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Inleiding

Het jaarplan 2023 van Brainport Development bouwt verder op de meerjarenagenda die we 
in 2020 hebben vastgesteld na gesprekken met honderden organisaties en personen in het 
brede netwerk van overheden, kennisinstellingen en bedrijven. De pijlers Innovatie, techno-
logie en ondernemerschap, Talent, en Woon- en Leefomgeving zijn robuust voor onze regio, 
de tien prioriteiten binnen deze pijlers langjarig. Maar net als vorig jaar vraagt de actualiteit 
daarbinnen om accenten die het verdienen om apart te worden uitgelicht. In 2023 leggen we 
extra nadruk op de krappe arbeidsmarkt, nieuwe consortia voor duurzaamheid en de 
doorontwikkeling van de mainportstatus van Brainport met het kabinet. Die doorontwikke-
ling moet als eerste middelen opleveren voor broodnodige investeringen in de infrastructuur 
en woningen van een regio die balans wil houden tussen welvaart en welzijn. 

Oorlog op het Europese continent, verstoringen 
van waardeketens, immense krapte op de 
arbeidsmarkt, de coronapandemie, de energie-
crisis en grote woningtekorten zorgen voor 
turbulente tijden en zetten onze welvaart en 
welzijn onder druk. 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. Rijk, provincie en de regio hebben 
vastgesteld dat er in 20 jaar tijd zo’n 70.000 
nieuwe banen bijkomen en tienduizenden extra 
woningen noodzakelijk zijn, met name in het 
sociale en middensegment. Brainport Eindho-
ven was en is bovenal een fijne plek om te 
wonen, werken en leven. Dat willen we ook in de 
toekomst blijven. Voorkomen dat de huidige 
ontwikkelingen zand in de raderen gooien, 
vraagt om continue aandacht, afstemming en 
inzet. 

Tegelijkertijd staat de regio bol van ambities om 
bij te dragen aan de maatschappelijke uitdagin-
gen waarvoor Nederland en de wereld staan.  
Dit doen we door technologieën en markten 
rond energie, mobiliteit, gezondheidszorg en 
veiligheid duurzaam verder te ontwikkelen.  
Ook blijven we een rol spelen als hulpmotor  
voor Brede Welvaart in de regio. Een onderwerp 
dat door onder meer de huidige inflatie,  
toenemende energieprijzen en kosten van 
levensonderhoud steeds belangrijker wordt. 
Daarnaast is duurzaamheid de rode draad  
door onze agenda.

Met bovengenoemde ontwikkelingen in het 
achterhoofd blijven we in 2023, zoals gezegd, 
werken aan de tien vastgestelde opgaven uit de 
Brainport Agenda. Alleen door samen te werken 
kunnen we tot oplossingen komen. Onze rol als 
initiator, aanjager, projectleider of hulpmotor 
blijft hierbij van groot belang. Daarnaast krijgt 
de doorontwikkeling van de mainportstatus van 
Brainport Eindhoven verder vorm in 2023 door 
een nieuwe Strategische Agenda. Deze agenda 
omvat drie pijlers waaraan de Rijksoverheid, 
Provincie Noord-Brabant en Brainport Eindho-
ven gezamenlijk werken. De Strategische 
Agenda Brainport Eindhoven komt voort uit het 
coalitieakkoord waar het Kabinet aangeeft om 
samen met de Brainportregio de mainportstatus 
door te ontwikkelen. Het coalitieakkoord werd 
eind 2021 gepresenteerd en bevat de  
toekomstplannen van het Kabinet Rutte IV 
terwijl Nederland in een zware fase van de 
coronacrisis zat. Het coalitieakkoord biedt de 
Brainportregio veel aanknopingspunten en 
kansen om de regionale opgaven aan te pakken. 
De inbreng van het document Bouw aan de 
brainport(s) van Nederland heeft er mede voor 
gezorgd dat Brainport wordt genoemd in het 
coalitieakkoord.

De nadruk van het akkoord ligt onder meer op 
het tegengaan van klimaatverandering, de 
aanpak van de stikstofcrisis, het bouwen van 
nieuwe betaalbare woningen, de verbeteringen 
in de gezondheidszorg, forse investeringen in 
veiligheid en het tegengaan van ondermijning, 
 

het vergroten van de kansengelijkheid en het tegen-
gaan van discriminatie, het verbeteren van de  
bestaanszekerheid via het aanpakken van oneven- 
wichtigheden op de arbeidsmarkt en het tegengaan 
van armoede en schulden, het gericht verlagen van 
belastingen en het investeren in onze toekomstige 
welvaart via onderwijs en innovatie en een goed 
vestigingsklimaat voor ondernemers en bedrijven.

In de nieuwe Strategische Agenda van Rijk en regio 
gaan we samen met de Rijksoverheid werken aan 
twaalf opgaven die betrekking hebben op de drie pijlers 
die ook in de Brainport Agenda centraal staan: 1) 
Internationale Waardeketens; 2) Talent; en 3) Wonen 
en Bereikbaarheid. In het volgende hoofdstuk wordt er 
verder ingegaan op deze pijlers en de opgaven.

We verwachten dat de Nederlandse economie van 
2030 er heel anders gaat uitzien dan die van vandaag. 
Wij staan voor enorme transities. Daarbovenop komen 
de recente gebeurtenissen die alle grote geopolitieke 
impact hebben op de Europese Unie en Nederland. 
Strategische autonomie, onafhankelijkheid van 
energiebronnen en kortere ketens worden binnen 
Europa steeds belangrijker. Om het duurzaam verdien-
vermogen en de strategische autonomie voor Neder-
land te behouden is het dan ook van groot belang om 
de positie van Nederland te versterken door middel van 
een innovatieve, toekomstbestendige economie, die 
antwoorden geeft op de grote maatschappelijke 
uitdagingen. Brainport Eindhoven loopt daarin voorop 
en heeft zich ontwikkeld tot nationale innovatiemotor, 
met hoge werkgelegenheid en een grote bijdrage aan 
de nationale economie. 

Jaarplan volgt de tien opgaven in doelen, 
werkwijze en middelen
We bouwen, zoals eerder genoemd, in 2023 voort op de 
inzet van voorgaande jaren. Concreet betekent dat 
nieuwe oplossingen voor gezondheidszorg en veilig-
heid, het versneld realiseren van betaalbare woningen 
voor iedereen in de regio, omscholingstrajecten van 
‘krimpberoepen’ naar technische functies, ondersteu-
ning van maatschappelijke partners op het terrein van 

brede welvaart, digitale programma’s en veiligheid voor 
mkb’ers én financieringskansen voor startups en 
groeibedrijven.

In het eerste deel van dit jaarplan staan we stil bij de 
werkwijze en rolverdeling binnen Brainport Eindhoven. 
Hier beschrijven we onze rol als economische ontwik-
kelingsmaatschappij en plaatsen deze in een bredere 
context. Hoe verhoudt de NV zich tot de Stichting 
Brainport? En hoe verhoudt dit jaarplan zich tot andere 
strategische uitvoeringsplannen, zoals de Strategische 
Agenda Brainport, als opvolger van de Brainport 
Nationale Actieagenda, en de Regio Deal Brainport 
Eindhoven.

In het tweede deel van dit jaarplan geven we vervol-
gens per opgave een samenvattende beschrijving van 
de rol die Brainport Development in 2023 kan en zal 
spelen. We lichten dit toe aan de hand van voorbeelden 
van activiteiten en bijbehorende verwachte resultaten. 
De details en een volledig overzicht van activiteiten en 
doelstellingen zijn weergegeven in Bijlage 1. Ook dat 
overzicht is ingedeeld naar de tien opgaven, zodat we 
inzichtelijk maken welke concrete stappen we zetten 
voor de langjarige doelstellingen.

Ten slotte beschrijven we in Deel 3 onze interne 
organisatie en financiën. We hebben de presentatie 
van onze begroting verdeeld in de basisorganisatie en 
onze projecten en programma’s. Ook daarin staan de 
tien opgaven centraal, zodat strategie, organisatie en 
financiële doorvertaling zo optimaal mogelijk op elkaar 
aansluiten.
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Deel 1

Werkwijze
Iedere dag werken bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden in onze regio 
samen. Stichting Brainport en Brainport Development dienen de gedeelde belangen. Zij 
onderhouden en versterken het onderliggende ecosysteem. Brainport Development heeft 
een verbindende, faciliterende en aanjagende rol, daar waar de samenwerking niet vanzelf 
gaat. Afhankelijk van de vraag vanuit ons ecosysteem, nemen we verschillende rollen aan. 
We proberen van één plus één drie te maken, door activiteiten op te pakken die niet 
natuurlijkerwijs bij één van de triple helix-organisaties thuishoren.

Als onafhankelijke partij werkt Brainport Deve-
lopment samen met het bedrijfsleven, onderwijs- 
en kennisinstellingen en overheden aan een 
sterke en duurzame economische regio. Dat doet 
zij door organisaties, scholen, bedrijven en 
talenten te verbinden en nieuwe innovaties te 
versnellen. Daarnaast laat Brainport Develop-
ment de wereld via internationale promotie zien 
hoe bijzonder onze regio is. Alle activiteiten 
vallen binnen de economische strategie die 
Stichting Brainport bepaalt.

Verbinden van activiteiten
De manier van werken van Brainport Develop-
ment kenmerkt zich door het over en weer 
verbinden van operationele, projectmatige en 
strategische activiteiten. In persoonlijk contact 
met bedrijven en onderwijs- en kennisinstellin-
gen halen we behoeften op en verwijzen we door 
naar mogelijkheden in het netwerk. Daarnaast 
vertalen we behoeften naar structurele oplossin-
gen en treden we daar als één stem mee naar 
buiten. Omgekeerd werken we ook ‘van boven 
naar beneden’, door strategische verkenningen, 
ontwikkelingen en ervaringen te vertalen naar 
oplossingen waar bedrijven, overheden en 
kennis- en onderwijsinstellingen concreet mee 
aan de slag kunnen. We kijken strategisch ver 
vooruit en zetten een stip op de horizon, zodat de 
regio snel kan aanhaken op toekomstige 
ontwikkelingen. Wij pakken deze rol op als 
ondersteuning voor de strategievorming door de 
stichting Brainport.

Wat houdt het werk van Brainport  
Development in?
Samengevat is het werk van Brainport Develop-
ment het onderhoud en de versterking van het 
Brainport-ecosysteem. Soms fungeert Brainport 
Development hier als projectleider, soms als 
verbinder tussen alle publieke en private partijen 
die betrokken zijn bij de totstandkoming van de 
projecten. Voor alle projecten geldt dat deze 
uitgevoerd worden door vertegenwoordigers van 
de Triple Helix. In die zin is Brainport Develop-
ment het ‘open huis’ voor de economische regio, 
waar mensen aanschuiven om samen projecten 
verder te brengen. Brainport Development kan 
daarvoor instrumenten opstarten die niet 
‘vanzelf’ komen, zoals het clusteren van bedrij-
ven en/of initiatieven, het verbinden van partners 
en belangenbehartiging vanuit een regionaal en 
algemeen belang, in plaats van een commercieel 
of gemeentelijk belang. Brainport Development 
kan ook modellen beginnen om overheden vaker 
als ‘launching customer’ te laten optreden.

STICHTING BRAINPORT
De informele en meer incidentele Triple Helix-samenwerking van bedrijven, onderwijs- en  
kennisinstellingen en overheden in het Brainport-ecosysteem kreeg in 2005 structureel vorm in  
de juridische entiteit Stichting Brainport. De segmenten van de Triple Helix zijn er gelijk in vertegen-
woordigd. Het bestuur heeft voor de economische ontwikkeling van de regio Brainport Eindhoven 
een strategische, coördinerende en regisserende rol. De bestuursleden vertegenwoordigen het 
belang van hun eigen Triple Helix-segment, maar evenzeer dat van de Brainportregio als geheel. 
Daarmee vormen ze gezamenlijk het regionaal-economisch bestuur van Zuidoost-Brabant.

De bestuursleden zorgen dat zij vanuit hun segment informeel en adequaat gemandateerd zijn.  
Het is belangrijk dat het stichtingsbestuur de Triple Helix-samenwerkingspartijen in de regio goed 
vertegenwoordigt, om het draagvlak te vergroten en de samenwerking te versterken. Het bestuur is 
eigenaar van de strategie, onderhoudt die en voelt zich verantwoordelijk voor het behalen van de 
gestelde doelen.

Stichting Brainport ontwikkelt de regionale strategie die moet leiden tot behoud en versterking van 
de positie van Brainport Eindhoven als toptechnologieregio. Dat doet de stichting door in haar 
strategie en met projecten integraal in te spelen op economische structuurversterkende opgaven, 
op het gebied van talent, kennis, ondernemerschap, vestigingsklimaat en maatschappelijke 
uitdagingen.

Stichting Brainport zorgt voor regionale strategische focus en integrale afweging van belangen van 
overheden, onderwijs- en kennisinstellingen en bedrijven in de kennisintensieve maakindustrie. 
Brainport Development, de economische ontwikkelingsmaatschappij, fungeert als de uitvoerings-
organisatie van Stichting Brainport.

