorsorteren op
verkiezingsthema’s en -onderwerpen die naar verwachting een bijdrage leveren aan de grootste uitdagingen van een
(nieuw) kabinet. We identificeren nu al een paar concrete acties. Daarbij is expliciet geen sprake van het opstellen van
een nieuwe BNA. De eerder ingezette themalijnen blijven de basis. Wel zien we dat sommige acties om verdieping of
versnelling vragen. En is sprake van verschuivingen in focus of prioriteit. Maatschappelijke uitdagingen krijgen steeds
meer nadruk. Welke thema’s vragen de komende jaren specifiek om aandacht, en hoe kunnen we als Brainport daar
een doorslaggevende bijdrage aan leveren? De Brainport Nationale Actieagenda is een vliegwiel om periodiek nieuwe
gezamenlijke kansen of wensen te inventariseren, uit te werken en daarin samen met gemeenten op te trekken. Om
de impact van onze inzet zo groot als mogelijk te maken betrekken we de 21 gemeenten met hun eigen economische
agenda’s bij onze acties. Dat doen we onder andere via het PoHo overleg Economie van de Metropoolregio Eindhoven en
via de sub regionale overlegtafels. Vanuit Brainport Development geven we dit overleg structureel met herkenbare vaste
mensen vorm.
Daarnaast spelen de volgende thema’s steeds meer:
• We zitten in een tijd waarin de economie zich snel ontwikkelt. Ook de maakindustrie van de toekomst krijgt een
sterk ander karakter dan in het verleden. Dit biedt kansen, maar stelt ons ook voor vragen. Want hoe zorgen we dat
de krachtige economische positie onze kracht blijft? En in het bijzonder ook: hoe zorgen we dat iedereen hiervan
profiteert (inclusiviteit), zoals met de doelstelling ‘brede welvaart’ wordt beoogd? Willen we topregio zijn, dan
vragen alle indicatoren van ‘brede welvaart’ aandacht.
• Klimaatadaptatie en energietransitie zijn dé veranderingen en tegelijkertijd de opgaven van deze tijd, die aandacht
en investeringen vragen vanuit alle partners die in de Brainport Nationale Actieagenda samenwerken. Daarbij
vragen veel en verschillende zaken om aandacht. Bijvoorbeeld op welke duurzame technologieën zetten wij in?
Hoe schalen we deze op en brengen we deze naar de markt? Hoe organiseren we nieuwe ketens? Hoe creëren we
voldoende massa, in zowel vraag(bundeling) als aanbod? En hoe maken we dit betaalbaar, zodat iedereen ervan
profiteert?

RegioDeal
De ‘Regio Deal Brainport Eindhoven’ alloceert de gereserveerde rijksbijdrage van €130 miljoen uit de, in het regeerakkoord
genoemde, Regio Enveloppe en fungeert als vliegwiel voor de gezamenlijke Brainport Nationale Actieagenda. Met de
Regio Deal geven we een belangrijke impuls, door in de komende vier jaren gezamenlijk €370 miljoen te investeren in
een concrete portefeuille van projecten die passen binnen de Brainport Nationale Actieagenda. De komende jaren is
veel van de uitvoerende capaciteit in de regio dan ook op uitvoering van de Regio Deal gericht. Er is een BV opgericht
die, gesteund door een bijdrage van het Rijk en het Stimuleringsfonds van de Metropoolregio Eindhoven, uitvoering
geeft aan de Regio Deal. Via die Regiofonds Brainport BV worden de financiële middelen uitgekeerd aan projecten die
positief zijn beoordeeld door het stichtingsbestuur na advies van de onafhankelijke adviescommissie. Deze entiteit met
duidelijke juridische en financiële kaders is noodzakelijk om de integriteit te waarborgen. In 2020 zijn diverse projecten
in uitvoering en gaat het accent steeds meer liggen op monitoring van de voortgang en resultaten.
Brainport Development voert zelf daarnaast een aantal projecten uit die mogelijk worden gemaakt met financiële
middelen uit de RegioDeal. Daarbij gaat het om projecten die diverse thema’s en werkterreinen van Brainport Development
raken en een regiobrede impact hebben, zoals projecten rond internationalisering onderwijs, aantrekken internationale
kenniswerkers, Dutch Technology Week, vergroten zichtbaarheid start-ups en het Urban Development Initiative.

1 zie Voortgangsrapportage BNA, p.33 e.v.
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Ook voeren we twee financieringsregelingen uit die ook gericht zijn op het vergroten van het bereik onder brede lagen
van de bevolking in de regio: financieringsregeling regionale voorzieningen en financieringsregeling internationals.
Beide bedoeld om verbindingen tussen inwoners van de hele regio te versterken en de participatiegraad van de inwoners
te verhogen. Langs deze weg investeren we in sport- en cultuurvoorzieningen en -activiteiten en het bereikbaar maken
van deze voorzieningen in de hele breedte van de regio. In dit kader worden bijvoorbeeld projecten ontwikkeld door
samenwerkende bibliotheken en door samenwerkende theaters/podia in de hele regio.
Activiteiten Brainport Development:
• Uitvoering verschillende projecten zoals benoemd in de Regio Deal (o.a. rondom talent), maar ook de bemensing
van de Regiofonds Brainport BV. Resultaten worden gemonitord.
• Verder uitwerken van de Brainport Nationale Actieagenda in concrete acties en gaat samen met partijen uit de
regio op zoek naar nieuwe kansen en uitdagingen. Resultaten worden gemonitord.
• Uitvoering aan de lobby en public affairs richting o.a. Den Haag en Brussel. Daarbij is aandacht voor invloed op
beleid en het benutten van nieuwe programma kansen. Onder andere maken we structureel capaciteit vrij in de
organisatie om uit de nieuwe Europese programma’s financiering te verwerven voor thema’s en projecten die voor
Brainport Eindhoven relevant zijn.

1.2 Ondernemerschap
Voor de duurzame ontwikkeling van deze regio geloven wij in de stuwende en vernieuwde kracht van ondernemende
mensen die continu innoveren. We zetten ons dan ook actief in om ondernemers te ondersteunen om het beste uit hun
mensen en hun bedrijf te halen. We werken aan een sterk high tech ecosysteem door het verbinden en ondersteunen
van ondernemers, financieren en organiseren van financieringsmogelijkheden en het bieden van concrete tools om
succesvol te worden en te blijven.

MKB in de regio
In 2020 gaan we meer bedrijven in de regio proactief bezoeken. Dit doen we om ondersteuning te bieden bij het oppikken
van innovatieve ontwikkelingen, veranderingen en nieuwe werkwijzen, en om deze beter en sneller te adopteren. Hierbij
werken we samen met regionale branche- en ondernemersverenigingen zoals het Kempisch Ondernemers Platform en
VNO-NCW Brabant-Zeeland, maar ook met bedrijfscontactfunctionarissen van gemeenten. Samen met deze partijen
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.
Gebaseerd op gesprekken met het MKB gaan we verschillende activiteiten ontplooien waarbij het verbinden van bedrijven
in de regio centraal staat. Zo worden leerkringen opgezet om ondernemers van elkaar te laten leren en om best practices
en gedachtes uit te wisselen.
Om de onderlinge zichtbaarheid van het MKB, startups en alle organisaties in het ecosysteem te vergroten, lanceren we
een nieuw digitaal platform (als opvolger van Next Move) waarin we letterlijk alle partijen op de kaart zetten en daarnaast
de mogelijkheid bieden om betere samenwerking binnen de regio te vergemakkelijken.
Daarnaast leiden onze versnellingsagenda’s naar bepaalde thema’s en nieuwe mogelijkheden in maatschappelijke
uitdagingen, zoals energie en slimme en groene mobiliteit. Deze uitdagingen bieden tegelijkertijd nieuwe economische
kansen voor de toekomst. Wij hebben hierbij als doel om bedrijven te stimuleren hierover na te denken en om zo te
helpen bij het toekomstbewust, en -bestendig, maken van het MKB. Een belangrijk doel hierbij is het uitleggen van deze
toekomst en deze koppelen aan de werkvloer.

Bedrijfsadvies & Clustervorming
Ook in 2020 bieden we individueel bedrijfsadvies om ondernemers te koppelen aan de mogelijkheden in het hightech
ecosysteem van bedrijven, kennisinstellingen en overheden. We helpen de ondernemer een stap verder door hem of haar
in contact te brengen met interessante personen, kennisinstellingen, projecten, faciliteiten en subsidies in het netwerk.
Een andere belangrijke rol die we hebben is het verbinden van mensen, bedrijven en initiatieven in het netwerk en
het stimuleren van regionale samenwerkingen en clustervorming. Waar we kansen en uitdagingen voor de regio zien,
gaan we op zoek naar strategische samenwerkingen en vervullen we een aanjaagfunctie, zoals bijvoorbeeld rondom
Batterijen, Smart Industry, Cyberweerbaarheid, Kunstmatige Intelligentie (AI).
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Financiering
We continueren onze lang bestaande en succesvolle start-up ondersteuning in begeleiding en toegang tot financiering.
We focussen hierbij op vroege fase financiering. Het kapitaalintensieve karakter van de hightech sector, mede door de
lange terugverdientijd, maakt investeringen in deze ondernemingen minder aantrekkelijk voor private geldverstrekkers.
Waar de markt de risico’s nog te hoog vindt, ligt een rol voor publieke financiering. Waar relevant trekken we daarbij ook
samen met het Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven op.

Activiteiten Brainport Development:
• Individueel bedrijfsadvies: eondernemers kunnen bij ons terecht voor een open adviesgesprek over innovatie,
samenwerking, personeel, internationalisering en financiering.
• Clustervorming: we vervullen een aanjaagrol voor initiatieven die het high tech ecosysteem structureel versterken,
zoals Health, AR/VR Cluster, High Tech Software Cluster, Sports & Technology Cluster en Artificial Intelligence
Netwerk.
• Financiering: we organiseren netwerkbijeenkomsten, expert panels, financierings- en equitytafels om bedrijven
met elkaar en met relevante partijen en kapitaalverstrekkers in het ecosysteem in contact te brengen, zoals
de Brainport MeetUp waarin corporates en MKB+ gekoppeld worden aan startende en groeiende bedrijven, en
Brainport Financial Network, waarin we de samenwerking en kennisuitwisseling tussen financiers coördineren. Ook
begeleiden we startups en bieden toegang tot financiering, onder andere via Braventure, de samenwerking tussen
de BOM, kennisinstellingen en regionale ontwikkelmaatschappijen, Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven en
het Brabant Start Up Fonds voor de financiering van start-ups.

1.3 Talent
Als technologie de motor is voor de toekomstige oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen waarvoor Nederland
zich gesteld ziet, dan 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. Juist het opleiden, aantrekken, behouden en
leven lang ontwikkelen van talent staat centraal, omdat innovatie voortkomt uit het beschikbaar zijn van deze talenten.
De economie groeit door de aanwezigheid van voldoende goed gekwalificeerd arbeidsaanbod en de regio floreert en is
prettig om te verblijven door de verscheidenheid aan mensen die er wonen, leven en werken. De activiteiten concentreren
zich op drie thema’s: onderwijsinnovatie, leven lang ontwikkelen en balans op de arbeidsmarkt. Hierop blijven acties
nodig en Brainport Development neemt voor een aantal activiteiten het voortouw onder andere in overleggen met het
Rijk (denk aan ministerie van SZW over Leven Lang Ontwikkelen en het belang van om/bijscholing).

