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Toekomstgericht en 
vooruitstrevend
Het jaar 2021 was een turbulent jaar. We hadden naast 
de nasleep van de coronacrisis onder meer te maken 
met verstoringen van waardeketens, 
grondstoffentekorten, immense krapte op de 
arbeidsmarkt, grote woningtekorten,  de noodzaak om 
in rap tempo te verduurzamen en een aanstaande oorlog 
op het Europese continent. Ontwikkelingen die onze 
welvaart en ons welzijn onder druk zetten. Gelijktijdig is 
Brainport Eindhoven hard op weg om de belangrijkste 
economische groeimotor van Nederland te worden en 
ontwikkelt de regio zich in gestaag tempo door. Veel 
van de cijfers in deze 15e editie van de monitor 
rapporteren over de ontwikkelingen in 2021 en laten 
zien dat sommige indicatoren flink zijn opgeschud, 
terwijl de geschetste ontwikkelingen weinig invloed 
lijken te hebben op andere indicatoren. Uit deze 
monitor blijkt dat het Brainport ecosysteem, op veel 
vlakken snel wist te herstellen na de dip van 2020. 

Dat is echter geen aanleiding voor de regio om 
achterover te leunen. Onderwerpen als tevredenheid 
van mensen over hun woonomgeving, druk op de zorg, 
gezondheid in algemene zin, bereikbaarheid, deelname 
aan de samenleving door iedereen en aandacht voor 
schulden blijven meer dan ooit onze aandacht vragen.   

Naast deze samenvatting is er net zoals voorgaand jaar 
een online dashboard ingericht met ruim 50 
statistieken. De indicatoren in de monitor zijn 
onderverdeeld in de drie  pijlers die ook in de Brainport 
Agenda centraal staan:  Innovatie, Technologie & 
ondernemen, Talent, en Leef- en vestigingsklimaat.     
Dit dashboard is te vinden op: website.

De Brainport Monitor
Brainport Eindhoven kenmerkt zich door een sterke 
hightech maakindustrie, een heel bijzondere designsector 
en een uniek samenwerkingsmodel. Het cluster van 
kennisintensieve maakindustrie wordt gekenmerkt door 
productie in kleine volumes, van technisch complexe, goed 
ontworpen producten. Daarnaast is er een levendige 
creatieve industrie die volop ruimte biedt aan innovatieve 
startups. De Brainport Monitor biedt achtergronden en 
kennis over de innovatieve prestaties, economische 
vooruitgang en veranderende competitieve positie van 
Brainport Eindhoven voor een brede doelgroep van 
beleidsmakers, onderzoekers, bedrijven en andere 
geïnteres-seerden. 

Omdat het Brainport Eindhoven ecosysteem zich niet laat 
vangen in een geografische omkadering wordt er in de 
Brainport Monitor voor gekozen om cijfers van het COROP 
schaalniveau Zuidoost-Noord-Brabant te presenteren, de 
regio waar Brainport Eindhoven haar zwaartepunt heeft.   
De cijfers in deze monitor hebben daarmee betrekking op 
de 21 gemeenten die gezamenlijk bestuurlijk samenwerken 
onder de naam Metropoolregio Eindhoven (MRE).  

Daar waar mogelijk worden cijfers zoveel mogelijk op 
regionaal schaalniveau (COROP) gebruikt. Wanneer deze 
niet beschik-baar zijn worden cijfers op provincieniveau 
gebruikt. Bij iedere parameter wordt gebruik gemaakt van 
de meest recente cijfers voorhanden. Het liefst 
presenteren we cijfers over de afgelopen tien jaar, met als 
meest recente jaar 2022 of 2021. Omdat de Brainport 
Monitor sterk afhankelijk is van de beschikbaarheid van 
cijfers op regionaal niveau moeten we het helaas soms 
doen met oudere cijfers. Van een groot aantal indicatoren 
zijn nog steeds geen recente cijfers structureel op 
regionaal niveau beschikbaar of er wordt gebruik gemaakt 
van verschillende definities door verschillende partijen 
waardoor een goede vergelijking lastig is. Samen met 
andere regio’s werken we er hard aan om dit te verbeteren.

Evenals in de 14e editie wordt er in de laatste sectie van 
deze monitor aandacht geschonken aan een aantal 
technologische thema’s, ditmaal in de vorm van dit jaar 
uitgevoerde markton-derzoeken. 

Totaalbeeld
Met €3,0 mld. aan investeringen in R&D is het 
bedrijfsleven in Brainport Eindhoven goed voor ruim een 
vierde van de totale private R&D-uitgaven in Nederland 
(25,3%). Als percentage van het BBP bedraagt de 
private R&D-uitgaven in Brainport Eindhoven 7,1%. Dit is 
ruim boven de nationale (2,5% van het BBP) en 
Europese (3,0% van het BBP) R&D-doelstellingen. 
Ondanks dat 2021 een jaar van onzekerheid was, door 
tekorten op de nationale arbeidsmarkt en 
belemmeringen in toeleverke-tens, geeft het merendeel 
van de bedrijven en kennisinstituten aan dat de uitvoer 
van R&D-projecten onverminderd is doorgegaan. 