TRIPLE HELIX-SAMENWERKING
Met de Triple Helix-samenwerking bedoelen we de regionale samenwerking tussen bedrijven, 
onderwijs- en kennisinstellingen en overheden. De Brainport Agenda, die de leidraad vormt voor dit 
jaarplan, is door Stichting Brainport geformuleerd, op basis van consultatie van vele stakeholders 
die de Triple Helix vertegenwoordigen. De onderwerpen waar gezamenlijk trekkracht voor is, waar 
meerdere partijen uit de regio zich in willen verenigen, zijn in die agenda opgenomen. Het succes 
van de geformuleerde prioriteiten is dus ook gebaseerd op een gezamenlijke inspanning, waar ieder 
zijn verantwoordelijkheid in heeft en waarin de krachtinspanningen gebundeld worden.

De samenwerkende partners zijn in beginsel zelf verantwoordelijk om in eigen geleding de  
prioriteiten te vertalen. De Stichting Brainport of Brainport Development kan immers niet hun 
primaire verantwoordelijkheid in wettelijke taken, bedrijfsvoering, onderwijscurricula, enzovoorts 
overnemen. Wel kan Stichting Brainport steeds de gedeelde belangen en ambities identificeren  
en strategisch verankeren, zoals ook in deze Brainport Agenda gebeurt. Brainport Development 
ondersteunt de gezamenlijke ambities projectmatig, opdat gezamenlijke lange termijndoelen ook 
een gezamenlijke kickstart kunnen krijgen.
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BESTUURLIJKE SAMENWERKING 
IN DE REGIO
De 21 gemeenten van de regio zijn vertegenwoordigd in Stichting Brainport en zo verbonden met 
haar strategie en projecten. Bestuurders van de Metropoolregio Eindhoven (MRE) en de gemeenten 
Best, Eindhoven, Helmond en Veldhoven (de zogenaamde Campus-gemeenten) maken deel uit van 
het bestuur van de stichting. De uitvoeringsorganisatie van de stichting – Brainport Development 
NV – staat in contact met de vier subregio’s: A2-gemeenten, De Kempen, De Peel en Stedelijk 
Gebied Eindhoven. Zo vindt er bijvoorbeeld afstemming plaats over de Brainportstrategie en 
Brainportprojecten tussen de gemeenten uit deze sub regio’s, in het portefeuillehoudersoverleg 
(PoHo) Economie. In dit overlegorgaan zijn de 21 portefeuillehouders economie vertegenwoordigd, 
evenals Brainport Development.

BRAINPORT AGENDA’S 
EN REGIO DEAL
Brainport Agenda
De Brainport Agenda, in juli 2020 uitgebracht, weerspiegelt de visie van Stichting Brainport, waarin 
de Triple Helix-samenwerking tussen bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden 
bestuurlijk gestalte heeft gekregen. De meerjarige agenda bevat de prioriteiten die de Triple 
Helix-partners samen bepaalden en de komende jaren samen gaan uitvoeren. Onze doelen:  
het versterken van het innovatie-ecosysteem van Brainport Eindhoven en versneld innoveren.

Strategische Agenda Brainport
De Strategische Agenda Brainport is de nieuwe samenwerkingsagenda tussen Rijk en regio. Deze 
samenwerkingsagenda begint daarbij niet op een onbeschreven blad. In 2016 kreeg de regio, 
vanwege de internationale koppositie in de kennisintensieve maakindustrie en de belangrijke 
bijdrage ervan aan het verdien- en innovatievermogen van Nederland, de Mainportstatus. Het 
Regeerakkoord uit 2017 riep het kabinet op om dat uit te werken met de Brainportregio (Kabinet 
Rutte III). In juli 2018 heeft dat geleid tot de Brainport Nationale Actieagenda (BNA) met middelen 
uit de Regiodeal als vliegwiel voor nieuwe projecten op het gebied van brede welvaart. De Strategi-
sche Agenda Brainport komt voort uit het coalitieakkoord van december 2021 waar het Kabinet 
schrijft om samen met de Brainportregio de mainportstatus door te ontwikkelen. Daarmee volgt 
deze agenda de vorige samenwerkingsagenda met het Rijk op, de Brainport Nationale Actieagenda 
(BNA). De doorontwikkeling mainportstatus wordt in ingevuld in de Strategische Agenda en de 
voortgang hiervan wordt besproken in het Bestuurlijk Overleg Brainport (BO-Brainport). De 
Strategische Agenda Brainport Eindhoven geeft een overzicht van de belangrijkste, met elkaar 
samenhangende opgaven op het gebied van internationale waardeketens, talent én wonen en 
bereikbaarheid. De voortgang van de Strategische Agenda wordt besproken op het Bestuurlijk 
Overleg Brainport (BO-Brainport). Aan dit overleg nemen bewindspersonen van het Rijk aan deel 
(onder voorzitterschap van de minister van EZK) samen met vertegenwoordigers vanuit de regio.

Regio Deal Brainport Eindhoven
Het Rijk heeft in 2018 €130 miljoen uit de regio envelop beschikbaar gesteld voor projecten uit de 
Regio Deal Brainport Eindhoven, op voorwaarde dat de regio die projecten met €240 miljoen 
cofinanciert. De Regio Deal Brainport Eindhoven fungeert als vliegwiel voor de Brainport Nationale 
Actieagenda (BNA) uit 2018; een aantal acties uit de BNA wordt met de Regio Deal-middelen 
versneld gerealiseerd. Tussen medio 2018 en eind 2021 is het volledige van het Rijk ontvangen 
budget toegekend aan de Regio Deal projectenportefeuille. Inclusief de regionale cofinanciering zal 
er daardoor in totaal €370 miljoen worden geïnvesteerd in het onderscheidend voorzieningenaan-
bod, aantrekken en behouden van talent en innovaties met maatschappelijke impact. De Regio 
Deal sluit aan bij de prioriteiten uit de Brainport Agenda en voorliggend jaarplan en heeft een 
looptijd t/m 2025. In de laatste vier jaar van de Regio Deal (2022 t/m 2025) worden de verschillende 
projecten uitgevoerd en afgerond. De financiële en inhoudelijke eindrapportage van de Regio Deal 
zal uiterlijk medio 2026 opgeleverd te worden.
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Deel 2

Activiteiten en 
doelstellingen
Wat we gaan doen en willen bereiken in 2023 beschrijven we in dit jaarplan helemaal in lijn 
met de tien opgaven, zoals benoemd in de Brainport Agenda. De acties die wij op die 
opgaven gaan nemen, treft u hierna onder de eerdergenoemde drie prioriteiten ‘Innovatie’, 
‘Talent’ en ‘Leef- en vestigingsklimaat’. 

Ook in 2023 blijft de inzet op nieuwe technolo-
gie-marktcombinaties voor maatschappelijke 
vraagstukken een belangrijke ambitie. Op deze 
manier dragen we ten slotte bij aan vinden van 
oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen 
in Nederland, alsook in het buitenland.  
Deze oplossingen bieden daarnaast nieuwe 
kansen voor het vermarkten van nieuwe busi-
nessmodellen en producten. Sinds 2020 werken 
we aan het programmatisch en structureel 
verduurzamen van de financiering van de vijf 
technologie-markcombinaties, die we als 
kansrijk voor onze regio hebben aangeduid. 
Ingediende – en gehonoreerde – Groeifonds-
voorstellen dragen daaraan bij en ook andere 
instrumenten en fondsen worden gebruikt om 
een blijvende bijdrage te kunnen leveren aan  
de Nederlandse economie.

Het belang van Brainport Eindhoven als nationaal 
knooppunt van internationale waardeketens op 
het gebied van bijvoorbeeld halfgeleiders, 
kunstmatige intelligentie (AI) en geïntegreerde 
fotonica, zal alleen maar groter worden. De 
uitgangspositie van Brainport is goed en biedt 
Nederland enorme strategische kansen. In 
Europees verband hebben innovatie-ecosyste-
men als Brainport een vaste plek in de Europese 
programma’s, zoals Horizon Europe, Interregio-
nal Innovation Investments, IPCEI-projecten en 
NextGenerationEU. Met bijv. de Chips Act krijgen 
deze ecosystemen een steeds prominentere rol 
om de strategische doelen, zoals de Europese 

Green Deal, de Europese Data Strategie en de 
New Industrial Strategy te bereiken. De samen-
werkende triple-helix partners in de Brainport 
regio en provincie als geheel spelen op deze 
strategische kansenagenda in, bijvoorbeeld door 
aan te sluiten op inhoudelijke onderzoeksagen-
da’s (waaronder ook missies) en mogelijkheden 
voor samenwerking in consortia, netwerken en 
kennisecosystemen op nationale én Europese 
schaal.

Voor 2023 is de belangrijkste randvoorwaarde 
voor het succes van Brainport Eindhoven de 
beschikbaarheid van voldoende woningen voor 
alle lagen van de bevolking. Iedereen heeft recht 
op huisvesting en wonen is een eerste levensbe-
hoefte. Door de groeiende economie en daarbij 
horende werkgelegenheid is talent nodig op alle 
niveaus. Dit zorgt voor een toenemende druk en 
prijsopdrijving in de al verhitte regionale woning-
markt, toenemende spanning in de cohesie van 
buurten en wijken en het vraagt om extra 
voorzieningen. Studenten, spoedzoekers, 
arbeidsmigranten, kenniswerkers en daklozen – 
bestaand en nieuw, lokaal en internationaal – 
zoeken allen passende huisvesting in de 
snelgroeiende regio en een efficiënte manier  
om naar hun werk of studie te geraken. Er wordt 
geschat dat er in de Brainportregio 70.000 banen 
bijkomen tot 2040. De bereikbaarheid van de 
regio van buitenaf, en de bereikbaarheid van de 
toplocaties binnen de regio, zijn belangrijke 
voorwaarden om groei te kunnen continueren.
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Dit heeft ook direct gevolgen voor de leefbaarheid van 
steden, dorpen en wijken. In de voorzieningen raken 
welvaart en welzijn elkaar het meest direct. Dat geldt 
voor alle huidige inwoners van de regio, maar ook voor 
het internationaal talent dat de aantrekkingskracht van 
Brainport vergelijkt met concurrerende regio’s in de 
wereld. Het niveau van voorzieningen in de regio moet 
dan ook gelijk opgaan met de veranderende bevolkings-
samenstelling en het economisch ecosysteem van 
Brainport. Met de impuls van Regio Deal Brainport 
Eindhoven heeft de regio mooie eerste stappen gezet 
naar een meer concurrerend voorzieningenniveau.  
Om de schaalsprong te voltooien is verdere inzet nodig. 
De grote verstedelijkings- en transformatieopgave voor 
Brainport bevindt zich in het stadshart, binnen de ring 
van Eindhoven en binnen Helmond Centrum – in 
samenhang met de economische toplocaties in de regio. 
Een bovenregionaal voorzieningenaanbod voor íeder-
een. Een aanbod ook, dat bijdraagt aan de brede 
welvaart in de Brainportregio.
 
Als Brainport Development zijn we ons bewust van de 
kracht van de samenwerking met alle spelers in de triple 
helix van Brainport Eindhoven en onze regionale en 
 
 
 
 
 

nationale partners daarbuiten. Zo werken we bijvoor-
beeld nauw samen met de collega’s van de Brabantse 
Ontwikkelingsmaatschappij (BOM), met wie we nieuwe 
afspraken maken om de gezamenlijke inzet voor sector, 
regio en provincie nog krachtiger te maken.  Ook de 
samenwerking met Provincie Nood-Brabant –die 
bijvoorbeeld inzet op innovatiecoalities en gerichte 
maatregelen om hybride leer- en werkplekken te 
bevorderen – verdiept zich voortdurend. Daarnaast is de 
provincie een belangrijke partner in de realisatie van de 
schaalsprong van de regio en werken we met de BOM  
en Provincie aan provincie brede opgaven waarvoor 
samenwerking met álle triple-helix organisaties van 
Brabant voor nodig is. Daarbij komt dat er in 2023 
Provinciale statenverkiezingen worden gehouden. 
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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. 
Hoewel de regio het economisch goed doet,  
zijn er nog grote maatschappelijke uitdagingen, 
die vragen om een gezamenlijke aanpak. Zo is de 
keerzijde van het economische succes dat het 
delen van brede welvaart onder druk zet. 
Economische groei betekent bijvoorbeeld een 
groter beslag op de ruimte en een groei van het 
aantal banen betekent meer mobiliteit, minder 
schone lucht en op termijn meer infrastructuur. 
Werkgelegenheidsgroei zorgt daarnaast voor 
hogere huishoudensinkomens, waardoor de 
prijzen van huizen oplopen. De afgelopen jaren 
verlaagde die prijsgroei voor veel mensen de 
kans op een koophuis, waardoor hun woontevre-
denheid daalde. In de persoonlijke sfeer kunnen 
sociale contacten, de balans tussen werk en 
privé en de gezondheid in het geding komen  
als meer mensen gaan werken of als zij meer 
uren maken.

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. Eind december 2021 
publiceerde het CBS de Regionale Monitor Brede 
Welvaart 2021. Aan de hand van 42 indicatoren 
zoals 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. 

Positief beeld voor nu en in de toekomst
Zuidoost-Brabant scoort goed. Het beeld is voor 
de regio Brainport Eindhoven overwegend heel 
positief, voor nu en in de toekomst. De sterke 
economische structuur van de regio, iets waar 
we met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en 
lokale overheden hard aan werken, is hiervoor 
een verklaring. Zo hebben we een relatief 
hoogopgeleide bevolking, is het aantal mensen 
met een baan hoog, is het besteedbaar inkomen 
bovengemiddeld en is de afstand tot natuur en 
groen kort.