Onderwijsinnovatie
Internationalisering van het onderwijs is hierin een kerndoel. We versterken internationalisering van vroegtijdige
voorschoolse opvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo door de uitvoering van de herijkte visie ‘We are
the Future’. Deze actie is in de Regio Deal opgenomen en moet na vier jaar voor alle scholen gelden. Een tweede kerndoel
is techniekpromotie. We laten leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs in aanraking komen met voor de regio
belangrijke sleuteltechnologieën. Daarvoor maken we verbindingen tussen onderwijs en bedrijfsleven, bijvoorbeeld
tijdens het Kennisfestival en door regionale netwerken.

Balans op de arbeidsmarkt
Waar we nu zien dat er grote tekorten zijn aan gekwalificeerd personeel, bijvoorbeeld in ICT en techniek, ondernemen we
activiteiten om deze disbalans op te lossen. Enerzijds door het promoten van de technische richtingen in het onderwijs
zodat er meer mensen uitstromen met een relevante kwalificatie voor de arbeidsmarkt in Brainport Eindhoven. Anderzijds
door ondernemers te helpen bij HR en recruitment innovatie om hen anders te laten kijken naar (inzetbaarheid van) talent
o.a. i.s.m. UWV en werkbedrijven. Voor de korte termijn richten we ons op het aantrekken en behouden van internationale
studenten en het aantrekken van kenniswerkers uit het buitenland, o.a. via het Talent Attraction Program.
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Activiteiten Brainport Development:
• Onderwijsinnovatie: We werken in diverse projecten samen met partners aan technologiepromotie in het
onderwijs op alle niveaus, verbinden onderwijs en ondernemers en nemen initiatieven gericht op
internationalisering in het onderwijs.
• Leven lang ontwikkelen: via bewustwording en advies stimuleren we werkgevers om actief de ontwikkeling van
hun personeel op te pakken zodat zij vitale werknemers blijven, beter inzetbaar zijn en dat competenties van
mensen aansluiten op wat een bedrijf nodig heeft.
• Arbeidsmarkt in balans: we dragen bij aan meer balans op de arbeidsmarkt door activiteiten gericht op het
aantrekken en behouden internationale kenniswerkers en studenten, maar ook door werknemers te ondersteunen
bij HR en recruitment innovatie.

1.4 Internationalisering
Het Brainport International Programme (BIP) is een programma binnen Brainport Development met een specifieke
opdracht en separate financiering, dat loopt tot en met 2020. In 2019 hebben we een hernieuwde focus aangebracht
in internationalisering, die de kaders geven voor hoe we in 2020 gaan werken. Dit houdt in dat we ons richten op het
bewerkstelligen van duurzame relaties tussen buitenlandse bedrijven en Brainport ecosysteem, ‘van buiten naar binnen’,
met specifieke aandacht voor het bevorderen van internationale innovatiesamenwerkingen. We gaan actief buitenlandse
kennis, talent en bedrijven duurzaam verbinden aan en verankeren in Brainport Eindhoven, aansluitend op wat we
hier nodig hebben om te groeien. Er wordt zeer specifiek vanuit focusthema’s2 en technologiedomeinen (key enabling
technologies) gezocht naar het creëren van wederkerige relaties met waardevolle bedrijven en R&D-instituten in het
buitenland.

Realiseren van kennis- en innovatie-allianties
Het versterken van deze innovatiekracht van Brainport Eindhoven is cruciaal om internationaal concurrerend
te blijven. Brainport Eindhoven heeft zich de afgelopen jaren meer en meer toegelegd op (het bevorderen van)
innovatiesamenwerking zowel via de Europese route als nationaal en in bilaterale verbanden. Dit is een belangrijke
opstap naar business development. We bouwen aan kennis- en innovatie-allianties via projecten op het gebied van
bijvoorbeeld additive manufacturing, slimme en groene mobiliteit, medtech, geïntegreerde photonica, batterijen, tussen
clusters en campussen in Brainport Eindhoven met relevante clusters in landen als Duitsland, Taiwan (China), Canada
en de VS. De Vanguard samenwerking helpt ons om innovatiesamenwerking in Europese waardeketens te ontwikkelen.
Het gericht verrijken en versterken van het ecosysteem met technologieën, samenwerkingen en bedrijven die
complementair of van meerwaarde zijn, vereist allereerst grondige kennis van het eigen ecosysteem en vervolgens
diepgaand inzicht in dat van andere nationale en internationale regio’s en clusters. Door middel van business intelligence
en waardeproposities brengen we de technologische competenties van het high tech ecosysteem van bedrijven en
kennisinstellingen voortdurend in kaart. Daarmee identificeren we de ontwikkelbehoeften van regionale en buitenlandse
bedrijven en kennisinstellingen. Hiermee targeten we gericht internationale bedrijven in specifieke landen om het high
tech ecosysteem structureel te versterken (key accounts). We verankeren buitenlandse bedrijven in het regionale
ecosysteem (Invest) en bieden bedrijven en kennisinstellingen uit Brainport Eindhoven ingangen bij internationale
netwerken voor het bevorderen van hun internationale business (Trade). We nemen bovendien initiatieven voor het
starten van projecten en de vorming van innovatieconsortia bijvoorbeeld op het gebied van Additive Manufacturing
(Innovate).
We zoeken voortdurend naar efficiëntieslagen, slimmere manieren en betere analyses om nog beter aandacht te kunnen
besteden aan de key accounts en de bedrijfsbezoeken die echt relevant zijn vanuit ons hoofddoel: innovatiesamenwerking.
We zetten bijvoorbeeld technology based marketing, smart targeting tools, methoden voor het definiëren internationale
key accounts en we werken samen met Tilburg University om onze business intelligence te verbeteren.

2 Mobility (smart en green), Smart INdustry (advanced manufacturing), Food, Health, Energy, Integrated Photonics, Robotics, Additive Manufacturing en Artificial Intelligence.
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Activiteiten Brainport Development:
• Internationale kennis- en innovatie allianties ontwikkelen: door verschillende activiteiten te trechteren als ware
het een ‘sales funnel’ (proposities, smart targeting, key accounts, marketing&branding, investor relations en
europese projecten), werken we aan het tot stand brengen van duurzame relaties tussen regionale ecosysteem en
buitenlandse bedrijven.
• Internationaal ondernemerschap stimuleren. We stimuleren business development, relevante
informatievoorziening richting bedrijven en organisaties in de regio, selectieve deelname aan kansrijke missies en
zorgen dat regionale bedrijven toegang hebben tot beleidsinstrumenten voor (inter)nationaal zakendoen. Hierbij
zoeken we actief de samenwerking op zodat we maximaal aanhaken op provinciale, nationale en sectorale agenda’s
en instrumenten, zoals missies van RVO, bestuurlijke reisagenda’s, financiering, helpdesks enz.. We benutten de
netwerken van T&INL, NLinBusiness en diverse Topsectoren voor koppeling van activiteiten van deze partners naar
Brainport bedrijven.
• Verknopen innovatie en internationaal economisch beleid. We zoeken aansluiting bij Europees en rijksbeleid
voor verduurzaming van onze aanpak. We zetten actief in op overheidsbeleid en -instrumenten die daadwerkelijk
supportive zijn voor internationale innovatie én die de beweging ‘van buiten naar binnen’ faciliteren. Speerpunt
is de totstandkoming van een (beter) bilateraal innovatie instrumentarium. Via het Convenant Trade en Innovate
NL hebben we voor Brainport Eindhoven een bestuurlijke positie verzekerd in Internationaal Strategisch Overleg.
Hiermee en via het netwerk van de Brainport Nationale Actieagenda sturen en voeden we het Missiegedreven
Innovatiebeleid (internationaal) van het Rijk.

1.5 Branding
In 2020 gaan we verder met het doorvertalen van de menselijke kant van het merk Brainport Eindhoven naar verschillende
lokale, nationale en internationale doelgroepen. Het benadrukken van de menselijke kant van het merk moet resulteren in
een regiobrede omarming van het merk doo3r inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen.
In 2020 moet het merk gaan ‘leven’, zodat een bedrijf of een inwoner inziet wat Brainport Eindhoven voor hem betekent
en hierbij de juiste associatie heeft.

Samenwerking met PSV
Sinds de zomer van 2019 kiest Brainport samen met vijf partners voor een innovatieve, vernieuwende samenwerking
met PSV waarbij de naam Metropoolregio Brainport Eindhoven zichtbaar op het shirt staat. In deze samenwerking staat
innovatie, vitaliteit, entertainment, talentontwikkeling en –werving centraal en biedt het tegelijkertijd kansen om het
merk Brainport breder te laten omarmen door de verschillende doelgroepen in de regio. De samenwerking met PSV is een
belangrijk vliegwiel en een verbindende factor om het doel van regiobrede omarming te bereiken, maar we bouwen ook
zeker verder aan de versterking van onze eigen kanalen.
Brainport Development zelf gaat de organisatie mobiliseren en haar mensen direct inzetten voor meer zichtbaarheid.
Hierbij stimuleren we het uitdragen van de waarden van het merk Brainport Eindhoven en openen we de deuren op
onze nieuwe locatie voor de verschillende doelgroepen. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld exposities,
bijeenkomsten of open dagen zodat verschillende doelgroepen een indruk krijgen van wat Brainport Eindhoven (voor
hen) betekent. Onder de noemer Visit Brainport Eindhoven ontwikkelen we speciale programma’s en rondleidingen in de
regio voor binnen- en buitenlandse bezoekers om te laten zien waar Brainport Eindhoven voor staat. Om dit te bereiken
zetten we ook sociale media in en sluiten we aan bij evenementen zoals DDW en DTW.

Activiteiten Brainport Development:
• Regionaal: Het organiseren van events, het uitbreiden van de toolbox voor onze partners en het uitbouwen van
ons partnernetwerk met als doel het creëren van ambassadeurs voor het merk Brainport Eindhoven en de
organisatie Brainport Development.
• Regionaal: In samenwerking met gemeenten en marketingorganisaties werken we actief aan communicatie met de
inwoner van de Brainport regio en werken we aan brede omarming van het merk in de samenleving.
• Nationaal: Het merk nationaal uitdragen door middel van een proactief persbeleid en het vertellen van ons verhaal
aan relevante organisaties in het land. Daarnaast zorgen we voor meer verkeer naar de nieuwe Nederlandstalige
website om zo ons merk online beter uit te dragen.
• Internationaal: Het verhogen van naamsbekendheid en het versterken van de associaties in relatie tot het
merk Brainport Eindhoven bij de gekozen internationale doelgroepen, onder andere door het optimaliseren van
de Engelstalige website, het uitrollen van campagnes, het genereren van traffic op de website en het proactief
benaderen van internationale relevante pers.
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2. Versterken van het ecosysteem
Versnellingsagenda
We werken aan een versnellingsagenda voor Brainport Eindhoven. Hoewel deze agenda nog zijn definitieve vorm moet
krijgen, in samenspraak met stakeholders en bestuur, zijn de krijtlijnen al helder. De versnellingsagenda is behulpzaam
voor de tweede poot van ons jaarplan: de gerichte ‘versterking’ van ons ecosysteem. De krijtlijnen voor die agenda staan.
In 2020 moeten we dit verder inkleuren, draagvlak organiseren3, keuzes en focus aanbrengen en komen tot voorstellen
voor nieuwe en soms gewaagde projecten. Dit om een goede voorbereiding, naast het permanente werk van onderhoud
van het ecosysteem.
Met de versnellingsagenda willen we een actuele invulling geven van de strategie van ‘drivers’ en ‘enablers’, zoals
geformuleerd in Brainport Next Generation. Uit de vele gespreksronden van de Toekomstverkenningen destilleerden we
de volgende vier thema’s die we kansrijk achten voor de versnellingsagenda:
•
•
•
•

grootschalig inzetbare, betaalbare technologie voor conversie en opslag van duurzaam opgewekte energie;
koplopende, slimme en duurzame mobiliteitsoplossingen;
(op preventie gerichte) gezondheidstechnologie die bijdraagt aan inclusiviteit;
hightech food innovaties die bijdragen aan duurzaamheid.