De coronacrisis zorgde na zeven jaar economische groei 
voor een krimp van de economie in 2020 van 2,6%. In 
2021 floreerde de economie in de regio weer met een 
sterke groei van 8,0%.  De groei van de Brainportregio 
valt hoger uit dan het landelijk gemiddelde van 5,0%. De 
economische omvang van de regio, uitgedrukt in 
toegevoegde waarde, betreft in 2021 €37,4 mld. Hiermee 
draagt de regio voor 5,2% bij aan de landelijke economie. 

De topsectoren in Brainport exporteren in 2020 voor 
€29,8 mld. aan goederen naar het buitenland. De 
landelijke export bedraagt €242,0 mld. Met een aandeel 
van 12,3% is Brainport Eindhoven, na Rotterdam 
(13,8%), de grootste exporteur van goederen die 
voortkomen uit de topsectoren. Van de topsecto-ren in 
Brainport exporteert de HTSM sector het meest. In 2020 
is deze sector goed voor €22,7 mld. aan goederen. De VS 
is al jaren de grootste afnemer van deze hightech 
goederen. De VS importeert in 2020 voor €6,6 mld. aan 
hightech goederen uit Brainport Eindhoven.  

http://www.brainporteindhoven.com/monitor


Brede welvaart
Brede welvaart omvat alles wat mensen van waarde 
vinden. Het is daarmee veel meer dan alleen inkomen of 
het Bruto Binnenlands Product (BBP). Naast materiële 
welvaart gaat het onder meer om gezondheid, 
onderwijs, milieu en leefomgeving, sociale cohesie, 
persoonlijke ontplooiing en veiligheid.

In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit heeft het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS) in november 2020 voor het eerst de 
brede welvaart gemeten op regionaal niveau. In 
december 2022 publiceerde het CBS de Regionale 
Monitor Brede Welvaart 2022. Aan de hand van 42 
indicatoren waaronder gezondheid, opleidingsniveau, 
deelname aan arbeid en besteedbaar inkomen geeft 
deze monitor een breed en divers beeld van de regionale 
kwaliteit van leven en een positief beeld voor Brainport 
Eindhoven, voor nu en in de toekomst (later). 

Voor brede welvaart ‘hier en nu’ zijn er 8 dimensies: 
Milieu, Welzijn, Materiële welvaart, Gezondheid, Arbeid 
en vrije tijd, Wonen, Samenleving en Veiligheid. Binnen 
deze dimensies wordt er gekeken naar verschillende 
indicatoren. In de dimensie later staan vier kapitalen 
centraal: Sociaal kapitaal, Economisch kapitaal, 
Natuurlijk kapitaal, en Menselijk kapitaal.

In 2021 ligt het regionale werkloosheidspercentage op 
3,8% (17.000 personen), dit zijn 1.000 personen meer 
dan in 2020. Naast deze groep werklozen kent de 
arbeidsmarkt ook semiwerklozen. Samen zijn zij het 
onbenut arbeidspotentieel zonder werk. Deeltijders die 
meer uren willen werken en hiervoor direct beschikbaar 
zijn (onderbenut), vormen het onbenut 
arbeidspotentieel met werk. De totale groep onbenut 
arbeidspotentieel met en zonder werk in de regio heeft 
in 2021 een omvang van 50.000 personen, dit is 8,3% 
van het aantal 15-75 jarige inwoners. 

In 2021 is het totaal aantal banen in de Brainportregio 
toegeno-men met 1,9%. Het totaal aantal banen komt 
hiermee op 445.720. Brainport is goed voor 4,9% van het 
totaal aantal banen in Nederland. De meeste 
werknemers in de regio zijn actief in de Hightech 
Systemen en Materialen (HTSM) sector. Deze topsector 
is regionaal goed voor 76.350 banen.  
Dit is een toename van 0,9% ten opzichte van 2020. 

Van de 7.681 meisjes op het voortgezet onderwijs in ZO-
Brabant kiest 40% in 2021 voor een technologisch 
profiel. Van deze 3.039 meisjes is 57% scholier op het 
vwo, 35% op de havo en 8% op het vmbo. Voor de 
jongens geldt dat 50% voor technolo-gie kiest. 40% van 
de 3.879 jongens doet dit op het vwo, 28% op de havo en 
32% op het vmbo. In Zuidoost-Brabant kiezen 10.461 
studenten voor een technologische studie in 2021. Van 
alle landelijke technologie studenten start 8% in 
Zuidoost-Brabant. Van de startende technologie 
studenten in de regio studeert 29% op het mbo, 29% op 
het hbo en 42% op de universiteit.  
In totaal studeren er meer dan 82.000 studenten in de 
regio, waarvan meer dan 33.000 studenten een 
technologische studie volgen.
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Brede welvaart

Brede welvaart "hier en nu"
Brede welvaart ‘hier en nu’ gaat over de kwaliteit van leven en de omgeving 
waarin mensen leven. Het gaat over het ervaren van welzijn, materiële welvaart, 
gezondheid, arbeid en vrije tijd, wonen, samenleving, veiligheid en milieu. De 
gemeenten in Brainport Eindhoven scoren op dit vlak hoog.  De groene kaart 
toont het aantal indicatoren waarvoor een gemeente behoort tot het bovenste 
kwart van de ranglijst van gemeenten. De Brainportregio heeft een relatief 
hoogopgeleide bevolking, de werkloosheid is laag, het besteedbaar inkomen is 
bovengemiddeld en de afstand tot natuur en groen is korter dan gemiddeld in 
Nederland. De gemeente Eersel scoort met 14 positieve indicatoren het hoogst. 
Ook Bladel, Waalre en Heeze-Leende scoren goed. 