Continue aandacht
Dat betekent niet dat de regio achterover kan 
leunen. Zeker in deze turbulente tijden zijn er 
urgente onderwerpen die onze aandacht vragen. 
Denk aan de tevredenheid van mensen over hun 
woonomgeving die onder druk staat, een 
landelijk fenomeen dat kan worden verklaard 
door het tekort aan woningen en een toegeno-
men afstand tot voorzieningen. Ook blijven de 
druk op de zorg, gezondheid in algemene zin, 
bereikbaarheid, deelname aan de samenleving 
door iedereen en aandacht voor schulden 
onverminderd onze aandacht vragen. De 
grootste opgave voor Brainport Eindhoven  
is daarom om het economische succes en de 
verdere economische ontwikkeling hand in hand 
te laten gaan met het behoud of het verhogen 
van de brede welvaart. Brainport Development 
neemt een actieve rol (als hulpmotor) op zich  
om dit gat te dichten.

Laatstgenoemde onderwerpen staan hoog op de 
agenda bij de publieke partners in de Brainport 
samenwerking en bij het Brainport Partnerfonds, 
waarin Philips, Jumbo Supermarkten, High Tech 
Campus Eindhoven, VDL Groep en ASML samen 
met PSV en Brainport Development deelnemen.  

Mogelijk gemaakt met Bing,
© GeoNames, HERE, MSFT, 
Navteq, TomTom, Wikipedia

Deze kaart toont per gemeente het aantal indicatoren vand e Regionale
Monitor Brede Welvaart ‘hier en nu’ waarmee deze gemeente in het bovenste 
kwart van de ranglijst van gemeenten staat. Er zijn in totaal 33 indicatoren.

Minder dan 2 (indicatoren)

2 tot 5 (indicatoren)

5 tot 10 (indicatoren)

10 tot 15 (indicatoren)

15 of meer (indicatoren)

Figuur 1. Scores van de gemeenten op de ranglijst brede welvaart ‘hier en nu’

 
Brede Welvaart
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Diverse programma’s en projecten van Brainport Development dragen, direct en indirect, 
bij aan Brede Welvaart. Al onze innovatieclusters beogen expliciet bij te dragen aan 
noodzakelijke transities (zoals bijvoorbeeld naar duurzame energie, emissieloze mobiliteit 
etc.) en werkgelegenheid. Bovendien kunnen we op het vlak van voorzieningen, via de 
Regio Deal Brainport Eindhoven, ook invulling geven aan onze ambitie als ‘hulpmotor’ voor 
Brede Welvaart. Tegelijkertijd willen we het nog beter doen. We zien kansen om op het vlak 
van ‘kansengelijkheid’ extra stappen te zetten. Daartoe hebben we afgelopen jaar met vele 
partners op een rij gezet hoe we de positieve energie in stad en regio beter kunnen bunde-
len. Dit heeft ertoe geleid dat Brainport Development zich in 2023 in zal zetten om:

1. Initiatieven in stad en regio te bundelen, opdat de programma’s van bijvoorbeeld het Partner-
fonds Brainport Eindhoven, Impact040, Samen voor Eindhoven en de agenda in Helmond/De 
Peel een flinke extra impuls krijgen. Dit zal opleveren dat we meer en betere programma’s 
kunnen doen (zoals bijvoorbeeld het nu lopende programma ‘Geldzorgen’), er één herkenbare 
propositie ontstaat waarin we de activiteiten ontsluiten die passen bij het gedachtegoed van 
‘Brainport voor Iedereen’, en meer loopvermogen van medewerkers kunnen realiseren om alle 
goede initiatieven te ondersteunen;

2. De energie en bijdragen van private partijen te bundelen en te verbinden aan de publieke 
opgaven. Hiertoe maken we met betreffende wethouders en de stadsgezant in Eindhoven vaste 
afspraken. Belangrijk is dat de groep mensen die een bijdrage levert aan de inhoud van de 
gezamenlijke agenda niet enkel uit de ‘traditionele’ economische Triple Helix bestaat, maar juist 
ook vertegenwoordigers van welzijnsorganisaties en andere maatschappelijke partners omvat; 

3. Een portaal te starten waar maatschappelijke vragen aan private fondsen kunnen worden 
gekoppeld.
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Onze economie staat voor grote uitdagingen, 
onder meer op het gebied van klimaat, circulair 
ondernemen en inclusiviteit. Dit vraagt om een 
transitie van de economie en daarmee van het 
bedrijfsleven. Om toekomstbestendig te zijn, 
zullen ondernemers zich bewust moeten zijn van 
hun impact op de maatschappij en hun ecologi-
sche footprint. Volgens onderzoek van de 
Rabobank  scoort het regionale bedrijfsleven al 
bovengemiddeld in de mate waarop het is 
voorbereid op de nieuwe economie (Nex-T). We 
zien het als een gezamenlijke opgave van 
bedrijven in het industrieel productielandschap 
en hun bedrijfslocaties, overheden, kennisin-
stellingen en intermediaire partijen om deze 
positie te versterken en te werken aan actiema-
tig handelen op gebied van duurzaamheid. 

Een belangrijke activiteit in 2023 blijft het 
bevorderen van duurzaamheid. Met de groei van 
de kenniseconomie levert Brainport Eindhoven 
een grote bijdrage aan de economische ontwik-
keling van Nederland en Europa. Dat kan niet 
zonder oog te hebben voor duurzaamheid. 
Daarom willen we de toekomstige bijdrage van 
regio Brainport Eindhoven op gebied van 
duurzaamheid scherper in beeld brengen en 
daarin haar eigen toegevoegde waarde definië-
ren. Naast de bestaande activiteiten binnen 
opgave 1 en 2 heeft Brainport Development in 
2022 een verkenning uitgevoerd naar duurzaam-
heid in de regio en haar rol op dat vlak gedefini-
eerd. In opgave 1 en 2 werken we aan het 
versneld naar de markt brengen van producten 
die bijdragen aan verduurzaming. Denk bijvoor-
beeld aan de introductie van emmissieloze 
voertuigen (e-bus en vrachtwagen, waterstof-
tankstations, etc.), nieuwe energiesystemen 
voor opwek, opslag en besparing van energie. 
Onze aanpak is daarentegen een ‘lerende’ 
aanpak die de duurzaamheidsbijdrage van de 
industrie in Brainport op hoofdlijnen samenpakt 
en actielijnen bevat waar Brainport Development 
op in zal zetten. Onderstaand bij opgave 9 

maken we expliciet hoe we deze rol in het kader 
van een duurzaamheidsinzet voor Brainport 
zullen versterken in 2023. Als Brainport Deve-
lopment nemen wij het voortouw om te komen 
tot een aanzet voor deze ‘lerende agenda’. Dit 
betekent dat we een werkwijze op gebied van 
duurzaamheid introduceren en deze optekenen 
in een startdocument. De propositie is gericht op 
de economische zwaartepunten in het industri-
eel productielandschap van Brainport: grote 
bedrijven, campussen, grote bedrijventerreinen, 
MKB maak-/techbedrijven en challengers 
(startups/scale-ups met duurzaamheidinnovatie 
als product of dienst). Al lerende brengen we 
partijen bijeen en formuleren we acties met 
elkaar. 
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Bevorderen van  
duurzaamheid

Foto: Bart van Overbeeke
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en meer werkgelegenheid, op alle niveaus. 
Om als Nederland en Europa een strategische 
positie in de kennis- en innovatieketen te verkrij-
gen, en daarmee onze autonomie ten opzichte 
van anderen te verzekeren, zijn duidelijke 
keuzes nodig. De ontwikkeling en toepassing 
van o.a. semiconductors, batterijen, kunstmati-
ge intelligentie, geïntegreerde fotonica, 
waterstof en elektrolysers, en advanced 
manufacturing processen ligt aan de basis van 
het toekomstig verdienvermogen van Nederland 
en draagt bij aan het oplossen van maatschap-
pelijke uitdagingen, dicht bij huis en wereldwijd.

We gaan onze positie op de sleuteltechnologie-
en en technologische competenties waarin we 
koploper  zijn of willen worden verder uitbouwen 
en hiermee versneld bijdragen aan het realiseren 
van maatschappelijke transities. We leggen de 
nadruk op:
 
• Advanced manufacturing en specifiek     
 additive manufacturing
• Geïntegreerde fotonica
• Artificiële intelligentie (AI)
• Micro- en nano-elektronica

Naast deze sleuteltechnologieën, investeren we 
ook in het verbinden van technologieën en het 
integreren van systemen: systems engineering. 
De succesvolle toekenning van middelen uit het 
nationaal groeifonds in 2022 voor het NXTGEN 
High Tech voorstel betekent dat we hier ook 
extra op kunnen inzetten (zie kader).

SYSTEMS ENGINEERING: MULTIDISCI-
PLINAIR EN SYSTEMATISCH WERKEN
In Nederland en vooral in onze hightech regio ontwikkelt een keten van bedrijven en organisaties uiterst innovatieve 
en complexe, toonaangevende producten en systemen voor verschillende markten. Dat vereist een multidiscipli-
naire aanpak en een systematische manier van werken. Gezien de complexiteit van de technologieën zijn de 
processen die met de ontwikkeling gepaard gaan ook enorm complex. Deze interdisciplinaire manier van werken 
waarbij zowel de technische als de gebruikerseisen meegenomen worden in de ontwikkeling van het product,  
staat ook wel bekend als Systems Engineering.

Een competentie die juist in Brainport Eindhoven, met grote OEM-ers en toonaangevende suppliers, heel sterk 
aanwezig is en heel hard nodig blijft. Zo zal het design van toepassingen meer en meer worden afgestemd op  
en ontwikkeld worden met maatschappij en gebruiker en spelen de ketensuppliers een toenemende rol in de 
designfase. Oftewel, OEM-ers vragen in de regio steeds meer van hun toeleveranciers. Zij moeten eigen producten 
ontwikkelen en op de markt zetten. Daarom staat het behouden, ontplooien en borgen van systems engineering 
competenties voor de regio en Nederland hoog op onze agenda.

Rol Brainport Development: 
Projectleider en critical friend

Activiteiten: 
Vanwege het enorme belang van Systems Engineering competenties voor Nederland en vooral de Brainport-regio 
bundelen diverse bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen in Brainport Eindhoven, maar ook in de rest van 
Nederland, hun krachten. De hightech equipmentindustrie in Nederland heeft afwijkende en unieke kenmerken, 
maar er is behoefte aan een eenduidige beschrijving, om daarmee landelijk een doorlopende ontwikkellijn SE te 
realiseren. Met de eenduidige beschrijving en een daarop gebaseerde doorlopende ontwikkellijn vormen samen  
een SE platform, dat bijdraagt aan meer en kwalitatief hoogwaardiger aanbod van Systems Engineers in de hightech 
equipmentindustrie. Het maakt de unieke manier van systeemdenken expliciet, zodat het eenduidig toepasbaar is 
over de ketens.

 Op deze manier willen we het niveau van systeemontwikkeling al vroeg in de toeleverketen verhogen en het niveau 
van systeemdenkers vanaf een jonge leeftijd stimuleren. De acties die we ondernemen, variëren van het ophalen 
van de Brainport manier van Systems Engineering bij lokale OEMs en toeleveranciers, het identificeren van hun 
behoefte en integratie beter met het aanbod in Nederland van opleidingen, trainingen en evenementen tot het 
bewerkstelligen van complementair hbo- en wo-aanbod.  

Voor het project is een consortium samengesteld van bijna 20 onderwijs- en bedrijfspartners, die de hightech 
equipmentindustrie in Nederland vertegenwoordigen. Daarom zijn de regio’s en TU’s in Delft en Twente nadrukkelijk 
ook betrokken, evenals de landelijke hogescholen. De uitvoering van het project staat gepland voor begin 2023. 
 
Verwachte resultaten: 
Het project maakt onderdeel uit van het Nationaal Groeifondsprogramma NxtGen Hightech. Het project beoogt een 
doorlopende ontwikkellijn voor Systems Engineering in Nederland te ontwikkelen op basis van eenduidige beschrij-
ving van Systems Engineering in de hightech equipmentindustrie. Daarmee kan Systems Engineering (in op elkaar 
aansluitende niveaus) onderwezen worden aan (toekomstige) Systems Engineering- professionals.  

De eerste pijler van de Brainport  
Agenda richt zich op de economische 
kracht van Brainport. In de regio is deze 
vooral gebaseerd op technologieën zoals 
fotonica, additive manufacturing en  
artificiële intelligentie – zogenaamde sleu-
teltechnologieën. Het ontwikkelen  
van deze sleuteltechnologieën valt onder 
opgave 1 van de Brainport Agenda. 

Willen we als regio van betekenis blijven op het 
wereldtoneel, dan moeten we gericht investe-
ren in de verdere ontwikkeling en toepassing 
van deze sleuteltechnologieën. De innovatieve 
toepassing van deze technologieën in  
producten en diensten heeft een grote invloed 
op economie, wetenschap en samenleving,  
en wordt gekoppeld aan maatschappelijke 
uitdagingen. In opgave 2 werken we aan het 
creeëren van nieuwe technologie-marktcombi-
naties voor maatschappelijke vraagstukken.