In de versnellingsagenda worden deze thema’s uitgewerkt. Dit geeft richting aan de inzet en activiteiten van Brainport
Development in 2020. Hierna gaan we in op de zaken die we in 2020 oppakken.

2.1 Energy
Het nieuwe nationale klimaat en energiebeleid staat aan de vooravond van het realiseren van een schaalsprong in de
energietransitie. De vraag naar energie blijft, ondanks besparingen, toenemen en de opwekking moet snel op een meer
duurzame wijze worden gerealiseerd. De grootste uitdaging ligt op het vlak van conversie en opslag. De bedrijvigheid
in onze regio kan aan alle onderdelen van de energietransitie een bijdrage leveren. Daarbij ligt de focus niet op het
opwekken van energie of produceren van fuels. Maar vooral op het leveren van apparatuur en equipment voor de
gehele energietransitie. De focus vanuit Brainport ligt op het onderdeel conversie en opslag. We trachten op dit vlak
van (nieuwe) technologie tot producten te komen. Voorbeelden hiervan zijn batterijen, machines voor de productie van
synthetische fuels en realisatie van electrolysers. Daarmee kan de regio ook sterk bijdragen aan het behalen van de
klimaatdoelstellingen van het nationale klimaatakkoord maar ook direct effect opleveren op regionale schaal zoals
bijvoorbeeld op Eindhoven Airport.
Daarnaast zetten we via onze organisatie, maar ook via het innovatieplatform Exentr, in op het versneld implementeren
van reeds succesvolle producten in onze regio. Hierbij kan gedacht worden aan oplossingen op het vlak van besparing en
opwekking. We proberen hierbij Eindhoven Airport als een van de proeftuinen te positioneren.

2.2 Smart mobility
Bereikbaarheid is voor veel mensen een belangrijk thema. We willen graag in contact komen met mensen en daarvoor
is reizen vaak een noodzakelijk kwaad. De grenzen van onze infrastructuur worden steeds opnieuw bereikt en ook
duurzaamheid bij ons transport speelt een steeds grotere rol. Smart en Green Mobility kan voor deze uitdagingen
goede antwoorden leveren. Rondom het thema gebeurt in onze regio veel, met de Automotive Campus in Helmond als
natuurlijk brandpunt. Een grote groep bedrijven en kennisinstellingen zorgen ervoor dat de regio op de kaart wordt gezet
en ook internationaal gezien een belangrijke rol vervult en in de toekomst zeker ook kan blijven vervullen. Naast enkele
gevestigde partijen zijn er ook veel start-ups actief op dit vlak.
De totale ontwikkeling wordt door de regio actief ondersteund in de vorm van het Brainport Smart Mobility Programma.
Brainport Development is gevraagd dit programma tot uitvoering te brengen. Er wordt o.a. ingezet op de thema’s Mobility
as a Service (MaaS), Connected Driving, realiseren Smart Hubs, werkgeversbenadering mobiliteitsbudget en elektrificatie
voor bereikbare en leefbare bebouwde omgevingen. Centraal staat het stimuleren van nieuwe smart mobility diensten
daarvoor brengen wij start-ups in verbinding met vragende partijen.
3 Onder andere onder de 21 gemeenten (via Metropoolregio Eindhoven), die als launching customer, financier en op het gebied van ruimtelijke ordening een belangrijke rol
vervullen.
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In 2020 gaan we clusters rondom sensoring, autonoom rijden en electrificatie verder vormgeven. Zo gaan we samen
met Defensie (militaire basis Oirschot) werken aan verbindingen met het bedrijfsleven. De kazerne biedt een uitgelezen
mogelijkheid als proeftuin en testfaciliteit voor nieuwe innovaties.

2.3 Health
Brainport Eindhoven heeft alles in huis om ‘slimme’ technologische toepassingen voor gezondheid, vitaliteit en zorg
verder te ontwikkelen en vermarkten, en in het bijzonder als het gaat om het verbeteren van de precisie, snelheid en
betrouwbaarheid van medische technologieën en producten (voor diagnose, behandelingen en zorg). De regio kent een
groot aantal bedrijven in medische technologie waarin health en hightech elkaar versterken.
De grootste kansen liggen daar waar het lukt om het ecosysteem verder te versterken en in stelling te brengen
voor het vergroten van innovatiekracht, het verdienvermogen en de maatschappelijke toepassing van Medtech in
Brainport Eindhoven. Het is een complexe sector, waarin het ontwikkelen van een nieuw product vaak meer dan
10 jaar in beslag neemt. De kans van slagen is hierbij minder dan 10% en de benodigde investeringen zijn groot. Ook
gevestigde start-up en MKB-bedrijven lopen tegen problematiek aan rondom markttoelating, financiering van innovatie,
bekostigingssystematiek, internationalisering en digitalisering. Hierdoor hapert de innovatie ‘levenscyclus’.
Doorslaggevend voor maximale snelheid en succes zijn kennis van het gehele ontwikkelingsproces, financiering en een
netwerk van ketenpartners. Dergelijke kennis en zo’n netwerk zijn bij een (startende) ondernemer echter lang niet altijd
aanwezig. Partijen komen elkaar niet op een natuurlijke manier tegen vanwege de complexiteit van de markt en het
zorgmodel. Clustering, Publiek/Private Samenwerking en collectiviteit zijn daarom noodzakelijk.
Het Brainport ecosysteem biedt daarvoor mogelijkheden bij uitstek. De open, Brainport manier van samenwerken zorgt
van nature voor een goede verbinding tussen diverse partijen. Voorbeelden hiervan zijn de Coöperatie Slimmer Leven en
het samenwerkingsverband Brainport Healthy Living Lab dat zich richt op het versneld opschalen van zorgdiensten en
dat de voedingsbodem vormde voor programmalijnen in de Brainport Nationale Actieagenda en de Regio Deal Brainport
Eindhoven. We bouwen op deze sterke netwerken voort. De bestaande strategieën van Coöperatie Slimmer Leven en
Brainport Eindhoven vormen het uitgangspunt voor de gezamenlijke agenda, ambitie en aanpak en we gaan in 2020 de
samenwerking actief opzoeken.
Wat staat er op de agenda? In de eerste plaats clusteren. Naar onze inschatting is bundeling nodig in dit veld. Er zijn
veel goede initiatieven, die vaak nog onvoldoende vanuit één agenda werken. Dit, samen met Slimmer Leven, verder
clusteren en stroomlijnen lijkt een eerste noodzakelijke stap om inhoudelijk te kunnen prioriteren. Daarnaast zetten we
in 2020 stappen om te komen tot een integrale health agenda: Brainport smart & connected cure & care agenda. Een
coherente ambitie en aanpak, die waar mogelijk uitgaat van enkele gezamenlijke ‘missies’ of roadmaps die partijen,
instrumenten en middelen met elkaar verbinden. Een ander agendapunt heeft betrekking op het toenemende belang en
impact van data, digitalisering, AI op het terrein van gezondheid/zorg. Onder de noemer ‘Digitalisering in gezondheid
en zorg’ verkennen we de mogelijkheden voor een health data platform, waarin kennis en kunde in de regio samenkomt,
en gedeeld en gekoppeld wordt op het gebied van datascience, AI en digitalisering. Met als doel: vooroplopen in de
ontwikkeling en toepassing van deze technologieën die care en cure gaan veranderen en vooroplopen in de adoptie en
adaptatie hiervan.

2.4 Food
Het huidige systeem van voedselproductie, verwerking en transport is niet duurzaam, draagt bij aan klimaatverandering,
leidt tot uitputting van grondstoffen en er vindt veel verspilling plaats. Een andere duurzame en innovatieve manier van
meer voedsel produceren, de toepassing van techniek in landbouw en de hieraan gelieerde verwerkende industrie staat
dan ook hoog op de agenda binnen zowel provinciaal, nationaal als Europees beleid. Brainport Eindhoven heeft, met
zowel een sterke hightech als agri (landbouw) & food (voedselverwerking) sector in huis, de potentie om tot oplossingen
te komen en daarmee een grote, internationale markt aan te boren. De twee sectoren kunnen elkaar versterken: daar
waar de hightech slimme oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen in de agri&food biedt, biedt de agri&food een
praktisch veld waarin nieuwe technologieën getest en toegepast kunnen worden. Het gaat daarbij om het cross-over
realiseren van baanbrekende innovaties, goed voor systeemsprongen in ketens.
Een vertrekpunt hiervoor is de bestaande samenwerking tussen Brabantse regio’s binnen het Agri Food Innovation
(AFI) programma, met andere triple helix organisaties Agrifood Capital en REWIN als partners. Binnen de regio zien wij
Foodtech Brainport als een belangrijke trekker op het gebied van hightech/agrifood cross-overs. Daarnaast zien we ook
belang in verdere samenwerkingen o.a. met UvU, WUR, TU/e, JADS, HAS om kennisgebieden samen te brengen.
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We streven naar innovatieve doorbraken binnen voor ons kansrijke applicatiegebieden. De meeste kansen biedt het
(door)ontwikkelen van toepassingen binnen hightech/agrifood cross-overs waarmee in Brainport al eerste successen
zijn geboekt, zoals precisielandbouw, conservering en het verwaarden van reststromen. We hebben nog geen goed
zicht op ambitie en trekkracht in de regio. Daarom gaan we in 2020 de geformuleerde ambities verder onderzoeken
en met samenwerkingspartners en bedrijven in de regio bespreken. Op dit moment is er nog te weinig samenwerking
tussen de sectoren hightech en agri&food, ondanks de kansen die er liggen. In 2020 gaan we aan de slag om relevante
samenwerkingen in dit veld te realiseren of op te sporen. Dit vraagt om actie als het gaat om:
• Het actief matchen van agri&food en hightech spelers in het kader van business development;
• Met stakeholders en partners uitzoeken hoe kansrijke projecten op te schalen, onder andere door
tot adequate financieringsconstructies te komen.

Naast de vier kansrijke thema’s energie, mobiliteit, gezondheid en food, geldt dat de ‘enablers’ om versterking vragen:
vestigingsklimaat, talent en innovatie (sleuteltechnologieën en business kansen). Een knellend probleem vormt de
krappe arbeidsmarkt en in het bijzonder het grote tekort aan goed opgeleid technisch personeel. Dit in combinatie
met volle orderportefeuilles, maakt dat ondernemers worden geleefd door de waan van de dag. Vooral het MKB heeft
daardoor moeite om niet te missen technologische trends bij te benen, laat staan om te versnellen. Voor scale-ups zien
we aanhoudende moeite om risicodragend kapitaal te vinden. En dan kent het ecosysteem nog een paar zwakke plekken
in een absolute ‘basic’: het woon- leef- en vestigingsklimaat. De woningmarkt en de bereikbaarheid staan onder druk,
waarmee de regio aan aantrekkelijkheid en economische ontwikkelkracht inboet. Op al deze fronten (de ‘enablers’) is er
werk aan de winkel en de urgentie groot.