De rode kaart toont het aantal indicatoren waarvoor een gemeente behoort tot 
het onderste kwart van  de ranglijst van gemeenten. Landelijk gezien scoren 
Rotterdam en Lelystad het hoogst met 20 indicatoren. Ten opzichte van de 
andere steden in het land scoren de steden in de Brainport regio: Eindhoven 
(10) en Helmond (2), laag. Gemiddeld genomen is de brede welvaart in steden 
lager dan in de dorpen. 

Brede welvaart "later"
Brede welvaart ‘later’ gaat over de sociale, economische, menselijke en 
natuurlijke hulpbronnen die volgende generaties nodig hebben om tenminste 
hetzelfde niveau van brede welvaart te kunnen bereiken als de huidige 
generatie. Regionaal scoren de gemeenten Reusel-de Mierden, Bergeijk, 
Heeze-Leende en Son en Breugel hoog. Helmond, Deurne, Valkenswaard en 
Veldhoven onder het regionale gemiddelde. De gemeente Hilvarenbeek scoort 
landelijk het hoogst. 

In de Brainport regio zijn er weinig gemeente met een hoog aantal indicatoren 
die tot het onderste kwart van de ranglijst van gemeenten behoort (rode kaart). 
Regionaal hebben Eindhoven en Helmond respectievelijk 6 en 3 indicatoren 
waar zij minder goed op scoren. Deze scores zijn o.a. beter dan de gemeenten 
Amsterdam (11), Utrecht (9), Rotterdam en Den Haag (beiden 7).

Monitor Brede Welvaart - Hier en nu (2022)

Monitor Brede Welvaart - Later (2022)
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4.689 internationale
technologie studenten

6.006
hightech

vestigingen

40% meisjes 
voortgezet onderwijs

kiest technisch profiel

€3,0 miljard private
R&D-investeringen

3.375
patent-aanvragen

76.350 banen
in de hightech

385 scale-ups

Economische omvang 
van €37 miljard

22.600 private
R&D- medewerkers

€30 miljard aan 
export van goederen



Innovatie, 
technologie en 
ondernemen 

Bekijk direct online:
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Innovatie

Economie

Ondernemen

Internationale handel

https://brainporteindhoven.com/nl/ontdek/strategie/monitor/innovatie
https://brainporteindhoven.com/nl/ontdek/strategie/monitor/economie
https://brainporteindhoven.com/nl/ontdek/strategie/monitor/ondernemen
https://brainporteindhoven.com/nl/ontdek/strategie/monitor/internationale-handel
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Innovatie
Private R&D-investeringen

In 2019 geeft het bedrijfsleven van Brainport Eindhoven ruim €3,0 miljard uit aan 
research & development (R&D), een significante stijging van €580 miljoen 
(24,2%) ten opzichte van 2018. Het bedrijfsleven in Brainport Eindhoven is goed 
voor ruim een vierde van de totale private R&D-uitgaven in Nederland (25,3%).  
Als percentage van het BBP bedraagt de private R&D-uitgaven in Brainport 
Eindhoven 7,1%. Dit is ruim boven de nationale (2,5% van het BBP) en Europese 
(3,0% van het BBP) R&D-doelstellingen. 

In de Brainportregio investeert ASML het meeste in R&D. In 2020 is dit €1.540 
mln., 13,3% meer dan in 2019. Philips volgt met €778 mln. aan R&D (+6,1%). Naast 
deze twee bedrijven staan er nog drie bedrijven uit Brainport Eindhoven in de 
landelijke top 10: NXP (€201 mln.), VDL (€159 mln.) en DAF (€125 mln.). De vijf 
Brainport bedrijven zijn samen goed voor 58% van de totale R&D-uitgaven uit de 
landelijke top 30. Samen met Prodrive (€61 mln.), Vanderlande (€75 mln.), 
DEMCON (€30 mln.) en Neways (€17,1 mln.) zijn deze bedrijven goed voor 62% 
van de totale R&D-uitgaven uit de landelijke top 30.

In de top 8 van Nederlandse patentaanvragers staan vier bedrijven uit Brainport 
Eindhoven. Philips, Signify, NXP en ASML hebben in 2021 gezamenlijk 2.600 
octrooiaanvragen gedaan. Deze vier bedrijven zijn samen goed voor 77% van de 
aanvragen uit de provincie Noord-Brabant en voor 40% van de totale Nederlandse 
patentaanvragen.
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Economische groei 
(BRP volumemutaties) 

Economische groei 
(vijf economisch grootste regio’s)

Economische groei
Regionale economie herstelt in 2021 en groeit met 8,0%

Na de economische krimp in 2020 door de coronacrisis groeit de economie in 
Zuidoost-Brabant met 8,0%. Landelijk groeit de economie in 2021 met 5,0%. In 
bijna alle Nederlandse regio’s is de omvang van de economie weer vergelijk-baar 
of groter dan twee jaar geleden, voor corona. De groei van 8,0% is sinds 2012 de 
grootste groei voor de regio Zuidoost-Brabant.  