Dit vraagt om een integrale aanpak, waarbij de 
hele keten van toeleveranciers en producenten 
samenwerkt. Vooral mkb’ers, startups en sca-
le-ups kunnen hierbij ondersteuning gebruiken. 
Bijvoorbeeld op het vlak van digitalisering en 
financiering. Het ondersteunen van MKB, star-
tups en scale-ups en het begeleiden van hen 
naar financiering doen we in opgave 3 en 4. 
 
 
Opgave 1: Sleuteltechnologieën ontwikke-
len: dé oplossingen van de toekomst

Sleuteltechnologieën spelen een onmisbare rol 
in het oplossen van maatschappelijke vraag-
stukken. Daarnaast zorgen mondiale uitdagin-
gen zoals klimaatverandering en technologische 
afhankelijkheden ervoor dat de vraag wie de 
technologieën van de toekomst ontwikkelt en 
controleert prominent op de agenda komt te 
staan. De toepassing van deze technologieën  
in baanbrekende innovaties zorgen voor een 
sterkere concurrentiepositie, nieuwe markten 

2.1 Innovatie, technologie 
en ondernemen
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ARTIFICIËLE  
INTELLIGENTIE: 
AI-HUB  
BRAINPORT
De AI-hub Brainport brengt het regionale
bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen
en publieke organisaties in Brabant samen om
activiteiten omtrent AI te verstevigen door
deze beter op elkaar aan te laten sluiten.  
We zetten onze pijlers op het ontwikkelen en
uitbouwen van een AI-ecosysteem gebaseerd
op samenwerking, diepgaande kennis van
systeemintegratie en het omzetten van kennis
in commercieel haalbare producten.  
Een ecosysteem dat aantrekkelijk is voor (interna-
tionaal AI top talent, relevante bedrijven en
innovatief MKB. De AI-hub Brainport maakt
deel uit van het nationale AI-programma dat  
is ontwikkeld door de Nederlandse AI Coalitie (NL
AIC).

Rol Brainport Development: 
Projectleider

Activiteiten: 
In 2023 werken we verder aan het verbreden 
van de AI-hub Brainport. De AI-hub Brainport 
brengt het regionale bedrijfsleven, onderwijs- en 
kennisinstellingen en publieke organisaties in 
Brabant samen om activiteiten omtrent AI te 
verstevigen door deze beter op elkaar aan te laten 
sluiten. De AI-hub Brainport is een initiatief van 
BOM, Brainport Development, Brainport Indus-
tries, Fontys Hogescholen, High Tech Campus 
Eindhoven (AI Innovation Center), Jheronimus 
Academy of Data Science, Tilburg University,  
TNO en TU/e (EAISI instituut).

Doel is om bestaande samenwerkingsverbanden 
verder uit te bouwen op het snijvlak van AI en ken-
nisontwikkeling, onderwijsontwikkeling, profes-
sional education, maatschappelijke uitdagingen 
en het gezamenlijk ondersteunen van start-ups, 
scale-ups en het mkb. De ambities van de AI-hub 
Brainport sluiten aan bij de actieagenda van de 
Nederlandse AI Coalitie. Met de vorming van de 
hub worden consortia en de samenwerking met 
andere regio’s verstevigd en wordt gevolg gege-
ven aan het AiNed rapport ‘Versnellen, vergroten 
en verbinden’ en de Actieagenda van de Neder-
landse AI Coalitie.

Verwachte resultaten:
• Stimuleren, coördineren en verenigen van   
 AI-ontwikkelingen in Brabant via de AI-  
 hub Brainport, met bijzondere focus  
 op Technische Industrie, Mobiliteit, Trans- 
 port & Logistiek en MedTech.
• Jaarlijks terugkerend gezamenlijk AI- 
 event met de partners van de AI-hub  
 Brainport met een bereik van minimaal  
 500 personen. 
• Cluster van AI bedrijven in Brabant die AI   
 technologie ontwikkelen, aanbieden of   
 toepassen met als tweeledig doel de adopt 
 tie van AI door bedrijven te versnellen en 
 de markt voor AI bedrijven te vergroten. 
• Verhogen AI en datageletterdheid bij   
 1.000.000 Brabantse inwoners door mid- 
 del van onderwijs en leven lang ontwikkel- 
 len in de komende drie jaar (tot en met 
  2024)  middels een Learning Community.  
 Eerste experimenten gerealiseerd. 
• Integreren AI in het curriculum op alle   
 onderwijsniveaus en zorg dat 80% studen- 
 ten AI-enabled is.  
• Eerste challenges gerealiseerd.
• AI verbinden met business activiteiten  
 (opgave 3 en 4). Onder andere aansluiten  
 op  start-up faciliteit en digitale transitie &  
  adoptie van AI technologie door MKB  
  stimuleren via European Digital Innovation  
 Hub.
• Ontwikkeling van eerste ELSA-Lab, gericht   
  op ethische, juridische en sociale aspec- 
 ten  van AI in Mobiliteit, transport en 
   logistiek.

Opgave 2: Nieuwe technologie-marktcombinaties 
voor maatschappelijke vraagstukken

Alle grote transities in Nederland vragen om een systemi-
sche aanpak en de inzet van nieuwe technologische 
oplossingen. Nieuwe markten komen voort uit  
maatschappelijke opgaven rond de energietransitie, 
mobiliteit, gezondheidszorg, voeding en landbouw,  
en veiligheid. Daarnaast denken we mede aan kansen  
op het gebied van slim bouwen, aan oplossingen voor de 
transitie in het landelijk gebied, nieuwe toepassingen in 
defensie en aan innovaties ten bate van een circulaire 
economie. Deze markten dragen zo duurzaam bij aan 
nationaal verdienvermogen. Vaak komen oplossingen uit 
een onverwachte hoek, wat de noodzaak om integraal te 
werken, benadrukt. We richten ons primair op vijf 
kansrijke technologie-marktcombinaties, waarmee  
de regio ook bijdraagt aan oplossingen voor de maat-
schappelijke uitingen:
 
• Conversie en opslag van duurzaam opgewekte  
 energie: energiesysteem in balans
• Veilige en emissieloze mobiliteitsoplossingen: de  
 regio beter verbonden
• Slimme technologische toepassingen voor gezond- 
 heid, zorg en vitaliteit
• Technologie voor een duurzaam voedselsysteem
• Veilige leefomgeving en veiligheid van data

Naast die vijf kansrijke markten, vervullen wij ook op het 
vlak van de gebouwde omgeving een centrale rol. Hier 
willen we publieke partners een betere rol laten spelen 
als launching customer zodat zij bij kunnen dragen aan de 
eigen regionale innovatiekracht middels het mantra 
‘practice what you preach’. Denk bijvoorbeeld aan 
energieoplossingen in woningbouw (opwek en opslag), 
bouwplaatsen (emissieloze generatoren), stikstof afvang 
op stallen, smart grids voor woningbouwlocaties en 
afspraken met woningbouwcorporaties over verduurza-
ming van hun vastgoed, etc. Door samen te werken 
kunnen publieke partijen gezamenlijk investeren in de 
pre-competitieve top van technologische oplossingen. 
Technologische oplossingen die helpen bij het behalen  
 

van energie- en klimaatdoelstellingen en die een bijdrage 
kunnen leveren aan regionale knelpunten rond bijvoor-
beeld netcongestie. Daarmee realiseren we grotere 
economische kansen voor bijvoorbeeld de bouwsector 
én zetten we in op antwoorden op maatschappelijke 
problemen in de huidige gebouwde omgeving. Zoals we 
doen in het Urban Development Initiative (UDI) en 
Brainport Smart District. Bij het UDI gaat het om uitvoe-
ring van de programmalijnen digital city, energy transition 
en building industry 4.0. We zetten in op innovatie in de 
bouwsector waarmee we ervoor willen zorgen dat er 
sneller, goedkoper en duurzamer wordt gebouwd.  
De programmalijnen komen tot uitvoer en realisatie in 
bijvoorbeeld Brainport Smart District en Eindhoven 
Internationale Knoop XL, maar ook in bestaande wijken 
van de steden en nieuw te ontwikkelen gebieden in de 
rest van de regio.  
 
De toekenning van het NXTGEN High Tech voorstel 
betekent naast Systems Engineering ook een impuls aan 
de innovatieve toepassing van technologie in de Agrifood 
sector. Een onderdeel van de ingediende voorstellen is de 
inzet van slimme technologieën en robots in voedselver-
werkende bedrijven. Aan dit onderdeel heeft Brainport 
Development, samen met onder andere AgriFood Capital, 
Food Tech Brainport en FME een bijdrage geleverd. In 
2023 wordt hiervoor een roadmap voor het meerjarige 
programma uitgewerkt (zie kader).

In 2023 wordt er verder gewerkt aan het bestendigen van 
het Battery Competence Center (BCC), de samenwerking 
tussen verschillende bedrijven, kennisinstellingen en 
publieke organisaties met als doel om kennis te vergroten 
wat betreft het ontwikkelen, produceren, gebruiken, 
hergebruiken, ontmantelen, en recyclen van batterijtech-
nologie. Daarnaast wordt er in 2023 met het Green & 
Smart Transport Delta programma op de cruciale onder-
delen van het toekomstig mobiliteitssysteem een 
Nederlandse waardeketen gevormd die internationaal 
kan concurreren en samenwerken. Binnen het program-
ma worden de systeemarchitectuur, state-of-the-art 
hardware en software-ontwikkelingen en predeployment 
in use-cases tot uitvoering gebracht.
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TECHNOLOGIE 
VOOR EEN  
DUURZAAM  
VOEDSELSYSTEEM
Toepassen van innovatieve technologie in de Agrifood 
sector:
• ‘Agri’: slimme en duurzame land-en tuinbouw/  
 voedselproductie
• ‘Food’: voedselverwerking/ smart processing 

Over twintig jaar telt de wereldbevolking 9,5 miljard 
mensen. Het is een enorme uitdaging om deze 
groeiende bevolking duurzaam te voorzien van 
voedsel. Zeker met een groot tekort aan arbeids-
krachten in de land- en tuinbouw en de voedsel- 
verwerkende industrie. Technologie speelt een 
belangrijke rol om een duurzame voedselvoor- 
ziening mogelijk te maken.

Deze uitdaging biedt ook kansen. Nederland heeft 
mondiaal een essentiële positie op het gebied van 
voedselproductie en voedselverwerking. Bovendien 
ontwikkelen en maken Nederlandse bedrijven de 
technologieën en machines voor de agrifood sector. 

Rol Brainport Development:  
Coördinatie programmabureau en mede-uitvoerder 
programma
 
Activiteiten: 
In de Brainportregio zijn we sterk in de ontwikkeling van 
innovatieve technologieën zoals robotica, AI, sensor- 
en vision-technologie. Technologieën die in de  
agrifoodsector nog niet volledig worden toegepast, 
maar wel een groot marktpotentieel hebben. Deze 
potentie willen we benutten. Daarmee kunnen we 
bijdragen aan te ontwikkeling van een nieuwe generatie 
hightech equipment, waarmee duurzame, efficiënte 
voedselproductie en -verwerking kan plaatsvinden. 

Daarom starten Brainport Development en AgriFood 
Capital, de triple helix organisatie voor Noordoost- 
Brabant, een nauwe samenwerking. Samen brengen  
we in kaart welke regionale bedrijven, organisaties en 
onderwijsinstellingen relevante technologie aanbieden 
of ontwikkelen. Gelijktijdig brengen we de vraag naar 
deze technologieën bij bedrijven in de voedselverwer-
kende industrie en kansrijke toepassingsgebieden in 
kaart. Ook organiseren we clusters van bedrijven en 
instellingen om samen innovatieve oplossingen te 
ontwikkelen.  
 
Verwachte resultaten: 
We zetten een programma bureau “High Tech Systemen 
(Agri)Food op, in samenwerking met AgriFood Capital. 
Ons doel daarbij is: eraan bijdragen dat Nederland 
nummer 1 in het produceren, toepassen en vermarkten 
van hightech systemen voor voedselproductie- en 
verwerking is. We willen het nationale centrum voor 
dialoog, kennisuitwisseling, opleiding en onderzoek 
vormen. We versnellen de ontwikkeling van toekomst-
bestendige technologieën en producten. De eerste 
focus zal zijn op technologie voor de voedselverwerken-
de industrie, oftewel smart food processing. Daarmee 
dragen we bij aan oplossingen voor de grote uitdagin-
gen in deze sector. Zoals: een alternatief bieden voor 
het tekort aan arbeidskrachten, het verbeteren van vaak 
zware werkomstandigheden en tegengaan van voedsel-
verspilling.
• Ontwikkeld: roadmap voor het meerjarige  
  programma Hightech Systemen (agri)food.
• Opgezet: Programmabureau High Tech Systemen  
  (agri)food (uitvoeringsorganisatie).
• Afgestemd: coherente agenda samen met de    
  bestaande “driver teams” binnen de Innovatie   
 Agenda Landbouw & Voedsel - samenwerking met  
 REWIN, Agri Food Capital, BOM, Agri Food 
 Innovation (AFI) en Provincie Noord Brabant. 
 Focus op:
  - Smart Food Processing
  - Smart farming, dierlijk en plantaardig

Opgave 3: MKB, startups en scale-ups 
ondersteunen 
 
Mkb, startups en scale-ups spelen een  
belangrijke rol in het vinden van innovatieve 
oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. 
Regionale kennisinstellingen, multinationals en 
de verschillende innovatiecampussen vormen 
broedplaatsen voor nieuwe ideeën en het 
hightech mkb in Brainport is met ruim 31.000 
banen een belangrijke motor van onze econo-
mie. 