2.5 Vestigingsklimaat
We zetten voor de regio in op een aantrekkelijke woon- en leefomgeving met bijbehorende voorzieningen en een
economisch vestigingsklimaat dat kan concurreren op internationaal niveau. Dit is belangrijk om talent en bedrijven aan
te trekken en te behouden. De afgelopen periode hebben we een private groei gezien die erg groot is en nieuwe kansen
biedt maar die door de publieke investeringen lastig bij te houden is. Voor deze overheidsopgaven zijn Rijk, provincie en
gemeenten in de lead. Brainport Development richt vanuit economisch ontwikkelperspectief zijn inzet op een drietal
onderdelen: bereikbaarheid, voorzieningenniveau, economische toplocaties & ecosystemen.

Bereikbaarheid (inter)nationaal en regionaal
Een belangrijke ambitie voor ons is het verbeteren van de (inter)nationale en regionale bereikbaarheid. De verbinding
tussen woongebieden en centrumgebieden, maar ook met economische toplocaties moet verbeterd worden zodat werk
en voorzieningen voor iedereen binnen en buiten de regio goed bereikbaar zijn. We gaan voor de verbindingen binnen de
regio inzetten op de ontwikkeling van smart hubs waar allerlei (slimme) mobiliteitsvormen bij elkaar komen en inwoners
de mogelijkheid bieden de meest optimale vervoersvorm te selecteren.
Daarnaast kijken we ook naar de versterking van de internationale verbinding met regio Eindhoven. We proberen over
enkele jaren nog beter verbonden te zijn met voor ons economisch cluster belangrijke centra in Europa zoals Düsseldorf,
München, Milaan en Londen maar ook binnen de Benelux zoals Brussel, Antwerpen, Amsterdam en Rotterdam. Afgelopen
jaar is een eerste succes geboekt op de treinverbinding met Düsseldorf. Daarnaast wordt na de frequente verbinding met
Amsterdam nu ook serieus gekeken naar een hoogfrequente verbinding richting Rotterdam. Maar ook op het vlak van
vliegverbindingen willen we kijken naar het bevorderen van economisch relevante verbindingen.
Wij ondersteunen overheden bij het realiseren van dit doel. We blijven daarom aangesloten bij de ontwikkeling van
Brainport City. Binnen dit traject wordt gewerkt aan de realisatie van de internationale ontsluitingen (Eindhoven
Internationale Knoop XL en Eindhoven Airport) en de verbetering van de koppeling van de regio op deze knopen. Onze
doelstelling in dit traject is de belangen van bedrijven te vertegenwoordigen, de regio voldoende te laten aansluiten en
het Rijk betrokken te houden.

Doorontwikkeling economische toplocaties en kleinere ecosystemen
Naast de bereikbaarheid is het ook van belang dat de economische toplocaties en ecosystemen doorontwikkelen, zodat
bedrijvigheid die aangetrokken wordt, goed kan landen en groeien. Locaties zoals de Automotive Campus, High Tech
Campus Eindhoven, TU/e Campus, BIC, De Run en Strijp - S/T moeten ruimte bieden aan innovatie en co-creatie zodat de
bedrijvigheid voorop kan blijven lopen en economisch succesvol kan zijn.
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Zo willen wij bijvoorbeeld voor een locatie als Strijp-T bijdragen aan de verdere doorontwikkeling van het ‘Make, Create,
Innovate-concept’ door begeleiding van daar gevestigde ondernemingen en door het ondersteunen van starters. Zoals
we dat ook doen op andere (nieuwe) campussen en bedrijventerreinen. We zien ook nieuwe succesvolle locaties ontstaan
zoals ESP, het Science Park Ekkersrijt en het Kempisch Bedrijvenpark die een rol kunnen vervullen in het ecosysteem en
daarbij soms onze hulp kunnen gebruiken.
Afgelopen jaar is specifiek ondersteuning geleverd rondom de economische toplocatie De Run. Dit heeft geleid tot een
maatregelenpakket dat oplossingen biedt rondom bereikbaarheid op het vlak van de auto, openbaar vervoer en fiets.
De aanpak en resultaten die daar zijn bereikt rollen we in 2020 verder uit over de andere toplocaties. Verkenningen naar
bereikbaarheidsissues moeten leiden tot specifieke maatregelen per locatie maar ook maatregelen opschalen die voor
alle locaties werken.

Verbeteren voorzieningenniveau
Naast de inzet op bereikbaarheid en doorontwikkeling van economische (top)locaties. Ondersteunen wij ook initiatieven
die het voorzieningenniveau verbeteren. De focus ligt op het versterken van de centrumvoorzieningen zodat de regio
(internationaal) nieuwe vakmensen en kenniswerkers kan aantrekken en behouden voor de gehele regio. Projecten
rondom dit onderdeel zijn vooral in de Regio Deal Brainport Eindhoven benoemd waarmee een belangrijke impuls wordt
gegeven. Verschillende projecten zijn afgelopen jaar toegekend maar ook in 2020 worden nieuwe projecten toegekend.
Verder is vanuit de Regio Deal afgelopen jaar ook een ‘financieringsregeling voorzieningen’ voor de brede regio gestart.
Dit heeft ertoe geleid dat per deelregio 4 projecten kunnen worden toegekend. Deze sub regionale projecten zullen vanaf
2020 in uitvoering komen.
Brainport Development heeft geen trekkende rol op het vlak van voorzieningen maar wij nemen wel een coördinerende
rol. Wij leveren voor de Regiofonds Brainport BV de alliantiemakelaar Voorzieningenniveau en vervullen een schakelrol
naar de regio voor de uitvoering en monitoring van de financieringsregeling.

2.6 Talent
Naar verwachting is er tenminste nog drie jaar sprake van aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt plus een
achterblijvende instroom in de juist voor Brainport Eindhoven zo belangrijke technische en IT-sector. Nog steeds kiezen
te weinig leerlingen en studenten voor technische profielen. Ondertussen neemt het aantal openstaande technische
vacatures toe. Daar komt bij dat veranderende technologieën banen veranderen. Zowel specifieke technologieën op het
gebied van energie, mobiliteit, medtech en food, als in het algemeen sterk opkomende digitalisering, robotisering en
AI. Daardoor stijgt de vraag naar technische en digitale vaardigheden bij medewerkers in alle sectoren. Het gevolg zijn
alleen nog maar groter wordende kwantitatieve en kwalitatieve tekorten aan technisch personeel.
Een deel van het antwoord ligt in technologiepromotie in het onderwijs. Daar willen we vanaf 2020 nadrukkelijk de
koppeling maken met de sleuteltechnologieën zoals artificial intelligence (AI), fotonica, nanotechnologie die in deze
regio zo belangrijk zijn en waar veel innovaties en toepassingen in worden verwacht. Activiteiten op het gebied van
techniekpromotie, maar ook de activiteiten gericht op Leven lang Ontwikkelen, zullen allemaal ingestoken worden vanuit
nieuwe en opkomende technologieën, zodat iedereen tijdens scholing, studie en opleiding hiermee in aanraking komt.
Een andere manier om met de disbalans op de arbeidsmarkt om te gaan is het inzetten van hybride docenten, die actuele
kennis van de meest actuele technologieën meebrengen vanuit praktijkervaring naar het onderwijs. En we helpen
bedrijven bij het benutten en aantrekken van talenten om hun open vacatures in te kunnen vullen, door middel van
workshops voor MKB’ers bijvoorbeeld over vraagstukken omtrent werving van personeel.

2.7 Innovatie: sleuteltechnologieën en business kansen
Sleuteltechnologieën
Sleuteltechnologieën zijn essentieel bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en/of leveren een grote
potentiële bijdrage aan de economie, door het ontstaan van nieuwe bedrijvigheid en nieuwe markten, het vergroten
van de concurrentiekracht, en het versterken van de banengroei. Ze maken baanbrekende proces-, product- en/of
diensteninnovaties mogelijk en zijn relevant voor de wetenschap, maatschappij en de markt.
4 Stedelijk Gebied Eindhoven, De Peel, De Kempen, A2 Gemeenten.
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Vooroplopen op het gebied van sleuteltechnologieën is cruciaal voor Brainport om een relevante bijdrage te kunnen
leveren aan oplossingen waar de wereld van nu om vraagt. Brainport Eindhoven heeft een (potentiele) internationale
koppositie in vier sleuteltechnologieën: micro- en nano-elektronica, advanced manufacturing (smart industry), fotonica
en digitale technologieën (waaronder artificial intelligence, AI). Het is onze ambitie om op de vier sleuteltechnologieën
onze huidige koppositie te verstevigen of onze potentiele koppositie te behalen. Als regio willen en kunnen we een grote
bijdrage leveren aan de nationale ambities op het gebied van sleuteltechnologieën en kunnen we gesprekspartner zijn om
beleidsplannen verder te concretiseren. Hiervoor is aansluiting op onderzoeksprogramma’s op provinciaal, nationaal en
Europees niveau cruciaal. Vanuit Brainport blijven we het belang van (financiering van) sleuteltechnologie onderstrepen,
juist in een tijd dat Den Haag en Brussel het beleid vooral op missiegedreven doelen ent.
Wat staat er op de agenda? Komend jaar zal gericht geïnvesteerd worden in het opschalen van de productie en het
opzetten van een ontwikkelfaciliteit voor geïntegreerde fotonica applicaties. Daarnaast wordt vanaf 2020 gericht
geïnvesteerd in de versterking van Artificial Intelligence in Brainport Eindhoven, waarbij onze unieke kracht zit in het
integreren en toepassen van deze technologie in systemen, in voor Brainport kansrijke toepassingsgebieden: mobiliteit,
gezondheid en hightech systemen. Hiermee sluiten we aan op de nationale proposities, zoals het Strategisch Actieplan
AI (SAPAI) van het kabinet, de Nederlandse AI Coalitie en platform AI van de FME. Naast adoptie, competentie opbouw en
toepassing van sleuteltechnologieën, is het bovendien essentieel om nieuwe sleutel technologieën tijdig te identificeren.
De Brainport Business Innovation Board die vanaf 2020 operationeel wordt, speelt hierin een belangrijke rol.