Ondanks de coronacrisis in 2020 is de gemiddelde economische groei over de 
afgelopen 10 jaar voor alle regio’s positief. De regionale economie van Brainport 
groeide met gemiddeld 2,6% per jaar ten opzichte van een gemiddelde nationale 
groei van 1,3% per jaar. Dit gaat regionaal wel gepaard met sterke fluctuatie over 
tijd vergeleken met een minder fluctuerende economische groei landelijk. De 
economie in Amsterdam groeit in die periode met 2,6%. In Utrecht groeit de eco-
nomie met 1,8%, in Rotterdam met 1,3% en in Den Haag groei de economie over 
de afgelopen tien jaar met 0,3%.

Het bruto binnenlands product (bbp) is een maat voor de omvang van de econo-
mie. De verandering van het volume van het bruto binnenlands product in een 
bepaalde tijdsperiode is een maat voor de groei (of krimp) van de economie.
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Bruto toegevoegde waarde sector Industrie 
(in miljoen euro’s, 2019)
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Economische omvang
Omvang regionale economie €37 miljard 

In 2020 is de economische omvang van Brainport Eindhoven €37 miljard,  
uitgedrukt in toegevoegde waarde. De totale Nederlandse toegevoegde waarde 
bedraagt in 2020 €731 miljard. Het aandeel van Brainport Eindhoven aan de  
Nederlandse economie is 5.1%.

De sector die het meest bijdraagt aan de toegevoegde waarde van Brainport  
Eindhoven is de sector Industrie. De toegevoegde waarde van de sector Industrie 
in Brainport Eindhoven is in 2019 €9,9 miljard. Dit is 11% van de totale nationale 
toegevoegde waarde door Industrie, €88 miljard. Hiermee is Brainport Eindhoven 
de meeste waardevolle regio in Nederland als het gaat om Industrie.

Vanuit de gehele Brainportregio dragen bedrijven bij aan de florerende economie 
van Brainport Eindhoven. Mede hierdoor groeide de economie het laatste decenia 
zo fors. Veelal wordt gesproken over de toegevoegde waarde van bedrijven nabij 
Eindhoven, Veldhoven, en Helmond, maar ook door bedrijven die o.a. gevestigd 
zijn in Someren, Deurne, Bladel, Eersel Geldrop-Mierlo, Cranendonck en 
Valkenswaard wordt veel economische waarde toegevoegd. Zo is de 
toegevoegde waarde door bedrijven uit Cranendonck in 2019 €108,3 miljoen, en 
de waarde door bedrijven op het industrieterrein in Deurne €251,1 miljoen. 

De toegevoegde waarde is gelijk aan de prijzen van alle geproduceerde goederen 
en diensten (de productiewaarde of output) minus de waarde van goederen en 
diensten die tijdens deze productie zijn verbruikt (het intermediair verbruik).
De toegevoegde waarde is een belangrijke component van het bruto binnenlands 
product (bbp) welke een maat van de krimp of groei van een economie vertegen-
woordigd.

Minder dan €1.000.000

Tussen €1.000.000 - €3.000.000  

Tussen €3.000.000 - €5.000.000  

Tussen €5.000.000 - €7.000.000 

Meer dan €7.000.000
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Aantal vestigingen 
Ruim een derde van de vestigingen in Brainport Eindhoven behoren 
tot topsector

In 2021 telt Brainport Eindhoven 84.170 bedrijfsvestigingen, bijna 3.000 meer dan 
in het jaar daarvoor. 24.922 van deze bedrijven hebben twee of meer personen in 
dienst. 229 bedrijven in de regio hebben 232 of meer personen in dienst. Net als 
landelijk bestaat de grootste groep bedrijfsvestigingen uit bedrijven met  
1 persoon in dienst.

33,7%, 28.393 bedrijven, van alle bedrijfsvestigingen in de regio behoort tot een 
van de negen topsectoren. Landelijk is dit aandeel 33,0%. De negen topsectoren 
zijn: Agri & Food, Chemie, Creatieve Industrie, Energie, Logistiek, Life Sciences & 
Health, Tuinbouw, Water of Hightech Systemen en Materialen (HTSM). Met ruim 
8.090 bedrijfsvestigingen in de creatieve industrie is dit de grootste groep 
(9,6%). Dit is ook landelijk het geval (10,9%). Het grootste verschil tussen de 
regionale en landelijke verdeling zit in de topsector HTSM. Ruim 6.000 bedrijfs-
vestigingen (7,3%) behoren tot deze topsector terwijl dit landelijk iets minder dan 
6% is.

Aantal nieuwe buitenlandse vestigingen bereikt hoogtepunt in 2021

In 2021 hebben 29 buitenlandse bedrijven zich gevestigd in Zuidoost-Brabant, ten 
opzichte van 15 in 2020. Daarnaast zijn er 3 uitbreidingen van buitenlandse 
vestigingen in ZO-Brabant. In 2021 hebben vier nieuwe buitenlandse bedrijven uit 
de Verenigde Staten, en China zich in de regio gevestigd. De overige vestigers in 
2021 zijn afkomstig uit België, Duitsland, India, Turkije, Taiwan, Japan en het 
Verenigd Koninkrijk, zij openden allen één, twee of drie vestigingen. Over de 
periode 2012-2021 komen de meeste bedrijven uit de VS (26), China (19),  Duitsland 
(14), België (12) en India (10). Het aantal uitbreidingen wordt sinds 2015 
bijgehouden.