Zij vertegenwoordigen de toeleverketen van de 
grote OEMs en zorgen voor inbedding van deze 
bedrijven in de regio. Ze spelen dan ook een 
belangrijke rol in de langjarige, publiek-private 
innovatieprogramma’s. De onderlinge verbon-
denheid is de kracht van het ecosysteem 
Brainport die de grote bedrijven wortelt en  
weer nieuwe wereldspelers voortbrengt. 

De focus ligt op startups, scale-ups en gevestig-
de mkb-ondernemers in de hightech maakin-
dustrie. Voor de ondersteuning van ondernemers 
blijven we samen optrekken met partners in  
de regio, zoals Innovatiehuis de Peel en het 
Kempisch Ondernemers Platform. Zo willen we 
zorgen dat alle ondernemers in de regio kunnen 
innoveren.

Bovendien kampt het mkb met twee grote 
opgaven van dit moment: 1) Digitalisering en 2) 
Verduurzaming. Verdergaande digitalisering 
onderstreept het belang van cyberweerbaarheid. 
Een geslaagde hack kost een getroffen bedrijf 
gemiddeld 67.000 euro, en 1 op de 5 onderne-
mers krijgt hiermee te maken. Ondernemers 
moeten dus steeds alerter zijn op digitale 
aanvallen om hun bedrijf te beschermen. 

Via het Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport 
(CWB) kunnen bedrijven aansluiten op een 
collectief, professioneel systeem tegen digitale 
spionage en cyberaanvallen. Via een goed 
beveiligd, besloten platform kunnen participan-
ten vertrouwelijke informatie uitwisselen. Zowel 
over dreigingen als over oplossingen, want de 
hightech- en maakindustrie bestaat uit een 
keten van ondernemingen.

We zien ook dat mkb, startups en scale-ups met 
specifieke vragen te maken hebben, die hun 
ontwikkeling in de weg kunnen staan.  
De bedrijfsadviseurs van Brainport Development 
helpen ondernemers in de regio met het 
aanscherpen van hun bedrijfsplannen,  
het verbinden van hun ideeën met financiële 
middelen, het vinden van huisvesting, arbeids-
marktvraagstukken, het pakken van kansen op 
internationale markten, circulair ondernemen en 
het participeren in clusters en netwerken. 

Een voorbeeld zijn de datacoaches (zie kader). 
De provincie Noord-Brabant heeft samen met  
de Jheronimus Academy of Data Science (JADS) 
een aantal onderzoeken gedaan naar in hoeverre 
het mkb gebruikmaakt van beschikbare nieuwe 
datatechnologieën. Daar kwam uit dat er nog wel 
meters te maken zijn in de toepassing ervan.  
Om dat gat te dichten is Brainport Development 
samen met de andere economic boards in 2022 
met het datacoaches project gestart.
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DATACOACHES
Met het Datacoach project helpt Brainport Development bedrijven met het halen van waarde uit data en bij de 
toepassing van artificial intelligence. De datacoach helpt mkb bedrijven in hoe zij slim gebruik kunnen maken van 
de kansen die data en AI bieden.

Ook kan de datacoach adviseren bij de eerste stappen en hiervoor een expert aanbevelen. Om de doorgang van 
een project zo laagdrempelig mogelijk te maken, komt een bedrijf mogelijk in aanmerking voor een bijdrage van 
de provincie Noord-Brabant om de expert te bekostigen. De datacoach ondersteunt de ondernemer ook bij het 
aanvragen van beschikbare subsidies.
 
Rol Brainport Development: De inzet van datacoaches is een service van AI-Hub Brainport waarbij we onafhan-
kelijk, gratis en vrijblijvend met organisaties over dit onderwerp in gesprek gaan. 

CONNECT
De mkb’ers in Brainport zijn goed voor ruim 300.000 banen en vormen de ruggengraat van onze economie.  
Via ons online platform Connect (https://connect.brainporteindhoven.com/nl/) kunnen ondernemers zichzelf
op de kaart van Brainport zetten om te laten zien dat ze onderdeel zijn van een sterk ecosysteem. Op het platform 
kunnen ze vervolgens aangeven wat ze te bieden hebben en waar ze hulp bij nodig hebben. Door een slim algorit-
me ontvangen bedrijven, op basis van hun aanbod en vraag, suggesties om met andere bedrijven een connectie  
te maken. Op deze manier kunnen bedrijven van elkaar leren, van elkaars kennis en kracht gebruik maken en 
samenwerken aan een sterker Brainport Eindhoven. Daarnaast ondersteunt Brainport Development mkb’ers onder 
andere bij het aanscherpen van businessplannen, het verbinden van hun ideeën met financiële middelen en  
netwerk, het aantrekken van internationaal talent en het participeren in clusters en programma’s.

Rol Brainport Development: Brainport Development heeft Connect ontworpen, zorgt voor een continue door-
ontwikkeling, en maakt promotie voor Connect. Mkb’ers kunnen een afspraak maken met business developers van 
Brainport Development om groeimogelijkheden te bespreken.

Activiteiten:
• Nieuwe technische features toevoegen aan het platform
• Informatievoorziening op basis van de vraag die in Connect wordt aangegeven
• Marketingactiviteiten om het aantal leden en de interactie op Connect te verhogen 
• Support bieden aan bedrijven op Connect

Verwachte resultaten:  
Meer dan 2000 bedrijven die zich hebben aangemeld op Connect.

Activiteiten:
• Het creëren van bewustzijn bij ondernemers, door  
 adviesgesprekken aan te gaan en bedrijfsdoelstel- 
 lingen te koppelen aan de mogelijkheden van data 
  en AI
• Coachen van ondernemers om de waarde van data  
  en AI te herkennen en te benutten
• Adviseren over concrete stappen voor de korte en  
 lange termijn
• Koppelen van behoefte aan expertise in de markt
• Begeleiden van subsidieaanvragen

Verwacht resultaat:
• 30 zelfscans per jaar
• 110 adviesgesprekken per jaar
• 10 projecten

BRAINPORT NETWORKING  
FINANCIALS: NETWERKEN MET  
DE FINANCIËLE WERELD IN  
DE REGIO BIJ ELKAAR BRENGEN 
EN CREËREN VAN NIEUWE  
INITIATIEVEN

Brainport Development organiseert vanuit het 
programma Brainport Networking Financials (BNF) 
periodiek bijeenkomsten voor de leden. De BNF 
leden bestaan uit afgevaardigden van o.a. (inter)
nationale investeerders, banken, financiële dienst-
verleners, financiële platforms, kennisinstellingen 
en overheid. De leden komen regelmatig bijeen om 
elkaar te ontmoeten, kennis en actualiteiten te delen, 
verbindingen te leggen en waar mogelijk samen te 
werken en vervolg- of stapelfinancieringen op te 
zetten. Daarmee leeft in de Brainportregio een actief 
financieel ecosysteem waar initiatieven samen  
worden ondersteund en het ondernemersklimaat 
wordt gestimuleerd.
 
Rol Brainport Development:  
Brainport Development initieert, stimuleert en  
verbindt het financiële netwerk.

Activiteiten:
• Identificeren actuele financiële onderwerpen en 
  organiseren van bijeenkomsten over deze on- 
 derwerpen voor de leden. Naast de sprekers van  
 de actuele financiële onderwerpen wordt er 
 minimaal 1 Startup met een financieringsvraag 
  uitgenodigd om de onderneming kort te pitchen.
• Organisatie internationale Investor Days met  
  investeerders uit Europa en regionale bedrijven.
• Verkennen van het opzetten van een netwerk 
 van vrouwelijke investeerders.
• Verkennen uitbreiden van het netwerk van  
  informal investors.

Verwacht resultaat:
• Sterker financieel ecosysteem.
• Behouden en uitbreiding van het netwerk met  
 (inter)nationale financiële partijen.
• Aansluiting houden bij nationale organisaties 
  zoals Techshare, Corporate Venturing Netwerk,  
 Techleap, CES.

Opgave 4: Financiering voor startups en 
scale-ups: groei mogelijk maken

Startups dragen bij aan het oplossen van 
maatschappelijke problemen en zijn aantrekke-
lijk voor nieuw talent. Juist de vroege fase 
financiering is voor veel (sleutel)technologieën 
en startups van groot belang omdat zij vaak nog 
ver van de markt zitten met hun product en 
toepassing. Het financiële ecosysteem van 
Brainport wordt gekenmerkt door een omvangrij-
ke kapitaalbehoefte, lange ontwikkeltijd, hoge 
risico’s en vraagt een specifieke investerings-
kennis. Dit zorgt voor een funding gap bij veel 
deeptech bedrijven in de pre-seed en seed fase.

Gezien het belang van de technologieën die 
voortkomen uit het Brainport ecosysteem wil 
Brainport optimaal aansluiten op de bestaande 
financieringsmogelijkheden en initiatieven 
vanuit Provincie, Rijksoverheid en EU. Met name 
de internationale component vergt aandacht. 
Het aanjagen en versterken van het financiële 
ecosysteem en haar financieringsketens behoeft 
– gezien bovenstaande financieringsuitdagin-
gen in de deeptech in de regio – bovengemiddel-
de aandacht, energie, inzet en aansturing vanuit 
Brainport.
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2.2: Talent INTERNATIONALISERING ONDERWIJS
 
Brainport Eindhoven heeft zich ontwikkeld tot een internationale samenleving. Niet alleen door een toename van 
het aantal internationals (internationale kenniswerkers, arbeidsmigranten, statushouders) in de regio, maar ook 
omdat bedrijven steeds internationaler werken. Onderwijs vervult een belangrijke rol in het voorbereiden van 
leerlingen op een internationale wereld. De regio is aan de slag gegaan met de vraag hoe het onderwijs verder kan 
worden geïnternationaliseerd. Het resultaat is de ‘Visie Internationalisering Onderwijs voor iedereen in Brainport 
Eindhoven’. In samenwerking met diverse partners is de visie doorvertaald naar een programma met activiteiten om 
internationalisering van het onderwijs te bevorderen. Hierbij gaat het om taalvaardigheid, wereldburgerschap en 
multiculturele vaardigheden. De focus ligt hierbij op kinderopvang (kdv), primair onderwijs (po), middelbaar 
onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Een belangrijk onderdeel van het activiteitenprogramma is 
het investeren in internationale vaardigheden van (toekomstige) leraren en (toekomstige) pedagogisch medewer-
kers. Zij vervullen een sleutelrol bij het vormgeven van internationaal georiënteerd onderwijs. Budget en ondersteu-
ning is vanuit Regiodeal-middelen beschikbaar voor alle scholen in de Brainportregio.

Rol Brainport Development: 
Projectleider, verbinder en aanjager

Activiteiten: 
• Investeren in deskundigheidsbevordering van (toekomstig) onderwijsprofessionals. Voor alle scholen en  
 lerarenopleidingen in Brainport zijn middelen beschikbaar om de internationale vaardigheden van leerkrachten 
 en docenten te vergroten. Bijvoorbeeld via een cursus Engels of een training Cultural Awareness.
• Investeren in onderwijsontwikkeling op scholen in Brainport. Naast het investeren in deskundigheidsbevorde- 
 ring, is het ook belangrijk dat er in het curriculum van scholen meer aandacht komt voor internationalisering.  
 Bijvoorbeeld tweetalig onderwijs, meer Engelstalig onderwijs, aandacht voor Nederlands als Tweede Taal of  
 meer samenwerking met scholen in het buitenland.
• Communicatie en Kennisdeling. Binnen de regio gebeurt al heel veel moois op het gebied van Internationalise- 
 ring van het Onderwijs. Wij vinden het belangrijk om de goede voorbeelden en de ervaringen met elkaar te  
 delen. Bijvoorbeeld door goede voorbeelden via de website te ontsluiten, maar ook door evenementen  
  te organiseren.

Verwacht resultaat:
Alle scholen voor po, vo en mbo in Brainport Eindhoven hebben in 2025 internationalisering ingebed in hun onder-
wijs. Waardoor kinderen goed voorbereid de arbeidsmarkt opgaan en kunnen communiceren met internationale 
collega’s en klanten. En waardoor scholen goed onderwijs kunnen bieden aan internationale doelgroepen, zoals 
internationale kenniswerkers, arbeidsmigranten en statushouders. Dit draagt bij aan het vestigingsklimaat in 
Brainport.

Het hebben van voldoende talent blijft dé voor-
waarde waar de motoren van de kenniseconomie 
van Nederland en Brainport op draaien. De tweede 
pijler richt zich op de uitdaging om geschikt per-
soneel op te leiden, aan te trekken en te behouden 
voor de regio. Het vinden van technisch geschoold 
personeel is al langer een uitdaging en het sterke 
herstel van de Nederlandse economie zorgt voor 
een uiterst krappe arbeidsmarkt. Prognoses laten 
zien dat de uitstroom in technische beroepen bij 
ongewijzigd beleid hoger is dan de instroom.  
De energietransitie versterkt bovendien nog  
de vraag naar mensen met de juiste technische 
vaardigheden. De urgentie is daarbij groot.  
Kortom: we zoeken lassers, ICT-specialisten,  
monteurs en engineers; banen die variëren van 
MBO-4 tot hoogleraarschappen. Opgave 5 gaat 
over het opleiden van de arbeidskrachten van de 
toekomst. In opgave 6 werken we aan de nood-
zaak om jezelf te blijven ontwikkelen in het kader 
van Leven Lang Ontwikkelen.  