Smart industry en MKB
Digitalisering is een wereldwijde trend die de industrie, zowel grootbedrijf als MKB, radicaal verandert. Door de
verregaande digitalisering, data gedreven economie en digitale verbinding tussen apparaten en productiemiddelen,
ontstaan nieuwe business modellen en sectoren. Hierin vooroplopen is cruciaal voor Brainport met het oog op behoud
van de concurrentiepositie en van werkgelegenheid. Een succesvolle digitale transitie van de maakindustrie geldt
daarvoor als keiharde voorwaarde. Het punt is dat maakbedrijven al enorm veel op hun bord hebben. Ze moeten inspelen
op smart industry ontwikkelingen zoals slim onderhoud, robotisering en ‘servitization’. En op trends als verduurzaming
en circulair ondernemen. Verder moeten ze zich wapenen tegen cybercriminaliteit en bevinden ze zich ook nog eens in
een strijd om technisch talent. Vooral MKB bedrijven hebben moeite om dit allemaal bij te benen.
Wat staat er op de agenda? Communicatie; vanuit samenwerkende partners (Brainport Industries, Smart Industry
Fieldlabs en SO Hub Zuid, in samenwerking met BOM, LIOF, TNO, Provincie Noord-Brabant, KvK, FME, Koninklijke
Metaalunie, Midpoint en REWIN) gaan we ondernemers prikkelen met een gezamenlijk, eenduidig en concreet verhaal en
actie ondernemen om zoveel mogelijk ondernemers te bereiken. Daarnaast zijn de Smart Industry fieldlabs essentieel.
In de fieldlabs wordt samengewerkt aan versnelling en verbreding van toepassingen van sleuteltechnologieën zoals AI
voor de industrie. We spannen ons in om zoveel mogelijk MKB aan te haken op fieldlabs. Een ander belangrijk punt heeft
betrekking op 5G, een belangrijke voorwaarde voor nieuwe toepassingen met betrekking tot digitalisering en smart
industry. We zoeken samen met partners naar 5G use cases voor de maakindustrie, onder andere via de fieldlabs.

Living Labs: data & technologie
De laatste jaren zien we steeds meer gebruik van data en technologie in de gebouwde omgeving. Onze leefomgeving
wordt slimmer en efficiënter. Dit vindt bijvoorbeeld plaats op het vlak van mobiliteit, energie, gezondheid, voeding en
digitale verbindingen. Deze ontwikkeling zorgt voor een hogere kwaliteit van leven, tegen lagere kosten en minder
mogelijke negatieve effecten en is dus cruciaal om in een steeds verder verstedelijkende omgeving te kunnen blijven
wonen.
Wat staat er op de agenda? Bedrijven en kennisinstellingen ontwikkelen nieuwe producten die oplossingen bieden voor
maatschappelijke uitdagingen. Zij zoeken voor deze innovatieve producten proeftuinen en launching customers. Brainport
Development probeert deze proeftuinen te lanceren en mede vorm te geven met een zo groot mogelijke betrokkenheid
van partners en deelname van inwoners. De proeftuinen zijn de uitwerking van de multi-helix samenwerking in Brainport
Eindhoven. Inwoners hebben direct baat bij de toepassing van technologische ontwikkelingen in de regio. Daarbij blijft
een focus op gebieden die reeds opgezet zijn zoals Brainport Smart District Brandevoort, Strijp S en Stratumseind maar
gaan we ook kijken naar nieuwe Smart Districts in de brede regio, de verdere doorontwikkeling van de 5G pilots en
Eindhoven Airport als proeftuin. Voor een aantal van deze vraagstukken zullen wij gebruik maken van het UDI om tot
uitvoering te komen.
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3. Organisatie en Financiën
3.1 Organisatie
De kracht van Brainport Eindhoven zijn de bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Het zit in het regionale DNA
om de samenwerking tussen deze ‘strengen’ op te zoeken. Maar dat gaat niet altijd vanzelf. Daar ligt de taak van de
economische ontwikkelmaatschappij Brainport Development NV. Deze laat zich in één zin samenvatten: wij onderhouden
en versterken het Brainport-ecosysteem met activiteiten die (nog) niet natuurlijkerwijs bij één van de Triple Helixorganisaties thuishoren.
Brainport Development werkt samen met vele partners aan het onderhouden en versterken van dit high tech ecosysteem.
Brainport Development is een organisatie die flexibel en snel kan inspelen op ontwikkelingen in de regio en samen met
stakeholders deze ideeën om kan zetten naar concrete acties. We signaleren ontwikkelingen, kansen en uitdagingen en
begrijpen de mogelijke impact op de regio, het ecosysteem en onze rol als economische ontwikkelingsmaatschappij. We
hebben de organisatiekracht om de Triple Helix in actie te krijgen en gezamenlijk concrete resultaten bereiken en goede
ideeën ook echt landen in de regio. De samenwerking in onze regio is goed maar zeker niet vanzelfsprekend. Blijvend
investeren in de samenwerking is een must. Er is geen andere partij die de belangen van de regio integraal behartigt, het
overzicht bewaakt en de Triple Helix partijen verbindt. Hier zit onze grootste toegevoegde waarde.

Onze manier van werken
De manier van werken van Brainport Development kenmerkt zich door het over en weer verbinden van operationele,
projectmatige en strategische activiteiten. In persoonlijk contact met bedrijven en kennisinstellingen halen we
behoeften op en verwijzen we door naar mogelijkheden in het netwerk. Daarnaast vertalen we deze behoeften naar
structurele oplossingen en treden we er als één stem mee naar buiten in bijvoorbeeld lobby richting Den Haag, Brussel en
brancheverenigingen zoals FME en VNO-NCW. Omgekeerd werken we ook ‘van boven naar beneden’ door strategische
verkenningen, ontwikkelingen en ervaringen te vertalen naar oplossingen waar bedrijven uit onze regio concreet mee
aan de slag kunnen. We kijken strategisch ver vooruit, werpen een blik op de toekomst en zetten een stip op de horizon,
zodat de regio snel kan aanhaken op toekomstige ontwikkelingen.

Aandachtspunten voor onze interne organisatie in 2020
Onze prioriteiten mogen niet vrijblijvend zijn. In 2019 hebben we als organisatie enkele belangrijke stappen gezet, die in
2020 onze inzet en aandacht blijven houden:
• Clustering rond maatschappelijke innovatie thema’s. We spelen intern capaciteit vrij voor de programma’s rond
maatschappelijke opgaven zoals rond energie, health en mobiliteit. Deze ruimte voor extra capaciteit vinden we
door kritisch naar de projectenlijst te kijken, gekoppeld aan de competenties binnen de organisatie, maar ook
door allianties met collega-organisaties te creëren zoals bijvoorbeeld met de Coöperatie SlimmerLeven2020. Op
deze manier zijn we in staat om inzet, mensen en middelen in interne teams te concentreren op de hoofdthema’s
van de toekomst. Deze zitten immers in het kader van het ‘versterken van het ecosysteem’ in de kern van
Versnellingsagenda, die een onderdeel wordt van ons Meerjarenplan 2021-2025
• Door de interne clustering en verschuiving van budgetten hebben we in 2019 de inzet van externe capaciteit
(zoals inhuur van adviesbureaus en zzp-ers) kunnen afbouwen. Op specifieke kennisgebieden of projecten blijft
echter externe inzet wenselijk en nodig. Daarom gaan we in 2020, met ondersteuning van bureau Bizob, enkele
aanbestedingen uitzetten om (raam)overeenkomsten met externe dienstverleners aan te kunnen gaan om, op
specifieke terreinen, toch flexibel over kennis- en capaciteit te kunnen beschikken.
• Herkenbare en structurele samenwerking met Metropoolregio Eindhoven en partners uit de sub regio’s. Onze
regio is bestuurlijk op meerdere manieren georganiseerd. De taken van ondernemersverbanden, sub regio’s en
Metropoolregio Eindhoven kunnen - en willen - we als Brainport Development niet overdoen. Sterker nog, de
organisatiegraad van de regio een vormt een gestructureerde kans voor overleg over de Versnellingsagenda en
samenwerking daarin. Daartoe is het van belang om elkaar steeds op te zoeken, te vinden en verstaan. Vanuit
Brainport Development geven we dit overleg structureel en met herkenbare vaste bemensing verder vorm.
• ‘Practice what we preach’. We blijven ons komend jaar inspannen om belangrijke uitgangspunten van de Brainportstrategie in onze eigen bedrijfsvoering te kunnen doorvoeren. Inmiddels begint Leven lang Ontwikkelen een
gevestigde term te worden binnen de organisatie en wordt hier ook op allerlei manieren vorm aan gegeven,
maar denk bijvoorbeeld ook aan het gebruik van meer duurzame vormen van mobiliteitsoplossingen. Brainport
Development wil niet alleen de economische ontwikkelmaatschappij van de 21e eeuw zijn, maar ook de werkgever
en opdrachtgever van de 21e eeuw.
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Uitwerking naar de begroting 2020:
• Indeling naar ‘inhoud’: In 2019 is een eerste aanzet gemaakt om de aard van de werkzaamheden van de
vennootschap nog beter inzichtelijk te maken in de Jaarplanbegroting en om die nieuwe inhoudelijke indeling ook
verder door te voeren in de achterliggende financiële administratie. Deze aanpak is in de begroting van 2020 (zie
hierna) weer verder uitgewerkt, daarbij is ook al enigszins aangehaakt op de gedachten die we in ons Meerjarenplan
2021-2024 zullen neerleggen over de inhoudelijke (thematische) werkzaamheden van de vennootschap;
• Basisfinanciering voor basisorganisatie: Voor de externe transparantie en interne focus is in de aangepaste opzet
van de begroting beter inzichtelijk gemaakt welke activiteiten worden uitgevoerd vanuit onze ‘basisfinanciering’ en
voor welke aanvullende activiteiten financiering is gevonden, c.q. wordt gezocht uit alternatieve bronnen (regionaal,
provinciaal, nationaal en internationaal) bij overheden, bedrijfsleven en onderwijs- en kennisinstellingen; Zoals
u uit de begroting 2020 kunt opmaken is de verwachting dat de organisatie de uitvoering van zijn projecten en
activiteiten in dat jaar voor ongeveer een derde financiert uit de basisfinanciering die van de regionale overheden
wordt ontvangen. Naar verwachting zal in 2020 zo’n 8 miljoen euro afkomstig zijn uit andere (cofinancierings)
bronnen5;
• Verschuiving van budgetten voor ‘werkkosten’ (out-of-pocketkosten) naar ‘personeelskosten’: door interne
clustering en verschuiving van werkbudgetten is er meer ruimte gemaakt voor inzet van medewerkers in vaste of
tijdelijke dienst van de vennootschap. Deze verschuiving is zowel ingegeven door inhoudelijke en organisatorische
keuzes (denk aan opbouw van kennis op thema’s binnen de eigen organisatie die ook de continuïteit binnen
projecten ten goede komt en de mogelijkheid van doorgroei van medewerkers) als door externe wet- en regelgeving
(denk aan wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties en openbare aanbesteding);

5 Ter vergelijking: in het Jaarplan 2018 lag dat bedrag aan cofinanciering (ruim) 2 miljoen euro lager.
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De Stichting en de Vennootschap
De Triple Helix-samenwerking van bedrijven, kennis- en
onderwijsinstellingen en overheden in het Brainport
ecosysteem (Zuidoost Brabant) heeft zijn structurele vorm
gekregen in de stichting Brainport. 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 bestuursleden
vertegenwoordigen het belang van hun eigen Triple
Helix-segment, maar evenzeer dat van de Brainport
regio als geheel en vormen daarmee gezamenlijk het
regionaal economisch bestuur van de regio Eindhoven.
De stichtingsbestuursleden zorgen er voor dat zij vanuit
hun segment informeel doch adequaat gemandateerd
zijn. Het is belangrijk dat het stichtingsbestuur de Triple
Helix samenwerkingspartijen in de regio op goede wijze
kan vertegenwoordigen, om het draagvlak te vergroten
en de samenwerking te versterken.
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 Helixcommunity’ 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. Brainport Development is de 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
zelfstandige 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
die niet van nature aanwezig zijn bij bedrijven, kennisen onderwijsinstellingen en overheden. In termen van
de strategiedomeinen gaat het dan vooral over Talent,
Ondernemerschap en Internationalisering en relevante
maatschappelijke thema’s en sleuteltechnologieën.