Top 10 herkomstlanden buitenlandse vestigingen 
in Zuidoost-Brabant

Verdeling nieuwe/uitbreiding buitenlandse vestigingen
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Internationale handel
HTSM grootste aandeel export uit Brainport Eindhoven

Gezamenlijk exporteren de topsectoren in Brainport in 2020 voor €29,8 mld. aan 
goederen naar het buitenland. De landelijke export bedraagt €242,0 mld. Met 
een aandeel van 12,3% is Brainport, na Rotterdam (13,8%), de grootste exporteur 
van goederen die voortkomen uit de topsectoren. Van de topsectoren in 
Brainport exporteert de HTSM sector het meest. In 2020 is deze sector goed 
voor €22,7 mld. Dit is 80,0% van de totale export van goederen uit Brainport en 
komt neer op 37,6% van de totale Nederlandse export van goederen in de HTSM.

Als percentage van het totaal aantal bedrijfsvestigingen telt Brainport Eindhoven 
met 12% van alle bedrijven meer exporteurs dan gemiddeld in Nederland (9%).

De VS importeert in 2020 voor €6,6 mld. aan hightech goederen uit 
Brainport.  

Voor het zesde jaar op rij is de VS de grootste afnemer van hightech goederen 
gevolgd door China dat sinds 2015 de import van hightech goederen meer dan  
verdrievoudigd heeft. Naar het Verenigd Koninkrijk worden ieder jaar minder  
hightech goederen geëxporteerd.  

*voor Taiwan en Zuid-Korea zijn geen data beschikbaar voor het jaar 2020, daarom zijn 

export gegevens gebruikt van 2019 (Zuid-Korea) en 2018 (Taiwan).
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Talent: 
De brandstof voor onze 
technologische motor 

Bekijk direct online:

Beroepsbevolking

Onderwijs

Arbeidsmarkt

Internationaal
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(Beroeps)bevolking 
In 2021 telt Brainport Eindhoven 791.000 inwoners. Het overgrote deel 
hiervan (597.000 inwoners) is tussen de 15 en 75 jaar oud. Van deze groep 
behoren 443.000 (74,8%) personen tot de beroepsbevolking. Dit is de bruto 
arbeidsparticipatie. 154.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot 75 horen tot 
de niet-beroepsbevolking. De niet-beroepsbevolking bestaat voor het over-
grote deel uit mensen die niet recent naar betaald werk hebben gezocht én 
niet direct beschikbaar zijn om te gaan werken. Het gaat vooral om scholie-
ren en studenten, mensen die zorgen voor gezin of huishouden, arbeidson-
geschikten en gepensioneerden.

Van de 15 tot 75 jarigen zijn 426.000 personen werkzaam, dat is 72,0%. De netto 
arbeidsparticipatie is het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de 
bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking). De werkzame beroepsbevolking 
bestaat uit voltijd- en deeltijdwerkers. De deeltijdwerkers werken per definitie 
niet fulltime, wat zorgt voor een groep onderbenutte deeltijdwerkers. Hiervan is 
het aantal niet bekend op regionaal niveau.

Het regionale werkloosheidspercentage ligt op 3,8%. Dat zijn 17.000 personen. 
Werklozen hebben geen betaald werk, hebben recent naar werk gezocht en 
zijn hiervoor direct beschikbaar. Daarnaast is er nog een groep semiwerklozen, 
hiervan is het aantal niet bekend op regionaal niveau. Semiwerklozen hebben 
geen betaald werk en hebben óf niet recent gezocht naar werk, óf zijn niet direct 
beschikbaar.

De werklozen en semiwerklozen vormen samen het onbenut arbeidspotentieel 
zonder werk. De deeltijders die meer uren willen werken en hiervoor direct be-
schikbaar zijn (onderbenut), vormen het onbenut arbeidspotentieel met werk. 
De groep onbenut arbeidspotentieel met en zonder werk in de regio bestaat uit 
50.000 personen (8,3%). 
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Technologie studenten 
(aantal technologie studenten in Zuidoost-Brabant, naar onderwijsniveau)
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Technologie onderwijs 
Een derde van de meisjes en helft van de jongens kiest voor 
techniek op het voortgezet onderwijs.

Van de 7.681 meisjes op het voortgezet onderwijs in Brainport Eindhoven, 
welke een profiel/richting moeten kiezen, kiest 40% in 2020 voor een 
technologisch profiel. Van deze 3.139 meisjes is 57% scholier op het vwo, 35% 
op de havo en 8% op het vmbo.  

Voor de jongens geldt dat 50% voor technologie kiest. 40% van de 3.776 jon-
gens doet dit op het vwo, 29% op de havo en 32% op het vmbo. 

Duidelijke verschuiving onderwijsniveau van technologie 
studenten zichtbaar over het afgelopen decennium.

In Zuidoost-Brabant kiezen 10.561 studenten voor een technologische studie in 
2021. Van alle landelijke technologie studenten studeert 8,4% van de startende 
studenten in Brainport Eindhoven. Van de technologie studenten in de regio 
studeert 29% op het mbo, 29% op het hbo en 42% op de universiteit. Deze 
verhoudingen zijn in het afgelopen decennium aanzienlijk veranderd. In 2012 
kwam 38% van de technologie studenten van het mbo, 28% van het hbo en 34% 
van de universiteit. In 2021 telt de Brainport regio meer dan 82.000 studenten.
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Internationale studenten 
In 2021 telt de provincie Noord-Brabant 14.768 internationale studenten

Van de 14.768 internationale studenten volgen 11.688 studenten een bachelor- en 
3.080 studenten een  masteropleiding. Dit is een groei van 14% in bachelor studenten 
en 12% in  master studenten ten opzichte van 2020. Het afgelopen decennium is het 
aantal internationale bachelor studenten gegroeid met 124% en het aantal 
internationale master studenten met 148%. 