Ook andere sectoren in de regio waaronder de zorg 
hebben grote uitdagingen. Ondanks de grote krapte 
op de arbeidsmarkt, zijn er nog te veel mensen die er 
niet tussen komen en onnodig aan de zijlijn staan. In 
samenwerking met het ‘Huis naar Werk’ en ‘Boost’ 
versterken we de regionale samenwerking op de 
arbeidsmarkt en steunen we de begeleiding van de 
juiste mensen naar de plekken waar zij nodig zijn op de 
arbeidsmarkt.De realiteit is dat de opgave voor aantrek-
ken, opleiden en behouden van talent dermate groot 
is dat we dit niet vanzelfsprekend binnen de bestaan-
de systemen oplossen. Een ‘onsje meer’ voor onze 
opleidingsinstituten gaat simpelweg niet volstaan, al 
is opschaling van de mogelijkheden om meer mensen 
op te leiden absoluut noodzakelijk. In opgave 7 werken 
we aan het begeleiden van de juiste mensen naar de 
plekken waar zij nodig zijn op de arbeidsmarkt.

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

Technologie gaat een steeds belangrijkere rol spelen in 
ons dagelijkse leven en in onze (toekomstige) beroe-
pen. Door kinderen al van jongs af aan te laten ervaren 
en ontdekken wat er op technologisch gebied allemaal 
gebeurt en mogelijk is, verruim je hun blik en help je 
hen om straks betere studie- en beroepskeuzes te 
maken. 

Brainport Eindhoven telt 21 gemeenten en 337 scho-
len in het funderend onderwijs. Hieronder vallen het 
primair en voortgezet onderwijs. We willen leerlingen 
en studenten innovatief onderwijs bieden en hen zo 
stimuleren hun talenten te ontwikkelen. Leerlingen 
kunnen nu van school komen zonder ooit te hebben 
geprogrammeerd of in aanraking te zijn geweest met 
nieuwe technologieën waarmee we straks allemaal te 
maken krijgen zoals Artificial Intelligence (AI). Dit soort 
onderwerpen zijn nog niet standaard in het lessysteem 
of in examenprogramma’s ingebouwd. Wel zijn er in de 
regio door verschillende partijen veel mooie initiatieven 
opgestart om techniek te promoten, zoals de First Lego 
League en de Ontdekfabriek.

Dit zijn geweldige ontwikkelingen, maar ze staan veelal 
op zichzelf. We zijn gaan kijken hoe al die losse eindjes 
aan elkaar kunnen knopen en een continu program-
ma kunnen aanbieden, dat als een rode draad door 
het onderwijs gaat lopen en goed op elkaar aansluit. 
Dit zal meer impact hebben dan op zichzelf staande 
projecten. Zo krijgt iedereen de kans om weerbaar en 
voorbereid de maatschappij en arbeidsmarkt van de 
toekomst tegemoet te treden. Om die reden hebben we 
een AI-cursus ontwikkeld voor iedereen in de Brainport 
Eindhoven regio. Deze cursus gaan we in 2023 verder 
promoten zodat inwoners van de regio kennismaken 
met de technologie en ontdekken wat de impact van AI 
kan zijn op de toekomst van de regio en haar inwoners. 
Van zelfrijdende bussen tot en met slimme systemen 
die ingrijpen als het nodig is, en de toepassingen van  
AI in de zorg, van robots aan het bed tot en met een  
second opinion van een algoritme. De totale cursus 
duurt ongeveer anderhalf uur en is te vinden op: website
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Opgave 7: Arbeidsmarkt in balans: de juiste 
mensen op de juiste plek 
 
Nog nooit eerder waren er zulke grote tekorten op 
de Nederlandse arbeidsmarkt: tegenover elke 
werkzoekende staan momenteel 4 openstaande 
vacatures. Met een historisch lage werkeloos-
heid van 3,4% en een dalende bevolkingsgroei is 
het ook in Brabant alle hens aan dek om mensen 
aan te trekken voor de regio, duurzamer inzetbaar 
te maken en het werk anders te gaan organise-
ren. Het ‘ecosysteem’ Brainport ontleent zijn 
kracht onder andere aan de samenwerking 
tussen publieke en private partijen en de 
gezamenlijke agenda die daaronder ligt.  
Bovenaan die agenda staat de uitdaging, níet de 
structuur van bestaande instituties en bedrijven. 
Het gaat niet om óf MBO, óf HBO, óf WO. De 
realiteit is dat bedrijven en de samenleving 
vragen om gemixte oplossingen. Het gaat niet 
om óf onderwijs óf arbeidsmarkt. De realiteit is 
dat we alleen maar verder komen wanneer we 
deze meer durven te vervlechten, zoals op 
hybride leeromgevingen en met hybride docen-
ten. Het gaat niet om óf gouden handjes óf 
knappe koppen. De realiteit is dat de ‘klassieke’ 
MBO4-baan steeds meer digitale kennis vereist 
en de klassieke onderzoeker juist in de wissel-
werking met de industrie zijn bevindingen naar 
hogere TRL-niveaus weet te tillen. Het gaat ook 
niet om de vraag: óf een technische baan  
óf een niets. 

De realiteit is dat alle mensen nodig zijn en een 
kans verdienen om in de brede sector om de 
techniek heen toegang tot de arbeidsmarkt te 
krijgen. Brainport Eindhoven investeert al jaren in 
het aantrekken van internationale werknemers 
en studenten om het nijpende tekort in de tech 
en IT-sector het hoofd te bieden. Ook hybride 
docenten deden hun intrede: mensen die hun 
baan in het bedrijfsleven combineren met het 
docentschap. In het onderwijs krijgen techniek-
promotie en internationalisering een plek. 
Maar er is meer nodig. Daarom start Brainport dit 
jaar met een nieuw traject, gericht op nóg meer 
regionale samenwerking op de arbeidsmarkt.  
In dit traject gaan we kijken hoe we het DNA van 
samenwerken, dat we hier van oudsher al delen, 
nog meer kunnen laten renderen in deze regio. 
Dat betekent samenwerken aan een arbeids-
markt als ecosysteem, voor nu en later. Daarbij 
staat niet alleen het eigen bedrijf of de eigen 
school centraal, maar dragen we met zijn allen de 
verantwoordelijkheid om voortdurend competent 
te zijn voor de (toekomstige) vraag uit de 
arbeidsmarkt. Een goede aansluiting tussen 
werken en leren op alle niveaus is  
daarbij cruciaal.
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Opgave 6: Iedereen in Brainport Eindhoven 
is bezig met een Leven Lang Ontwikkelen 
 
Jezelf blijven ontwikkelen is steeds belangrijker 
in een wereld die snel verandert. Een Leven Lang 
Ontwikkelen is het actief ontplooien van eigen 
kwaliteiten tijdens het hele leven, voor persoon-
lijke, werkgelegenheids- of maatschappelijke 
doelen. Om dit een tweede natuur te maken voor 
iedereen, is de inzet van gemeenten, onderwijs-
instellingen, opleiders én werkgevers nodig.  
Het doel is om Brainport nog aantrekkelijker te 
maken én te houden voor regionaal, nationaal en 
internationaal talent. Naast het aantrekken van 
deze mensen, willen we ze ook behouden voor 
onze regio. Dat doe je onder andere door ervoor 
te zorgen dat iedereen gebruik kan maken van 
kwalitatief goede scholing, gebaseerd op een 
leven lang ontwikkelen (LLO). 

We willen het LLO-aanbod regionaal gaan 
bundelen en beschikbaar maken voor iedereen 
in de beide arbeidsmarktregio’s Zuidoost-Bra-
bant en Helmond-De Peel: vanaf het 4de tot het 
68ste levensjaar. Zo waarborg je niet alleen 
goede bij- of omscholing van werknemers, maar 
bereid je kinderen ook voor op een maatschappij 
waarvan digitalisering, technologische ontwik-
kelingen en internationalisering onlosmakelijk 
onderdeel uitmaken. Hoe mooi zou het zijn als er 
in de toekomst gezegd wordt: deze professional 
is naar school gegaan in Brainport Eindhoven, 
we hebben hem of haar samen opgeleid, hij of zij 
heeft echt een streepje voor.

LEVEN LANG 
ONTWIKKELEN: 
HYBRIDE  
DOCENTEN
Met de pilot ‘Hybride Tech Docenten in Brainport 
Eindhoven’ geeft Brainport een impuls aan de 
kwaliteit van het onderwijs in de regio door via 100 
hybride docenten de ervaring en kennis van men-
sen uit het technische bedrijfsleven letterlijk de 
klas in te brengen. Een hybride docent in deze pilot 
geeft minder dan 240 uur per schooljaar les en hoeft 
daardoor geen bevoegdheid te halen. We noemen dit 
‘hybride light’. Het doel is om deze pilot op te schalen 
naar een duurzame (regionale) samenwerking tussen 
onderwijs en bedrijfsleven op hybride docentschap. 
Deze pilot wordt medegefinancierd door de Provincie 
Noord-Brabant en Techniekpact. 
 
Een baan als hybride docent, stimuleert een leven 
lang ontwikkelen. Uit onderzoek blijkt dat veel hybri-
de docenten hun combinatiebaan als positief erva-
ren. Het zorgt voor meer afwisseling en ontwikkeling. 
De extra drukte zorgt niet direct voor meer uitval of 
ziekteverzuim. Ook ervaren hybride docenten meer 
persoonlijke groei. De huidige deelnemende bedrij-
ven en onderwijsinstellingen zijn: Scholengroep Het 
Plein, IVO-Deurne, Fontys Hogescholen, ROC ter AA, 
Summa College, TU/e, ASML, TMC Group, DAF Trucks, 
en Kuijpers Installatietechniek.
 
Rol Brainport Development:  
Projectleider en coördinator

Activiteiten: 
• Voeren van gesprekken met mensen uit het  
 bedrijfsleven die geïnteresseerd zijn in hybride  
 doceren
• Helpen van scholen om een plek te creëren voor  
 hybride docenten
• Matchen van de juiste personen aan de juiste 
  plek 
• Ondersteuning geven aan de het bedrijfsleven  
 en onderwijs 

Verwacht resultaat:
In 2023 moet de pilot worden opgeschaald naar  
een duurzame (regionale) samenwerking tussen  
onderwIJs en bedrijfsleven op hybride docentschap.
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ARBEIDSMARKT 
IN BALANS:  
DE JUISTE 
MENSEN OP DE 
JUISTE PLEK
Re-skilling naar krapteberoepen in Brainport 

Het project Re-skilling is onderdeel van de  
samenwerking tussen de arbeidsmarktregio’s 
Zuidoost-Brabant en Helmond-De Peel en  
Brainport Development en is mogelijk gemaakt 
met onder andere een bijdrage van de 21 gemeen-
ten van de Metropoolregio Eindhoven als onder-
deel van de ‘Herstelaanpak Breed Economisch 
Vestigingsklimaat’. We willen dat zowel voor de 
korte als middellange termijn zoveel mogelijk 
mensen die werkloos zijn/worden of een carriè-
reswitch willen maken een effectief omscholing-
straject kunnen doen richting krapteberoepen. 
Dit wordt structureel vormgegeven zowel qua 
infrastructuur in de beide arbeidsmarktregio’s als 

qua financiering. Het project richt zich in 2023 op 
de krapteberoepen in Zorg&Welzijn en Tech&IT. 
Bij- en omscholing is één van de noodzakelijke 
acties om de arbeidsmarkt de komende jaren 
meer in balans te laten zijn.

Dit project betreft specifiek omscholing. Samen 
met werkgevers, opleiders en de arbeidsmarkt-
partners worden omscholingsroutes ingericht; 
van werving van kandidaten (met name op mbo- 
en hbo-niveau) en oriëntatie tot opleiding en een 
baan. Belangrijk uitgangspunt is dat werkgevers 
van begin af aan betrokken zijn in de omscho-
lingsroute. 

Rol Brainport Development:  
penvoerder van het gehele project en projectlei-
der van het onderdeel tech & IT-beroepen voor de 
gehele regio 

Verwacht resultaat: 
• Omscholen van werkenden en werkzoeken-

den naar structurele krapteberoepen in Zorg & 
Welzijn en tech & IT: minimaal 50 kandidaten 
in een omscholingstraject in zorg en welzijn 
en minimaal 50 in tech en IT, in samenwer-
king met gemeente Eindhoven en gemeente 
Helmond, de leerwerkloketten, Transvorm en 
andere regionale partijen. In 2023 worden de 
omscholingsroutes duurzaam geborgd in de 
regio, zodat deze na het project structureel 
kunnen doorlopen.