Regiofonds BV
Eind 2018 is onder de NV ook een BV op gericht. Deze
BV heeft als doel Rijksmiddelen voortvloeiend uit de
Regio Deal Brainport Eindhoven op een juiste manier tot
uitkering te brengen. De BV valt onder de bestuurlijke
verantwoordelijkheid van de stichting Brainport. Deze
nieuwe entiteit met duidelijke juridische en financiële
kaders is noodzakelijk om de integriteit te waarborgen.
Brainport Development levert de mensen voor de
Regiofonds Brainport BV.
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Overzicht Brainport strategie en uitvoeringsplannen

Brainport
Next Generation

Brainport
Nationale Actieagenda

• kerngedachte: adaptiviteit en
multi-helix samenwerking om
Brainport ecosysteem blijvend
te versterken
• legt verbinding tussen
technologie, design en sociale
innovatie
• inzet op oplossingen voor
maatschappelijke vraagstukken
als ‘drivers’ voor ontwikkeling:
gezondheid, mobiliteit, energie,
voedsel en veiligheid
• inzet op domeinen voor
fundamentele versterking
van het ecosysteem: people,
business, technology, basics en
international

• langjarige samenwerking
met Rijk (>10 jr)
• versterken internationale
concurrentiekracht
• geeft invulling aan mainportstatus
• ‘rolling agenda’, geen einde
• 61 acties benoemd, binnen
de thema’s talent, digitalisering,
kennis, innovatie & ondernemen,
vestigingsklimaat en
maatschappelijke innovaties.
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Regio Deal
Brainport Eindhoven
• uitvoering van een vaste set van
> 20 projecten binnen 8 jaar
• komt voort uit Regeerakkoord
• geeft invulling belangrijkste
noden in Brainport Nationale
Actieagenda

• thema’s: talent, voorzieningen
en maatschappelijke innovaties
• eigen governance: Regiofonds
Brainport BV geeft uitvoering
aan Regio Deal, keert financiële
middelen uit aan projecten

Versnellingsagenda
• inhoudelijke agenda voor
volgende meerjaren periode
2021-2024
• thema’s: energy, smart mobility,
health, food, vestigingsklimaat,
talent, innovatie en
sleuteltechnologieën
• ecosystemen bouwen rondom
thema’s en programmatische
aanpak per thema
• per thema ambitieuze innovatieve
samenwerkingsprojecten met
doorloop van 2-10 jaar

3.2 Financiën

BRAINPORT DEVELOPMENT NV 		
Kostenbegroting

2020
Totaal

Personeel

Werkbudget

KOSTEN VAN DE ORGANISATIE
Huisvestingskosten

€ 455.000

Directie, Bestuur, RvC en bestuurssecretariaat

€ 456.000

€ 316.000

Financiële administratie

€ 436.000

€ 366.000

ICT/Facilitair

€ 200.000

HRM, OR en opleidingskosten

€ 260.000

€ 118.000

€ 142.000

Secretariaat en Ondersteuning

€ 186.000

€ 166.000

€ 20.000

Strategie en monitoring

€ 530.000

€ 480.000

€ 50.000

Communicatie en marketing

€ 658.000

€ 458.000

€ 200.000

People

€ 195.000

€ 175.000

€ 20.000

Business

€ 292.000

€ 272.000

€ 20.000

International

€ 284.000

€ 190.000

€ 94.000

Project Ontwikkeling

€ 900.000

€ 300.000

€ 600.000

€ 4.852.000

€ 2.841.000

€ 2.011.000

Totaal

Personeel

Werkbudget

€ 2.400.000

€ 720.000

€ 1.680.000

€ 50.000

€ 20.000

€ 30.000

€ 500.000

€ 100.000

€ 400.000

Mobility

€ 1.300.000

€ 54.000

€ 1.246.000

Agrifood

€ 300.000

€ 32.000

€ 268.000

Health

€ 300.000

€ 43.000

€ 257.000

Vestigingsklimaat o.a. regionale Financiering Projecten

€ 1.500.000

€ 63.000

€ 1.437.000

Projectontwikkeling (financiering nog extern te verwerven)

€ 900.000

Regiofonds Brainport

€ 500.000

€ 390.000

€ 110.000

Brainport Network

€ 550.000

€ 20.000

€ 530.000

DTW

€ 350.000

UDI

€ 215.000

€ 75.000

€ 140.000

€ 13.717.000

€ 4.358.000

€ 9.359.000

subtotaal

€ 455.000
€ 140.000
€ 70.000
€ 200.000

PROJECTEN EN PROGRAMMA’S 						
Projectontwikkeling en -uitvoering
Programma-uitvoering
Talent
Energy
Digitale transitie van de Maakindustrie

Totaal kostenbegroting

€ 900.000

€ 350.000
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BRAINPORT DEVELOPMENT NV 		
Financieringsbegroting

Totaal

STRUCTURELE FINANCIERING 2017-2020
Basisfinanciering Regionale overheden via Metropoolregio Eindhoven (MRE)
Basiskosten organisatie

€ 3.367.000

Basiskosten organisatie onderdeel projectontwikkelbudget P-kosten

€ 300.000

Basiskosten organisatie onderdeel projectontwikkelbudget W-kosten

€ 600.000

Subtotaal

€ 4.267.000

Kennis- en onderwijsinstellingen (in cash)

€ 300.000

Brainport International Programme (in cash)

€ 285.000

Subtotaal

€ 4.852.000

Projectontwikkeling en -uitvoering
Programma-uitvoering
Talent
Energy
Digitale transitie van de Maakindustrie

€ 50.000
€ 500.000

Mobility

€ 1.300.000

Agrifood

€ 300.000

Health

€ 300.000

Vestigingsklimaat

€ 1.500.000

Projectontwikkeling (financiering nog extern te verwerven)

€ 900.000

Regiofonds Brainport

€ 500.000

Brainport Network

€ 550.000

DTW

€ 350.000

UDI

€ 215.000

Subtotaal
Totaal financieringsbegroting
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€ 2.400.000

€ 8.865.00
€ 13.717.000

Brainport Development | Activiteiten en
projectenoverzicht 2020
Een aanvulling op het jaarplan 2020

Activiteiten
Wat we doorlopend doen als Brainport Development
De economische ontwikkelingsmaatschappij Brainport Development werkt samen met vele partners aan het onderhouden
en versterken van het high tech Brainport-ecosysteem van bedrijven en kennisinstellingen. Dat omvat onder andere:
• We steunen de Stichting Brainport in het ontwikkelen van de regionaal economische strategie en lobbyen hiervoor.
Daarnaast monitoren we hoe het staat met de regio, onder andere door het jaarlijks uitbrengen van de Brainport
Monitor. We kijken strategisch ver vooruit, werpen een blik op de toekomst en zetten een stip op de horizon, zodat
bedrijven, gemeenten, onderzoeks- en onderwijsinstellingen uit de regio snel kunnen aanhaken op toekomstige
ontwikkelingen.
• Brainport Eindhoven branding. We promoten het merk Brainport Eindhoven regionaal, nationaal en internationaal.
We dragen het merk nationaal uit door middel van proactief persbeleid en creëren ambassadeurs voor het merk
Brainport Eindhoven. Daarnaast verhogen we de naamsbekendheid en versterken we de associaties in relatie tot het
merk Brainport Eindhoven bij de gekozen (internationale) doelgroepen.
• We ontwikkelen projecten en helpen en verbinden werkgevers, onderwijsinstellingen en overheden om ervoor te
zorgen dat er kwantitatief en kwalitatief voldoende talent is onder andere door het aantrekken van internationaal
talent, promoten van leven lang ontwikkelen, verbetering van aansluiting tussen bedrijfsleven en onderwijs en
innovatie in het onderwijs.
• We ondersteunen starters op weg bij het toetsen van het eerste idee, omzetten in een goed business model en het
opstellen van een businessplan waarmee ze succesvol bij financiers kunnen aankloppen. Brainport Development
biedt bedrijven handvaten om ideeën sneller en succesvoller op de markt te zetten.
• We ontwikkelen projecten om ondernemers bewust te maken van toekomstige ontwikkelingen en ze ingangen in
het netwerk te bieden en betere toegang tot de mogelijkheden die het ecosysteem te bieden heeft. Zo organiseren
we netwerkbijeenkomsten, expert panels en financieringstafels om bedrijven met elkaar en met relevante partijen
en kapitaalverstrekkers in het ecosysteem in contact te brengen.
• Ook internationaal leggen we verbindingen. We bouwen aan internationale kennis- en innovatie-allianties tussen
Brainport bedrijven en kennisinstellingen en buitenlandse bedrijven en kennisinstellingen, afhankelijk van de
behoeften is dit op innovatiesamenwerking, handel of het aantrekken van buitenlandse R&D bedrijven. Ook
onderhouden we internationale relaties en leggen we verbindingen met buitenlandse steden, ambassades,
consulaten en internationale clusters door het organiseren van events en missies. Hierbij sluiten we bewust aan op
het netwerk van onze partners in Trade&Innovate NL en de campussen.
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Projecten – onderhoud
Projecten die gecontinueerd worden in 2020

Samenwerking regio
Project

Actie

Resultaat

Brainport Nationale
Actieagenda

Uitwerking van Brainport Nationale
Actieagenda in concrete acties en
betrekken van brede groep stakeholders
uit de regio om nieuwe kansen en
uitdagingen te benoemen richting rijk.

Een rolling agenda gedragen door rijk
en regio voor versterking van Brainport
Eindhoven.

Brainport in Bedrijf

Organiseren bijeenkomsten bij
ondernemers met raadsleden en
bestuurders per gemeente.

Betrokken en geïnformeerde raadsleden
en bestuurders.

Brainport Meets
Brainport

Halfjaarlijks organiseren van een
netwerk- evenement voor ambassadeurs
in Brainport Eindhoven.

Versterking van het netwerk,
kennisdeling en samenwerking.

Vestigingsklimaat /
Toplocaties

Deelnemen in trajecten rondom REOS,
Brainport City, de campussen en
andere samenwerkings-verbanden.
Doel is de economische (top)locaties
te versterken en nieuwe ecosystemen
tot stand te brengen. Vertalen van
onze economische strategie naar de
ruimtelijke strategie

Versterking van economische (top)
locatie en ontwikkeling passend bij de
Brainport strategie.

Bereikbaarheid

Deelnemen in trajecten rondom de
bereikbaarheid van de regio, zoals
Eindhoven Airport, Eindhoven Knoop
XL, de campussen en verbindingen
binnen de regio. Veel infrastructurele
activiteiten verlopen via Smartwayz.nl
en smart mobility oplossingen via het
Brainport Smart Mobility programma

De bereikbaarheid van de economische
toplocaties en de regio in volle breedte is
verbeterd.

Project

Actie

Resultaat

Brainport Energie

Programma gericht op het activeren
van de HTSM sector om machines en
apparatuur te produceren ten behoeve
van de energietransitie. Daarnaast
het versneld implementeren van
energie oplossingen in de gebouwde
omgeving. Dit laatste pakken wij op in
samenwerking met Exentr.

Realisatie van enkele energie innovatie
in de gebouwde omgeving zoals gebruik
van LED verlichting, laadinfrastructuur,
opwekkings- en opslagmogelijkheden.