Nagenoeg eenderde van het aantal internationale studenten volgt een 
technologische opleiding in de provincie Noord-Brabant

De provincie telt 4.689 internationale technologie studenten. Ten opzichte van 2020 is 
het aantal internationale technologie studenten in de provincie gegroeid met 13,4%, 
terwijl dit nationaal 14,2% is. De grootste groep  internationale technologie 
studenten komt uit Bulgarije. 629 Bulgaarse  studenten studeren technologie in 
Brabant. De top 6 wordt verder aangevuld door Duitsland, Roemenië, India, China en 
Italië.

Top 6 herkomstlanden (Noord-Brabant, 2021)

Duitsland
3.399 studenten

12% in technologie

Bulgarije
1.354 studenten

47% in technologie

Italië
594 studenten

25% in technologie
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407 studenten

71% in technologie

Roemenië
778 studenten

50% in technologie

China
459 studenten

51% in technologie
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Internationalisering

Aantal Europeanen en Amerikanen groeit in Zuidoost-Brabant

In 2021 geldt dat er een toename is van personen met een buitenlandse nationali-
teit vanuit Europa en Amerika. Het aantal personen met een buitenlandse  
nationaliteit afkomstig uit de continenten Azië, Afrika en Oceanië neemt af.  
In Brainport verblijven 42.456 personen met een Europese nationaliteit (excl. NL), 
16.021 personen met een Aziatische nationaliteit, 4.134 personen met een  
Afrikaanse nationaliteit, 2.978 personen met een Amerikaanse nationaliteit,  
en 165 personen met een Oceanische nationaliteit. 

Groep met Aziatische nationaliteit groeit het hardst in Zuidoost- 
Brabant

Met een aandeel van 63,1% (42.456 personen) zijn Europeanen (exclusief Neder-
landers) de grootste groep personen met een buitenlandse nationaliteit, gevolgd 
door personen met een Aziatische achtergrond (16.021 personen). Van de groep 
Europeanen is het grootste aandeel, 28,4% (12.054 personen), van Poolse komaf. 
Van de groep van Aziatische komaf is het grootste aandeel, 24,1% (4.800 per-
sonen) van Indiase komaf. Sinds 2012 is de groep personen met een Aziatische 
achtergrond het hardst gegroeid (+178%). De groep personen met een Afrikaanse 
achtergrond groeide het minst hard (+48%). 

17  |  Brainport monitor 2022 - samenvatting - 15e editie

Nationaliteiten naar werelddeel 
(Brainport Eindoven, 2021)

Ontwikkeling nationaliteiten naar werelddeel 
(Brainport Eindhoven, 2021)
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Banen
Aantal banen in HTSM neemt toe

In 2021 is het totaal aantal banen in Brainport Eindhoven toegenomen met 1,4% 
(+6.263 banen). Het totaal aantal banen komt hiermee op 445.720, 4,9% van het 
totale aantal banen in Nederland. In Brainport Eindhoven behoort 46,5% van de 
banen in 2021 tot een van de negen topsectoren. Dit percentage ligt ruim boven 
het nationale aandeel van 35,2%. In 2021 zijn dit 207.360 banen. De negen top-
sectoren zijn: Agri & Food, Chemie, Creatieve Industrie, Energie, Logistiek, Life 
Sciences & Health, Tuinbouw, Water of Hightech Systemen en Materialen (HTSM).

De meeste werknemers in de regio zijn actief in de HTSM. Deze topsector is 
regionaal goed voor 76.350 banen. Dit is een toename van 0,9% ten opzichte van 
2020. Op nationaal niveau steeg het aandeel banen in de HTSM met 0,8%. Het 
regionale aandeel in het landelijke aantal banen in de HTSM neemt per jaar toe. In 
2012 kwam 10,5% van de landelijke banen in de HTSM voort uit de Brainportregio. 
In 2021 is dit inmiddels 12,0%. Het regionale aandeel van het totaal aantal banen 
kent weinig verandering. Dit was 4,9% in 2012 en is 4,9% in 2021.
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Aantal banen Brainport Eindhoven
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Leef- en 
vestigingsklimaat

Bekijk direct online:

Pendel

Mobiliteit

Wonen en werken

https://brainporteindhoven.com/nl/ontdek/strategie/monitor/pendel
https://brainporteindhoven.com/nl/ontdek/strategie/monitor/mobiliteit
https://brainporteindhoven.com/nl/ontdek/strategie/monitor/wonen-en-werken
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Inkomende pendel
Daling aantal werknemers in Brainport Eindhoven vanuit Limburg 

Van alle werknemers in ZO-Brabant, woont 68% ook in ZO-Brabant in 2020.  
Ten opzichte van 2019 daalde het aantal inwoners uit Noord-, Midden-, en 
Zuid-Limburg dat werkt in ZO-Brabant. Van 41.500 in 2019 naar 36.500 in 2020. 
Vanuit Noordoost-Brabant pendelen 11.400 personen naar de regio. Vanuit 
Midden- en West-Brabant zijn er 19.600 en 8.300 pendelaars. 