De allergrootste urgentie en zorg betreffen 
de onderwerpen wonen, bereikbaarheid en 
leefbaarheid. Zonder dat hier oplossingen 
voor worden gevonden, zijn de ambities op 
innovatie en talent onhaalbaar en is verster-
king van brede welvaart onmogelijk. Rijk, 
provincie en de regio hebben in het eind 
2020 vastgestelde MIRT onderzoek ‘Verste-
delijking en Bereikbaarheid 2030-2040 
Eindhoven’ geconcludeerd dat er in 20 jaar 
tijd zo’n 70.000 nieuwe banen bijkomen en 
62.000 extra woningen noodzakelijk zijn. 
Verdringingseffecten zijn bovendien fnuikend 
voor het draagvlak in de regio waar iedereen 
recht heeft op een goede plek. Op deze 
manier zal het draagvlak onder een positieve 
ontwikkeling van de Brainport economie 
gaan schuiven. We staan voor een schaal-
sprong die niet minder dan historisch te 
noemen is. Op woningen, op bereikbaarheid 
en op voorzieningen. Dit brengt een forse 
toename van de mobiliteit met zich mee.  
Om dit alles op een klimaatneutrale manier 
te realiseren is een aanpassing van ons 
gedrag en werkwijze vereist. De urgentie is 
hoog. In opgave 8 worden de acties voor 
2023 toegelicht. 

Om talent aan Brainport Eindhoven te blijven 
binden zijn, behalve grootstedelijke kwaliteit en 
uitstraling, voldoende woningen nodig, bovenop 
de grote aantallen woningen die ook nodig zijn 
voor de huidige inwoners. Dit past ook in de visie 
dat mens en markt geen tegenpolen zijn. Binnen 
deze prioriteit vervult Brainport Development de 
rol van ‘hulpmotor’ bij het realiseren van maat-
schappelijke opgaven, zoals het versterken van 
voorzieningen, verbeteren van de bereikbaar-
heid, versnellen van de woningbouw en bijdragen 
aan sociaal-maatschappelijke uitdagingen.  
Wij staan hier niet aan het roer. 

Wel helpen wij onze triple helix-partners en 
maatschappelijke organisaties daar waar nodig 
om resultaten te behalen ten bate van ons hele 
ecosysteem. Deze prioriteiten worden uitge-
werkt in opgave 9.

Opgave 8: Investeren in gezamenlijke 
voorzieningen en bereikbaarheid

De regio ontwikkelt zich snel. We zien dat dit  
op een groot aantal terreinen zorgt voor een 
groeiende vraag naar woningen, bedrijfsruimte, 
arbeidskrachten, mobiliteit en technologische 
producten. Door de sterke kennisintensieve 
maakindustrie in combinatie met het feit dat  
het in de regio goed wonen, werken en leven is, 
voorzien we dat de groei ook in de toekomst blijft 
doorzetten. Dit genereert nieuwe kansen voor 
onze regio als het gaat om meer bedrijvigheid, 
banen en een toenemend verdienvermogen.  
In de komende jaren staan we echter ook voor de 
opgave om de ontwikkeling op een goede manier 
te laten plaatsvinden in onze samenleving. 

Wonen en bereikbaarheid
In Brainport gaan wonen en bereikbaarheid 
hand-in-hand. Met het MIRT-onderzoek verste-
delijking en bereikbaarheid Brainport regio 
hebben Rijk en regio gewerkt aan een gezamen-
lijke basis voor de urgentie, aard, omvang, 
onderbouwing en aanpak van de samenhangen-
de opgaven op het gebied van verstedelijking en 
bereikbaarheid. Op basis van dit MIRT-onderzoek 
zijn strategische hoofdkeuzes gemaakt en 
beslissingen genomen over een adaptief 
ontwikkelpad, inclusief een maatregelenpakket. 
Er zijn een nationale omgevingsvisie en een 
provinciale omgevingsvisie opgesteld, met 
daarin grootschalige verstedelijkingsgebieden. 
Er wordt bovendien op diverse schaalniveaus 
gewerkt aan ontwikkelperspectieven.

2.3 Leef- en 
vestigingsklimaat
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Voor het hart van het gebied – het Stedelijk 
Gebied Eindhoven – is een Woondeal getekend 
en is er een concept Verstedelijkingsakkoord. 
Hierin hebben het Rijk, de Provincie, het water-
schap en de betrokken gemeenten nauw 
samengewerkt. De andere drie regio’s – De 
Kempen, De Peel en de A2 gemeenten – werken 
momenteel aan een concrete uitwerking. Zo 
wordt toegewerkt naar een integrale ontwikkel-
strategie voor heel Zuidoost Brabant, om 
daarmee in de toekomst zowel de onderschei-
dende kwaliteiten als de waarde van de regio als 
geheel te waarborgen. Middels een gezamenlijk 
team worden gemeenten geholpen om procedu-
res zo snel mogelijk te doorlopen.

Concreet betekent dit dat we in 2023 door gaan 
om het bestaande verstedelijkings- en bereik-
baarheidsafspraken gefinancierd en uitgevoerd 
te krijgen. Brainport is hier niet de trekker maar 
treedt op als hulpmotor bij het faciliteren van 
gesprekken en inhoudelijke hulp daar waar nodig. 
Daarbij bieden wij ondersteuning in de uitvoering 
van de afspraken in de zogeheten ‘versnellings-
opgave’, zoals deze is afgesproken op het 
schaalniveau van de Metropoolregio Eindhoven, 
gericht op o.a. het versneld realiseren van de 
regionale bouwopgave. Denk o.a. aan verstedelij-
kingsakkoord, MIRT-propositie Brainport 
Verstedelijking en mobiliteitstransitie (Smart-
wayz.nl/MIRT) waarin Rijk, Regio en Provincie 
reeds verenigd zijn op 62.000 woningen, 
bereikbaarheid, Eindhoven Internationale Knoop 
XL en mobiliteitstransitie. Daarnaast zetten we in 
op de opschaling van het elektriciteitsnet om de 
energietransitie in de regio (wonen en werken) 
mogelijk te maken. Het in 2022 gestarte Bestuur-
lijk Overleg Brainport met bewindspersonen van 
het kabinet speelt hierin een belangrijke rol in de 
toeleiding naar onder andere BO MIRT en BO 
Leefomgeving.  
 
 
 

Als belangrijke randvoorwaarde om deze ambi- 
ties te realiseren werken we het met Rijk in de 
Strategische Agenda aan de knelpunten rond 
netcongestie en de stikstofopgave. 
 
Voorzieningen
Voor een sterk inclusief, internationaal concurre-
rend en voor iedereen toegankelijk voorzienin-
genniveau zijn langjarige overheidsinvesteringen 
nodig. Daarvoor stimuleren we verschillende 
trajecten, zoals de continuering van de Regio 
Deal. Daarnaast wordt er bekeken of een 
aanvraag kan worden gedaan voor een  
nieuwe Regio Deal. Daarbij wordt gekeken naar 
een passend en concurrerend pakket aan 
voorzieningen dat recht doet aan de mondiale 
concurrentiepositie op talent en de groeiende 
behoeften in de regio zelf ter versterking van 
brede welvaart, met name als het gaat om 
behoud van sociale cohesie in de sterk internati-
onaliserende regio. Denk hierbij aan investeren  
in cultuur, natuurgebieden of een aanvalsplan 
tegen laaggeletterdheid via bibliotheken. 
Brainport Development heeft geen trekkende, 
maar wel een verbindende rol op het vlak van 
(recreatieve) voorzieningen. Voor voorzieningen 
in de vrijetijdssector als kunst, cultuur, sport en 
woningbouw verbindt Brainport de publieke 
opgaven aan innovatieproducten.

INVESTEREN IN GEZAMENLIJKE 
VOORZIENINGEN EN BEREIK-
BAARHEID
Regio Deal Brainport Eindhoven

De Regio Deal Brainport Eindhoven fungeert met een éénmalige financiële impuls als vliegwiel voor 
de Brainport Nationale Actieagenda. Regio Deal investeert samen met de regio in het bevorderen 
van de brede welvaart: leefbaarheid, vestigingsklimaat en economische kracht.

De Regio Deal zet daarom in op drie pijlers: onderscheidend voorzieningenniveau, aantrekken en 
behouden van talent (op alle onderwijsniveaus) en innovaties met maatschappelijke impact.  
In totaal Investeert het kabinet via de Regio Deal 130 miljoen euro in vier jaar (uitvoering in 8 jaar). 
Daarbij opgeteld investeert de regio zelf 240 miljoen. Alle 26 projecten zijn inmiddels gestart.  
De besluitvorming over de financiering van (deel)projecten verloopt op een zorgvuldige wijze,  
op basis van onafhankelijk advies, door stichting Brainport.

Vanaf 2018 tot en met eind 2025 geven we in de pijler ‘onderscheidende voorzieningen’ een impuls 
aan musea, culturele instellingen, initiatieven en evenementen op het gebied van design, sport-
voorzieningen, en meer. Om aantrekkelijk te zijn voor bedrijven, kenniswerkers en studenten is een 
onderscheidend aanbod essentieel. Het draagt bij aan een open en vitale gemeenschap. Cultuur en 
sport verbindt, agendeert, brengt mensen in beweging en zorgt ervoor dat je je thuis voelt.

Rol Brainport Development: Uitvoering Regio Deal door Regiofonds Brainport BV 

Verwacht resultaat: 
De verwachting is dat de projectresultaten een positieve en duurzame impact hebben op de brede 
welvaart. Ook ontstaan er nieuwe innovatieve en creatieve samenwerkingsvormen.  
Diverse resultaten zijn inmiddels voor het brede publiek zichtbaar. De media, zowel regionaal  
als landelijk, delen positieve verhalen over de initiatieven, de opstart en doorontwikkeling van de 
projecten in de regio.
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Opgave 9: De triple helix als hulpmotor voor 
brede welvaart en duurzaamheid

Brede Welvaart
Brede welvaart gaat in essentie over het welzijn 
van mensen. Naast werk en inkomen gaat het 
ook om zaken als gezondheid, onderwijs, milieu 
en leefomgeving, sociale cohesie, persoonlijke 
ontplooiing en (on)veiligheid. Hoewel de regio 
het economisch goed doet zijn er nog grote 
maatschappelijke uitdagingen, die vragen om 
een gezamenlijke aanpak. Zo is de keerzijde van 
het economische succes dat het delen van brede 
welvaart onder druk zet. Economische groei 
betekent bijvoorbeeld een groter beslag op de 
ruimte en een groei van het aantal banen 
betekent meer mobiliteit, minder schone lucht  
en op termijn meer infrastructuur. Werkgelegen-
heidsgroei zorgt daarnaast voor hogere huishou-
densinkomens, waardoor de prijzen van huizen 
oplopen. De afgelopen jaren verlaagde die 
prijsgroei voor veel mensen de kans op een 
koophuis, waardoor hun woontevredenheid 
daalde. In de persoonlijke sfeer kunnen sociale 
contacten, de balans tussen werk en privé en  
de gezondheid in het geding komen als meer 
mensen gaan werken of als zij meer uren maken.

De grootste opgave voor Brainport Eindhoven  
is daarom om het economische succes en de 
verdere economische ontwikkeling hand in hand 
te laten gaan met het behoud of het verhogen van 
de brede welvaart. Brainport Development neemt 
een actieve rol (als hulpmotor) op zich om dit gat 
te dichten. We ondersteunen maatschappelijke 
initiatieven en dragen bij aan het vormen en 
versterken van een sociale infrastructuur: een 
multiple helix ‘maatschappelijk ecosysteem’ in 
Brainport. Dat wil zeggen sociaal investeren met 
betrokkenheid van zowel overheden, bedrijven, 
onderwijs- en kennisinstellingen en maatschap-
pelijke organisaties. En met een positief rende-
ment voor alle betrokken stakeholders én de 
inwoners van de Brainport Regio.

In 2023 gaan we daarom door met het Partner-
fonds Brainport Eindhoven waarbij we samen-
werking binnen en met het maatschappelijk  
veld stimuleren. Het fonds is in 2021 gestart en 
inmiddels goed georganiseerd. Er lopen zijn er 
drie programma’s op de thema’s Financiële 
zorgen, Vitaliteit en Talent en Vergroten van 
kansengelijkheid. 

Duurzaamheid
In 2023 gaan we door met onze inzet rond het be-
vorderen van duurzaamheid. Zo stimuleren we de 
verdere uitwerking van Eindhoven en Helmond 
als geselecteerde EU-steden voor de Missie 
Climate Neutral & Smart Cities 2030 en werken 
we aan een brede set van activiteiten rond duur-
zaamheid in Brainport (zie kader).

We zien het als een gezamenlijke opgave van 
bedrijven in het industrieel productielandschap 
en hun bedrijfslocaties, overheden, kennisin-
stellingen en intermediaire partijen om te werken 
aan actiematig handelen op gebied van duur-
zaamheid. Daarnaast speelt duurzaamheid een 
belangrijke rol in onze tech-marktcombinaties 
met als doel om nieuwe technologie en onder-
nemerschap te verbinden aan maatschappelijke 
uitdagingen. Op het vlak van de klimaat en ener-
gietransitie hebben we de afgelopen jaren vanuit 
de op energie en mobiliteit gerichte program-
ma’s ingezet op het realiseren en toepassen van 
duurzame concepten. Mobiliteit moet niet alleen 
smart maar ook groen zijn, en de concepten moe-
ten ook het eerst in de eigen regio rondrijden. 
Denk aan het ontwikkelen, produceren en laten 
rijden van de eerste elektrische bussen in onze 
regio. Maar ook op het vlak van energie hebben 
we nieuwe innovaties voor de gebouwde omge-
ving geïnventariseerd en deze vervolgens onder 
de aandacht gebracht bij potentiële launching 
customers: gemeenten, ontwikkelaars, woning-
corporaties en werklocaties.