Brainport Networking
Financials

Organiseren van bijeenkomsten en
onderhouden van het netwerk van
financiers om samenwerking en
kennisuitwisseling te bevorderen.

Sterk netwerk van financiers
om te komen tot diverse
samenwerkingsvormen.

Ondernemerschap
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Project

Actie

Resultaat

Brainport MeetUps

Organiseren van bijeenkomsten waar
grotere familiebedrijven aan pitchende
starters gekoppeld worden.

Organisatorische problemen van
startende en groeiende bedrijven
worden opgelost .

Brainport Smart Mobility
(o.a. ook Mobility Lab,
MaaS pilot)
(project RegioDeal)

Uitvoeren van het programma met
als doel het beschikbaar maken van
slimme mobiliteits-oplossingen voor de
inwoners en bedrijven in de regio en het
ontwikkelen van mobiliteitsconcepten
die ook wereldwijd vermarkt kunnen
worden.

Oplossingen op het gebied van groene
of slimme mobiliteit geïmplementeerd in
Brainport Eindhoven. Centraal staat het
realiseren van Smart Hubs.

Braventure – Brabant
Start Up Fonds

Het begeleiden van innovatieve startups
en toegang bieden tot financiering,
o.a. via Braventure en Brabant Start Up
Fonds.

Financiering van kansrijke starters.

Cyberweerbaarheid
Centrum Brainport

Verder uitbouwen van de dienstverlening
van het Cyberweerbaarheid Centrum
Brainport om bedrijven binnen de
kennisintensieve industrie weerbaar
te maken tegen digitale spionage en
sabotage.

Verbeterde cyberweerbaarheid van
kennisintensieve industrie.

Data Value Center

Stimuleren en ondersteunen van het mkb
om zich verder te ontwikkelen in datamaturiteit om nieuwe data-diensten en
nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen.

Meer mkb’ers die data effectiever
inzetten in hun bedrijfsvoering en
verdienmodellen.

Digipro

Ondersteunen van mkb’ers (ook
financieel) bij digitale product- en
procesinnovaties en stimuleren van
samenwerking en kennisoverdracht over
de grens naar Duitsland.

Meer succesvolle product- en
procesinnovaties en verbeterde
samenwerking met Duitse bedrijven.

Eindhoven Engine

We ondersteunen de ontwikkeling van de
Eindhoven Engine, een research locatie
waarin triple-helix samenwerkingen
ontstaan gericht op het oplossen van
maatschappelijke uitdagingen.

Nieuwe coalities en samenwerkingen
waarin nieuwe en innovatieve
oplossingen ontstaan.

Financieringstafel

Het coachen, begeleiden en financieren
van startende en groeiende bedrijven,
die op korte of lange termijn op zoek zijn
naar financiering. Samen met BOM, RVO,
ING, Rabobank AMB AMRO en DLL.

Starters, groeiers en mkb’ers zijn
gefinancierd of verder geholpen in hun
business case (70% van pitchers is
geholpen).

Food From Food

Uitvoeren van Europees project waarin
bedrijven waardevouchers ontvangen
voor innovaties om voedselverspilling
tegen te gaan en de valorisatie van
vervaardiging van plantaardige
nevenproducten. In samenwerking met
Foodtech Brainport.

Minder voedselverspilling en valorisatie
van innovatieve ideeën op dit thema.
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Project

Actie

Resultaat

Health Tech Yard

Verbinden van health gerelateerde
uitdagingen en oplossingen van
bedrijven aan partijen binnen de TU/e.

Betere verbinding tussen TU/e kennis en
kunde met starters en mkb’ers.

High Tech Software
Competence Center

Verder opbouwen van het fieldlab
waarin een consortium van 20+ high
tech softwarebedrijven laten zien hoe
baanbrekende innovatieve software
bijdraagt aan het efficiënter, flexibeler
en kwalitatief beter ontwikkelen van
hardware.

Meer bewustzijn in high tech
ecosysteem over belang van software.

Inno Infra Share

2020 is het laatste jaar van dit Interreg
Europe project, waarin acties worden
geïmplementeerd ten bate van
onderzoek- en innovatie infrastructuur
(OII)

Grotere aansluiting van MKB op OII,
beïnvloeding van beleidsinstrument
OP Zuid t.b.v. OII, meer interregionale
samenwerking met Vlaanderen

Brainport Smart District

Ondersteunen bij het realiseren van
een proeftuin voor de maatschappij van
morgen. Implementatie bevorderen van
smart city oplossingen.

Eerste showcases op vlak van wonen,
energie, data, voedsel en gezondheid
gerealiseerd

Next OEM

Voortzetting van het acceleratie
programma van ondernemers door
hen te begeleiden in hun persoonlijke
ontwikkelbehoeften en zo de
onderneming te laten groeien.

Succesvollere ondernemers die de
groeikansen voor de onderneming
vergroten.

Smart Industry Hub Zuid

Samenwerking en coördinatie van
activiteiten rondom thema Smart
Industry met partners BOM, Provincie
Noord-Brabant, KvK, TNO, FME,
Koninklijke Metaalunie, Rewin, Midpoint,
Agrifood Capital en steun vanuit het Rijk.

Betere coördinatie en verbinding van
initiatieven op gebied van Smart Industry
en meer duidelijkheid voor mkb’er.

StartUp Visa

Faciliterende rol in de procedure van
het aanvragen van een visum voor een
buitenlandse starter. De formaliteiten
(inschrijving en vergunning) worden
samen met Holland Expat Center South
uitgevoerd.

Meer kansrijke buitenlandse starters in
Brainport Eindhoven.

Toekomstbestendige
maakindustrie

We intensiveren de aanpak van
leerkringen om ondernemers te
verbinden aan Smart Industry thema’s.

Ondernemers zijn voorbereid op de
kansen en uitdagingen van de toekomst.

Vanguard 3DP PAN EU

Europees project. Uitrollen van een
Europees online platform wordt
opgebouwd waarop dienstverleners
van 3D printfaciliteiten zich kunnen
profileren, zodat mkb beter overzicht
heeft en makkelijker met hen in contact
kan komen.

Verbeterde toegang van mkb tot
Europese 3d printfaciliteiten.
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Talent
Project

Actie

Resultaat

Community Brainport
Talent & Skills akkoord

Ondertekenaars blijven stimuleren om te
werken aan de ambities in het Brainport
Talent & Skills Akkoord, door middel van
nieuwsbrieven en bijeenkomsten.

Een levendige community van betrokken
partners bij de realisatie van de
ambities.

Leren in Brainport

Organiseren van onderwijsevents
en bijeenbrengen van netwerken
om implementatie van de thema’s
technologie, ondernemerschap,
creativiteit, wereldburgerschap en
lerende houding te bevorderen in alle
onderwijsinstellingen (kinderopvang/
PO/VO/MBO/HBO/WO).

Alle scholen in Brainport besteden
aandacht aan technologie,
ondernemerschap, creativiteit en
wereldburgerschap. De in- en uitstroom
voor technische opleidingen wordt
vergroot.

Internationalisering
Onderwijs
(project RegioDeal)

Ondersteunen van scholen bij
implementatie van vroeg vreemde
talen onderwijs, wereldburgerschap,
multicultureel samenwerken en
-bewustzijn in kinderopvang, PO, VO en
MBO.

Toekomstige generatie is voorbereid op
internationaliserende omgeving.

Hybride tech docenten

Uitvoeren van een pilot waarbij
werknemers als hybride docenten
worden ingezet voor het VO en MBO,
waarbij wordt gekeken naar alternatieve
en flexibele manieren om dit vorm te
geven.

Alternatieve vormen van hybride
docentschap ontwikkelen, waardoor
werknemers uit het technisch
bedrijfsleven beter inzetbaar zijn voor
de klas.

Regionale bewustwordingscampagne
Samen klaar voor de
toekomst

Na de succesvolle lancering van
de campagne Samen klaar voor de
toekomst gaan we in 2020 zorgen dat
het platform dat hierdoor is ontstaan
wordt overgedragen aan en verankerd in
het regionale netwerk van werkgevers
en (maatschappelijke) partners. Voor
werkgevers blijven we ondersteuning
bieden bij het implementeren en
agenderen van het thema leven lang
ontwikkelen in hun organisatie.

Partners in de regio blijven het
belang van leven lang ontwikkelen
op individueel niveau stimuleren en
agenderen. Meer organisaties zijn actief
bezig met leven lang ontwikkelen.

Brainport Talent
Attraction Program
(project RegioDeal)

Brede ondersteuning van en
samenwerking met (MKB)bedrijven bij
het aantrekken van internationaal tech &
IT talent. Onder andere door het voeren
van adviesgesprekken, wereldwijde live
& online promotie van de (banen in de)
regio en traineeships.

Meer internationale kenniswerkers
gevestigd in de regio en een verminderd
talent tekort bij mkb bedrijven.

Brabant International
Students
(project RegioDeal)

Uitvoeren project om internationale
tech & IT studenten aan te trekken en
te behouden voor en met de Brabantse
hoger onderwijsinstellingen en de
werkgevers.

Meer internationale studenten in het
Brabantse hoger onderwijs en behoud
hiervan voor regionale arbeidsmarkt.

Innovatie in HR en
recruitment

Organiseren van bijeenkomsten op
het gebied van innovatie in HR en
recruitment.

Andere mindset binnen HR en
recruitment over aantrekken talent om
tekorten op te lossen.
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Internationalisering
Project

Actie

Resultaat

Internationale innovatiesamenwerking

Bevordering van internationale
clustervorming ten behoeve van
technologie-ontwikkeling. Onder
andere via Vanguard Initiative waarin
nieuwe Europese democases worden
ontwikkeld. Bestaande relaties met
Duitsland/Beieren worden uitgebouwd
en versterkt en er wordt gezocht naar
verbreding van relaties om tot nieuwe
innovatiepartnerschappen te komen.

Nieuwe internationale samenwerkingen
waardoor Brainport bedrijven kunnen
groeien en innoveren.

Internationale key
accounts

Accountmanagement; duurzame relaties
ontwikkelen om buitenlandse bedrijven
te matchen met Brainport bedrijven.

Internationale kennis- en innovatieallianties en business development
tussen Brainport bedrijven en
kennisinstellingen en buitenlandse
bedrijven en kennisinstellingen .

Factfindings en
customised tours

Ten behoeve van de gedefinieerde
key accounts en strategische relaties
in het kader van innovatie-allianties,
organiseren we gerichte factfindings en
op maat geprogrammeerde technologie
of business specifieke tours binnen
Brainport Eindhoven. Daarnaast
faciliteren we selectief enkele kansrijke
beursbezoeken en bedrijvenmissies naar
het buitenland.

Buitenlandse bedrijven,
kennisinstellingen en strategische
relaties hebben diepgaand en relevant
inzicht in de propositie van Brainport
en leggen relevante contacten voor
duurzame relatieopbouw.

Business intelligence

Smart targeting: lijst van specifieke
targets en vanuit daar leads met
name op thema’s smart&green
mobility, additive manufacturing, food,
geïntegreerde fotonica, health en smart
cities.

Alternatieve vormen van hybride
docentschap ontwikkelen, waardoor
werknemers uit het technisch
bedrijfsleven beter inzetbaar zijn voor
de klas.

Technologische
waardeproposities

Verder ontwikkelen en versterken van
specifieke waardeproposities, met name
op thema’s food, geïntegreerde fotonica,
en health.