21% van alle werknemers in ZO-Brabant woont buiten de Brainportregio maar wel 
in Zuidoost-Nederland. 11% van alle werknemers woont buiten Zuidoost-Neder-
land. In 2020 pendelen er vanuit Tilburg 11.400 personen naar ZO-Brabant, vanuit 
‘s-Hertogenbosch 7.000 en vanuit Breda 3,100. Vanuit Weert pendelen er 5.000 
naar de regio. 

68%

21%

11%

Woont en werkt in Brainport 
Eindhoven

Woont buiten Brainport 
Eindhoven in Zuidoost -

Nederland

Woont buiten Zuidoost -
Nederland

Kaart inkomende pendel 
(werkende in Brainport Eindhoven naar woonregio, 2020)

Inkomende pendel 
(werknemers in Brainport Eindhoven naar woonregio, 2020)



Mobiliteit
Aantal passagiers Eindhoven Airport neemt in 2021 met 28% toe 

Het aantal passagiers in Eindhoven Airport is in 2021 met 28% toegenomen ten opzichte 
van 2020. In 2020 zijn dit 2.698.424 passagiers, verdeeld over 21.704 vluchten (+3.824 
t.o.v. 2020). Het vliegverkeer is nog steeds herstellende, ten opzichte van 2019 is er een 
daling van 60% in het aantal passagiers.

De luchthavens van nationaal belang (Amsterdam Airport Schiphol, Eindhoven Airport, 
Groningen Airport Eelde, Maastricht-Aachen Airport en Rotterdam-The Hague Airport) 
zagen eveneens het aantal passagiers toenemen. In 2021 met 24%  ten opzichte van 
2020. Ten opichte van 2019 is er nog steeds een daling van 64% in het aantal passagiers.

In 2021 vervoerde Eindhoven Airport 9% van het aantal landelijke passagiers.  
De luchthaven biedt passagiers 79 bestemmingen, net als in 2020, verspreid over 27 
landen uitgevoerd door tier luchtvaartmaatschappijen. Er is een directe verbinding  
met 26 hoofdsteden.

Aantal treinreizigers stijgen op alle stations in Brainport in 2021 

De impact van corona op het aantal reizigers dat in de regio per trein reist is nog steeds 
zichtbaar. In 2021 telde de stations in de Brainportregio gemiddeld 49.172 reizigers per 
werkdag. Dit is 12% meer dan in 2020, toen het aantal 44.105 reizigers betrof, maar nog 
steeds minder dan in 2019, toen het aantal nog 100.263 reizigers betrof. In 2021 waren 
er op een gemiddelde werkdag 32.058 reizigers die in- en uitstapten op Eindhoven 
Centraal, 3.083 meer dan in 2019.  

Met uitzondering van de jaren 2020 en 2021 groeide sinds 2017 het aantal reizigers op 
alle stations in de regio (gemiddeld +3,1%). In die periode kende Helmond Brandevoort 
(+28%), Eindhoven Strijp-S (+25%) en Maarheeze (+13%) de grootste stijging.  
Eindhoven Centraal behoort tot de 10 drukste stations in Nederland en staat in 2019  
op plek 8, tussen Amsterdam Zuid (#7) en Amsterdam Sloterdijk (#9).
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Gemiddelde verkoopprijzen bestaande koopwoningen

Gemiddelde huurprijzen 
(per vierkante meter per maand)

Wonen

De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande koopwoning is in 
Zuidoost-Brabant €415.149

Hiermee zijn de huizen in de regio gemiddeld genomen duurder dan elders in 
Noord-Brabant (€385.036) en Nederland (€386.714). In het afgelopen decennium 
vertonen de verkooprijzen in Brainport Eindhoven een gelijke stijging met de pro-
vinciale prijzen, maar stijgen ze minder hard dan landelijk. Zo stegen de prijzen in 
Brainport Eindhoven  en provinciaal met 60%, maar landelijk met 71%. 

Huurprijzen regionaal weer in de lift 

In 2021 zijn de gemiddelde huurprijzen in Eindhoven en Veldhoven ten opzich-
te van het jaar 2020 met 10% gestegen. De gemiddelde huurprijs per vierkante 
meter per maand in deze twee gemeenten bevindt zich op €14,80 in 2021. De 
gemiddelde huurprijs in de gehele provincie Noord-Brabant ligt iets lager  als het 
gezamenlijke gemiddelde van Eindhoven en Veldhoven, op €14,30. Het landelijke 
gemiddelde ligt met €16,70 stukken hoger, maar steeg het afgelopen jaar minder 
hard (+0,8%). 

In de provincie Noord-Brabant is de gemiddelde huurprijs het hoogst in Eindho-
ven (€15,90). Daarna in Breda (€15,80), Den Bosch (€15,40), Tilburg (€14,80), en 
Veldhoven (€13,86). 
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Bekijk direct online:

Battery Competence Center

Medtech

Additive Manufacturing

https://batterycompetencecenter.nl/
https://brainporteindhoven.com/nl/ondernemen-en-innoveren/technologieen/additive-manufacturing
https://brainporteindhoven.com/nl/ondernemen-en-innoveren/technologieen/additive-manufacturing


Batterij-ecosysteem
In samenwerking met het Battery Competence Center is onderzoek verricht naar 
de ontwikkelingen rondom batterijtechnologie en de omvang van het Nederland-
se batterij-ecosysteem.  

Nederland telt meer dan 200 partijen met meer dan 10.000 medewerkers met 
activiteiten op batterijtechnologie. Zwaartepunten bevinden zich rondom 
Eindhoven (22), Amsterdam (13), Arnhem (12), Helmond (8), Enschede (8), Delft 
(8) Rotterdam (8) en Utrecht (7).

Om meer inzicht te krijgen in de activiteiten van de partijen en de specialisaties 
van de regio’s in Nederland zijn de  expertises en waardeketenposities van de 
partijen in het ecosysteem in kaart gebracht. De meeste bedrijven uit het 
ecosysteem zijn system integrators, zij brengen meerdere onderdelen/compo-
nenten samen in één eindproduct, zoals een bus, truck, schip of stationaire 
toepassing. 

Zie website voor meer informatie over het nationale innovatieplatform voor het 
Nederlandse batterij-ecosysteem Battery Competence Center, & website voor 
meer informatie de energietransitie en batterijtechnologie in Nederland, Brabant 
en Brainport.

Battery Competence Center 

Om de kansen van de energietransitie en batterijtechnologie te benutten en 
vooral te versnellen, zetten regionale ontwikkelingsmaatschappijen, samen met 
industrie, kennisinstellingen, de overheid, provincies en brancheverenigingen in 
op het ontwikkelen van een sterk batterij-ecosysteem.  
Het Battery Competence Center is hét innovatieplatform waar bedrijven,  
kennisinstellingen en organisaties krachten bundelen om kennis en -competen-
ties op te bouwen op het gebied van batterijtechnologie. De batterij-, transport- 
en vaartuigindustrie van Nederland komen hierin samen.  
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Medtech targeting robotica
In samenwerking met de MedTech Hub en partners uit het Brainport ecosysteem is een 
targeting sessie uitvoerd voor het verkennen van innovatieve medische markten. De 
targeting is ingezet voor het identificeren van potentiële internationale partners op het 
gebied van chirurgische robotica. Uit een dataset van 1.000+ medische bedrijven 
afkomstig uit 20+ landen zijn 79 robot ontwikkelaars uit 18 landen geselecteerd die aan 
vooraf gestelde indicatoren voldeden. Deze indicatoren zijn gerelateerd aan onder andere 
innovatie, kennisontwikkeling, kennisbezit, verkregen financiering, samenwerkend 
karakter, en bedrijfsomvang. 

De 79 geïdentficeerde bedrijven zijn gerangschikt naar in welke mate zij meerwaarde 
zouden kunnen leveren voor de partners uit het Brainport ecosysteem. Van de 79 partijen 
hebben 11 partijen hun hoofdvestiging in Frankrijk en 9 partijen in California (VS). 
Gezamenlijk hebben de 79 partijen meer dan 21.000 patenten op robotica en een 
verkregen financiering van bijna €9 mld. Ook zijn 40 van de geïdentificeerde partijen 
startups, jonger dan 10 jaar. 

Zie website voor meer informatie over medtech in Brabant en Brainport.

21.000+ patenten  €9 miljard financiering 18 landen

Medische technologie- een definitie

Onder medische technologie verstaan we instrumenten, toestellen of apparaten, 
software, implantaten, materialen of andere artikelen die door fabrikanten zijn 
bestemd om alleen of in combinatie te worden gebruikt bij de mens voor uiteen- 
lopende specifieke doeleinden waaronder diagnose, preventie, monitoring,  
voorspelling, prognose, behandeling, verlichting van ziekte etc.
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Additive Manufacturing
In samenwerking met de Additive Manufacturing Hub van Brainport Eindhoven is 
de Nederlandse primaire Additive Manufacturing (AM) markt in kaart gebracht en 
de potentiële groei geanalyseerd. Onder de primaire markt worden bedrijven 
verstaan die 3d-printmachines, onderdelen en software leveren en bedrijven die 
diensten leveren waaronder onderhoud van machines/onderdelen, contracteurs 
en bedrijven/instanties die training, seminars en advies verstrekken en bedrijven. 
Onder de secundaire markt worden bedrijven verstaan die o.a. 3d-printmachines 
gebruiken voor productie.

In 2021 betreft de primaire Nederlandse AM markt meer dan 180+ bedrijven met 
1.900+ medewerkers met een marktomvang (op basis van omzet) van meer dan 
€350 miljoen. Wereldwijd is de marktomvang in 2021 nagenoeg €21 miljard. Het 
aandeel van de Nederland markt ten opzichte van de wereldmarkt is in 2021 
nagenoeg 2%, €350 miljoen. 

In 2030 heeft de wereldwijde primaire AM markt een omvang van €105-€135 
miljard. Als Nederland zich blijft inzetten in AM dan kan het AM ecosysteem groei-
en van €350 miljoen naar €1-6 mld. in 2030.

Zie website voor meer informatie over Additive Manufacturing in Brabant en 
Brainport. 

Additive Manufacturing- een definitie 

Additive Manufacturing, ook wel 3D printen genoemd, is een techniek waarbij een 
driedimensionaal object opgebouwd wordt uit verschillende lagen geprint 
materiaal op basis van een digitaal ontwerp. Additive manufacturing biedt, ten 
opzichte van traditionele productietechnologieën, voordelen zoals complexere 
ontwerpen, minder materiaal, lichtere producten en meer product performance 
en functies. Bovendien kan de productie dichter bij de eindverbruiker of OEM 
plaatsvinden.

Omvang en prognose wereldwijde primaire AM markt
(in miljarden)
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