Meer inzicht in welke internationale
partijen en competenties waarde
toevoegen aan het Brainport
ecosysteem.

Internationale vestigers

Het aantrekken van buitenlandse
bedrijven die van toegevoegde waarde
zijn voor het Brainport Eindhoven
ecosysteem, specifiek op de thema’s
smart&green mobility en health.

Nieuwe vestigers of uitbreidingen bij al
gevestigde buitenlandse bedrijven.

Investor Relations

Het beter verbinden van internationale
bedrijven in het Brainport Eindhoven
ecosysteem, specifiek op de thema’s
smart&green mobility, additive
manufacturing en health.

Verankering van gevestigde
internationale bedrijven en verbeterde
(innovatie)samenwerking met Brainport
bedrijven.

Meetups en preptalks

Bewustwording en kennisdeling
internationalisering. Bedrijven
voorbereiden op internationaal
samenwerken.

MKB bedrijven zijn beter en voorbereid
op internationalisering.
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Brainport Eindhoven branding
Project

Actie

Resultaat

Dutch Technology Week
(project RegioDeal)

Opzetten programma en communicatie
samen met vele partners.

Succesvolle DTW. Op weg naar
zelfstandige organisatie met
internationale ambities.

Communicatiestrategie
inwoner

In samenwerking met gemeenten en
marketingorganisaties voeren we een
communicatiestrategie gericht op
inwoner van de Brainport regio.

Heldere communicatie richting inwoner
van Brainport Eindhoven en creatie van
ambassadeurs.

The New Horizon

In samenwerking met vele partners
organiseren van de jaarlijkse
nieuwjaarsbijeenkomst.

Onderhoud en versterking van het
regionale netwerk.

Projecten – vernieuwing
Projecten die gaan lopen, die doorontwikkeld worden of die naar verwachting opgestart worden in 2020

Project

Actie

Resultaat

Brainport Business

Uitwerking van Brainport Nationale
Actieagenda in concrete acties en
betrekken van brede groep stakeholders
uit de regio om nieuwe kansen en
uitdagingen te benoemen richting rijk.

Een rolling agenda gedragen door rijk
en regio voor versterking van Brainport
Eindhoven.

Innovation Board

We hebben een nieuw netwerk van
experts uit de regio gevormd die
ons kunnen adviseren over hoe we
technologische ontwikkelingen en
innovatie blijven aanjagen in een
veranderende wereld.

Netwerk van regionale experts,
die meedenken over toekomst en
technologische innovatie in Brainport
Eindhoven.

Brainport Verkenningen

Uitvoeren van een eerste Brainport
Verkenning, waarin nieuwe
ontwikkelingen, kansen en uitdagingen
voor de regio omschreven worden. De
ambitie is om jaarlijks op basis van
gericht kwalitatief onderzoek gefocust
te kunnen beoordelen welke projecten
en programma’s meer en minder
opportuun zijn.

Verdiepend inzicht in de trends, kansen
en risico’s voor de regio en (her)definitie
van de prioriteiten op basis van die
inzichten.

MKB benadering

Actievere benadering van het mkb
met duidelijke communicatie over wat
Brainport voor hen kan betekenen.
Ondernemers kunnen bij onze
bedrijfsadviseurs terecht voor een
onafhankelijk adviesgesprek over
innovatie, samenwerking, personeel,
internationalisering en financiering.

Directe ondersteuning voor het mkb
Betere verankering van het mkb in het
Brainport netwerk/ecosysteem.
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Project

Actie

Resultaat

Equity tafel

Inrichten equity financiering door
samenwerking met 7 investeerders
(vanaf € 500.000).

Starters, groeiers en mkb’ers groeien
verder door volgende fase van
financiering.

Campus branding &
marketing

Gezamenlijke positionering en
messaging met de campussen in
Brainport opstellen om d.m.v. een
marketingcampagne meer internationale
bekendheid voor het campusecosysteem te genereren.

Aantrekken van internationale vestigers
en het bevorderen van internationale
innovatiesamenwerking.

Platform vergroten
zichtbaarheid startups
(project RegioDeal)

Vergroten van de zichtbaarheid van
Brainport Eindhoven als Startup regio.
Om onderlinge zichtbaarheid van
startups en het mkb en alle organisaties
in het ecosysteem te vergroten, lanceren
we een nieuw digitaal platform (als
opvolger van Next Move) waarin we
letterlijk alle partijen op de kaart zetten.

Meer en betere samenwerking tussen
bedrijven in de regio

Financieringsregeling
voorzieningen en
internationals
(project RegioDeal)

Uitvoering geven aan twee regelingen,
waarmee verbindingen tussen inwoners
van de hele regio worden versterkt en
de participatiegraad van de inwoners
toeneemt. Langs deze weg investeren
we in sport- en cultuurvoorzieningen en
-activiteiten en het bereikbaar maken
van deze voorzieningen in de hele
breedte van de regio.

Voorzieningenniveau in hele regio voor
brede doelgroepen inwoners wordt
versterkt of beter toegankelijk.

Urban Development
Initiative (UDI)

Wij leveren voor het UDI mede namens
de andere partners een projectleider
die met vertegenwoordigers van alle
deelnemende partijen in het UDI aan
de slag gaat om de eerste concrete
resultaten te boeken.

Projecten op het vlak van data en
technologie in de gebouwde omgeving
gerealiseerd. Te denken valt aan
projecten bij de Herdgang/PSV,
Brainport Smart District en Eindhoven
Airport.

Battery Competence
Centre

We werken aan de realisering van het
Battery Competence Centre waarbinnen
ondernemers en kennisinstellingen
samenwerken rondom batterijen.
Drie lijnen gericht op: versterken
waardeketen, opzetten recycling lijn en
ontwikkeling nieuwe technologie Solid
State.

Waardeketen opgericht die
afhankelijkheid van internationale
batterij-toeleveranciers verkleint.
Eerste stappen gemaakt naar realisatie
recycling faciliteit
Solid State Battery van proefopstelling
naar pilotfase

Electro-Chemische
conversie / Synthetische
fuels

Op het gebeid van conversie &
opslag van energie verenigen we de
inspanningen op synthetische fuels
/ solar fuels. We ontwikkelen nieuwe
technieken om energie op te slaan en
proberen deze op te schalen. Daarvoor
is apparatuur noodzakelijk zoals bv.
electrolysers

Realisatie nieuw type electrolyser door
de HTSM sector. Eerste stappen in
ontwikkeling direct air capture CO2.
Toegang tot de markt voor fuels zoals
metal fuels, mierenzuur, etc.
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Project

Actie

Resultaat

Brainport smart &
connected cure &
care clustering en
agendavorming

Er zijn veel goede initiatieven, die vaak
nog onvoldoende vanuit één agenda
werken. Dit, samen met Slimmer Leven,
verder clusteren en stroomlijnen lijkt
een eerste noodzakelijke stap om
inhoudelijk te kunnen prioriteren. Als we
bestaande netwerken en initiatieven aan
elkaar verbinden en kunnen uitbreiden,
creëren we een omgeving waarin testen
en opschalen mogelijk is en daarmee
zou het snel naar de markt brengen van
zorginnovaties een onderscheidende
sterkte van Brainport kunnen worden.

In 2020 is een integrale health agenda
opgesteld

Additive Manufacturing

Vergroten toepassing industrieel
3Dprinten in Brainport Eindhoven,
middels Vanguard, het Additive
Competence Centre op de BIC en
het ontsluiten van het MKB naar
exclusieve kennis van hoogwaardige
3dprint leveranciers werken we aan
hoogwaardige keten. Ontwikkelen next
generation AM-equipment waardeketen
met kennispartners, start-ups, contractmanufacturers, internationale clusters
e.d. die op elkaar aansluit en krachten
bundelt om next-generation AMequipment te ontwikkelen en wereldwijd
disruptieve of regionaal relevante
applicaties te realiseren.

Industrieel 3D print waardeketen is
georganiseerd en het mkb plukt er
de eerste vruchten van. Behoud en
versterking van regionale kennis en
ontwikkelingsinfrastructuur voor
industrial AM-equipment en applicatie
ontwikkeling.

Nieuwe initiatieven op
crossover hightech/
agrifood

We streven naar innovatieve
doorbraken binnen voor ons kansrijke
applicatiegebieden. De meeste kansen
biedt het (door)ontwikkelen van
toepassingen binnen hightech/agrifood
cross-overs waarmee in Brainport al
eerste successen zijn geboekt, zoals
precisielandbouw, conservering en
het verwaarden van reststromen. In
2020 gaan we hierop de ambities en
trekkracht in de regio inventariseren en
oplijnen.

Eerste nieuwe samenwerkingen op de
crossover van hightech/agrifood.

Artifical Intelligence
competence centre

Vanaf 2020 gericht geïnvesteerd in de
versterking van Artificial Intelligence
in Brainport Eindhoven, waarbij onze
unieke kracht zit in het integreren en
toepassen van deze technologie in
systemen, in voor Brainport kansrijke
toepassingsgebieden: mobiliteit,
gezondheid en hightech systemen. Het
door de TU/e opgerichte AI competence
centre vervult hierin een sleutelrol.
We dragen bij aan het verbreden en
vergroten van de functie van dit center
voor (het mkb in) de regio.

Regiobrede inbedding van het AI
competence centre in de regio.
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Project

Actie

Resultaat

Clusterverkenning
artificial intelligence

Verkenning van nut en noodzaak van
business clustering voor bedrijven
op het gebied van AI (aanbieders
van de technologie en de toepassing
ervan) om te komen tot gezamenlijke
behoeftendefinitie zodat bedrijven
sneller aan de slag kunnen met het
toepassen van AI in hun productieproces
en business model.

Verbeterde samenwerking tussen
bedrijven op het gebied van AI.

Brede basiskennis
sleuteltechnologieën

Vertalen van basiskennis
sleuteltechnologieën naar leerlingen
en studenten zodat technologieën
verwezen kunnen worden in onderwijs
en opleidingen en naar werknemers en
werkzoekenden zodat zij ontwikkelingen
voor hun werkzaamheden aan zien
komen.

Basiskennis sleuteltechnologieën
komt terug in het onderwijsaanbod
van alle scholen in de regio en in alle
opleidingen. Werknemers zijn zich
bewust van de ontwikkelingen omtrent
sleuteltechnologieën en wat het voor
hun werk kan betekenen.

5G pilots opstarten

Afgelopen jaar zijn er een aantal 5G pilot
projecten toegekend aan de regio (PSVvitaliteit, HTCE-mobiliteit), Brainport
Development gaat een projectleider
inzetten om tot uitvoering van deze
pilots te komen.

Enkele pilots van start

PSV samenwerking

PSV als vliegwiel inzetten om het merk
Brainport Eindhoven te versterken, via
projectgroepen rond trots, talent en
vitaliteit.

Verbeterde naamsbekendheid en
versterkt imago (iedereen heeft de juiste
associatie met Brainport)

Visit Brainport Eindhoven

Ontvangst van algemene nationale
en internationale (diplomatieke)
delegaties en bezoekers, verzorgen
van programma’s en rondleidingen in
de regio en laten zien waar Brainport
Eindhoven voor staat. Ook gekoppeld
aan de organisatie van programma’s
rond evenementen zoals DTW en DDW.

Verhoging van (inter)nationale
bekendheid en creëren ambassadeurs
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