DUURZAAM-
HEIDSINZET 
BRAINPORT
Met de groei van de kenniseconomie levert 
Brainport Eindhoven een grote bijdrage aan de 
economische ontwikkeling van Nederland en 
Europa. Deze positie schept verwachtingen om, 
naast economie, ook op andere aspecten van 
brede welvaart te presteren. Zo ook op vlak van 
duurzaamheid. Met name  bedrijven in de regio 
hebben Brainport Development aangesproken op 
het belang van onze rol als  onafhankelijke partij 
om aan een sterke en duurzame economische 
regio te werken en een gezamenlijke agenda te 
vormen. Dit vanuit een sterke intrinsieke moti-
vatie van het bedrijfsleven om te voldoen aan de 
noodzaak van klimaatadaptatie, energietransitie 
en omschakeling naar een circulaire economie. 
Daarom hebben we in 2022 de bijdrage van regio 
Brainport Eindhoven op gebied van duurzaamheid 
scherper in beeld gebracht en daarin onze toege-
voegde waarde gedefinieerd.

Rol Brainport Development: We zien het als 
een gezamenlijke opgave van bedrijven in het 
industrieel productielandschap en hun bedrijfs- 
locaties, de overheden, kennisinstellingen en 
intermediaire partijen om te werken aan een 
duurzaam Brainport. Brainport Development heeft 
hierin de rol van aanjager en verbinder.

Activiteiten:
Op basis van de in 2022 uitgevoerde verkenning 
voorzien we een aantal prioritaire acties in 2023. 
Onderstaand geven we hier een samenvatting 
van.
• Verduurzaming productieketens
• R&D/innovatie-impuls duurzaamheid 
 (zie ook opgave 1 en 2).
• Implementatie-impuls startups
• Businesscases ontwikkeling van
 duurzaamheidsinnovaties
• Werklandschappen van de toekomst
• Pilots voorkomen netcongestie
• Duurzaamheidsnetwerk Brainport
• Catalogus good practices
• Toekomstbeelden duurzaamheidswinst

Verwacht resultaat in 2023
Start van de implementatie van een gecoördineer-
de duurzaamheidsaanpak met concrete resul-
taten op basis van bovenbeschreven acties. Als 
Brainport Development zetten we ons daarnaast 
in voor dataverzameling en monitoring.

Als Brainport Development nemen wij het voor-
touw om te komen tot een aanzet voor een ‘leren-
de aanpak’. Dit betekent dat we een werkwijze op 
gebied van duurzaamheid introduceren en hier al 
lerende partijen bijeen voor brengen om concrete 
acties met elkaar te formuleren. We behouden 
wat werkt en nemen afscheid van wat niet werkt. 
Als Brainport Development zetten we ons daar-
naast in voor een dataverzameling en monitoring.
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Opgave 10: Instrumenten ter ondersteuning van 
publiek-private ecosystemen

Publiek-private samenwerking is de kern van Brainport 
Eindhoven en het ecosysteem. Oplossingen voor 
maatschappelijke opgaven kunnen immers niet in 
isolatie opgelost worden en vragen inbreng en effort van 
andere stakeholders. Deze samenwerking organiseren 
we op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal 
niveau via verschillende platformen, consortia en 
samenwerkingsverbanden. Op die manier ondersteunen 
we open innovatie en bouwen we verder aan ecosyste-
men, innovatie, een gebalanceerde arbeidsmarkt, 
concurrentiekracht én oplossingen voor maatschappelij-
ke vraagstukken. Samenwerking is in die zin hét ant-
woord op de veel grotere budgetten die andere landen 
kunnen vrijmaken voor onderzoek en innovatie. Niet voor 
niets zijn ecosystemen inmiddels een uitgangspunt voor 
de groeistrategie van Nederland op de lange termijn.  
Met de ervaringen van Brainport Eindhoven kan Brainport 
Development helpen instrumenten op nationaal niveau 
te ontwikkelen die de strategie van ecosystemen 
ondersteunen.

Door zelf te pionieren in innovatieve samenwerkingsver-
banden kunnen we een waardevolle bijdrage leveren  
aan andere ecosystemen. Zo werken we samen met 
technologieregio’s Twente, Wageningen en Delft aan 
nieuw op te zetten consortia, werken we met de Brabant-
se Ontwikkelmaatschappij (BOM), Midpoint, AgriFood 
Capital en REWIN aan een Brabantbrede samenwerking 
en verkennen we de mogelijkheid om met de Franse 
regio Grenoble nauwer op te trekken in Europees 
verband.

In 2023 voeren we de projecten van de Regio Deal verder 
uit, binnen de drie pijlers: Onderscheidend Voorzienin-
genaanbod, Aantrekken en Behouden van Talent en 
Innovaties met Maatschappelijke Impact. Ook analyse-
ren we de lessen die we uit de uitvoering van de Regio 
Deal kunnen trekken. Die lessen passen we toe ten bate 
van nieuwe investeringsgelden die mogelijk voor de regio 
beschikbaar komen. We zijn daarnaast steeds op zoek 
naar nieuwe financiële middelen voor innovatieclusters 
– zowel in Nederland als binnen Europa – en scherpen 
daar onze proposities op aan. 

Daarnaast is branding van de regio, de promotie van het 
merk Brainport Eindhoven een belangrijk instrument.  
De afgelopen jaren is ten eerste hard gewerkt aan het 
laten stijgen van de regionale, landelijke en internationa-
le naamsbekendheid van de regio. Ten tweede hebben 
we gewerkt aan het omarmen van het merk door de 
verschillende doelgroepen in de regio: inwoners, 
bedrijven, maatschappelijke organisaties, onderwijs- en 
kennisinstellingen en overheden. Het merk is meer gaan 
leven, waardoor een bedrijf of een inwoner beter ziet wat 
Brainport Eindhoven betekent en hierbij de juiste 
associatie heeft. De samenwerking met PSV via de 
sponsordeal is een belangrijk vliegwiel en een manier  
om het merk Brainport Eindhoven bekendheid te geven 
in de regio. Het merk Brainport Eindhoven heeft zich 
ontwikkeld van een abstract construct naar een merk 
met een imago van een krachtige regio die ertoe doet. 
Zowel regionaal, nationaal als internationaal 
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Deel 3

Organisatie en 
financiën
3.1 Aandachtspunten voor onze interne organisatie

In 2020 heeft de Stichting Brainport de Brainport Agenda gepresenteerd. De focus op de tien 
belangrijkste opgaven, zoals die in de Brainport Agenda zijn verwoord, wordt ook doorvertaald in 
onze personele bezetting en onze interne samenwerking. We hebben de afgelopen jaren meer 
efficiency gerealiseerd door minder met zzp’ers en externe bureaus te werken en daarvoor in de 
plaats, waar mogelijk, de capaciteit van onze eigen collega’s te versterken. Hiermee versterken we 
bovendien interne kennisopbouw rond de thema’s in de Brainport Agenda, bieden we talentvolle 
collega’s perspectief om zich verder door te ontwikkelen en hebben we duidelijke aanspreekpunten 
voor de vele partners waar we mee samenwerken.

In 2021 zijn we nog een stapje verder gegaan en zijn intern, programmateam overschrijdend, 
projectteams gecreëerd rondom de tien opgaven. Collega’s weten elkaar hierop te vinden en 
werken efficiënt met elkaar samen. Bovendien heeft dit geleid tot heldere taak- en doelstellingen en 
een beter inzicht voor alle medewerkers van Brainport Development. Omdat deze wijze van werken 
in de afgelopen twee jaren zijn vruchten heeft afgeworpen blijven we deze werkwijze ook in 2023 
hanteren.

Cyberweerbaarheid
In 2022 schonken we extra aandacht aan 
cyberweerbaarheid voor onze interne organisa-
tie. Daarbij speelden zogenoemde ‘aware-
ness-trainingen’ voor onze eigen medewerkers 
een centrale rol. Samen met weer een aantal 
kleine technische verbeteringen hebben we 
zodoende alweer stappen in de juiste richting 
gezet. Aanhoudende cyberdreiging maakt 
echter dat we op dit vlak nooit tevreden 
achterover mogen leunen. Daarom blijven we  
in 2023 onze medewerkers trainen om de al 
opgedane kennis up-to-date te houden en de 
aandacht voor cyberdreiging niet te laten 
verslappen. Om te bepalen welke vervolgstap-
pen we het best kunnen zetten zullen we 
komend jaar een onafhankelijke partij een 
risicoanalyse laten uitvoeren op onze informa-
tiebeveiliging om daarna als Participant van het 
Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport in 
2023 CYRA-certificering na te streven.

Duurzaamheid
De afgelopen jaren zijn al verschillende acties 
ondernomen om ook in het dagelijks werken 
van onze eigen organisatie ‘duurzaamheid’ te 
borgen (zoals digitaal ondertekenen, gebruik 
van openbaar vervoer, deelauto’s, en stimule-
ren van fietsen (fietsenplan) en lokaal inkopen). 
In 2023 zal meer planmatig uitvoering gegeven 
worden aan duurzaamheidsacties.
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3.2 Financiën

In hoofdlijnen bezien bestaat de financiering 
van Brainport Development NV uit twee grotere 
delen: de ‘structurele basisfinanciering’ en de 
meer ‘incidentele financiering’ van projecten en 
programma’s.

Basisfinanciering
Het eerste deel, de structurele basisfinancie-
ring, is bedoeld voor de financiering van de 
basisorganisatie en -activiteiten van Brainport 
Development NV. Dat betekent ten eerste 
concreet: de inrichting van staftaken als ICT, 
HRM, directie en bestuurssecretariaat, 
financiële administratie en het beschikbaar 
stellen van de benodigde kantoorruimte.  
En daarnaast ook de bekostiging van een  
aantal blijvende basistaken ten behoeve van  
de regio. Denk daarvoor bijvoorbeeld aan het 
ondersteunen van mkb, startups en scale-ups 
in de hightech maakindustrie, het opstarten 
van tech/markt-innovaties, onderwijsinnovatie, 

maar ook aan belangenbehartiging (‘public 
affairs’), branding van Brainport Eindhoven  
en aan strategieontwikkeling voor de dooront-
wikkeling van de economische structuur van  
de regio. De basisfinanciering voor Brainport 
Development NV wordt voor het grootste  
deel geleverd door de vijf overheden die 
aandeelhouder zijn van de vennootschap: 
Metropoolregio Eindhoven (namens 21 ge-
meenten in Zuidoost-Brabant) en de gemeen-
ten Eindhoven, Helmond, Veldhoven en Best. 
Over basisfinanciering voor de financieringspe-
riode (2021-2024) is in het voorjaar van 2020 
door de regionale overheden besloten.  
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Daarbij is tevens vastgelegd dat Brainport 
Development NV jaarlijks een inflatiecorrectie 
ontvangt conform de indexeringsmethodiek 
van de Metropoolregio Eindhoven.  
 
Dit betekent dat we niet meer, zoals in voor-
gaande jaren, jaarlijks het besteedbaar budget 
uit de basisfinanciering zien krimpen, maar als 
uitvoeringsorganisatie op sterkte kunnen 
blijven. De overheidspartners zorgen voor de 
financiering van de basisorganisatie vanuit  
de rol en verantwoordelijkheid die zij voor 
zichzelf zien in de Triple Helix-samenwerking. 
Dat betekent: partijen bijeenbrengen, samen-
werking bevorderen, continuïteit bieden en 
daartoe langjarig een basisorganisatie met 
uitvoeringskracht financieren.

Daarmee kan de Brainport Development NV 
open, transparant, voor iedereen toegankelijk 
en ten dienste van alle onderwijs- en kennisin-
stellingen en gemeenten in de Metropoolregio 
Eindhoven, en het hele hightech bedrijfsleven 
opereren. Die overheidsbijdrage aan de 
basisfinanciering wordt meerjarig verstrekt  
op basis van een ‘Meerjaren-uitvoeringsover-
eenkomst’ van Brainport Development met 
– namens alle overheidsaandeelhouders –  
de Metropoolregio Eindhoven. In die uitvoe-
ringsovereenkomst ligt vast waar activiteiten, 
prestaties en verantwoordelijkheden liggen  
bij de uitvoering van het meerjarenplan en de 
daaruit volgende jaarplannen van de vennoot-
schap. Naast de overheidsbijdrage aan de 
basisfinanciering leveren ook de onderwijs-  
en kennisinstellingen een jaarlijkse ‘in cash’ 
bijdrage aan de structurele basisfinanciering 
van de vennootschap.

Incidentele financiering
Het tweede deel van de begroting is de 
incidentele financiering van projecten en 
programma’s. Deze is te zien als een ‘derde 
geldstroom’ die naar de vennootschap zelf 

stroomt óf via haar naar de partners in de regio. 
Met de eigen personele inzet en financiële 
middelen (projectontwikkelbudget) uit de 
structurele basisfinanciering als zogenoemde 
‘co-financiering’ kan de vennootschap private, 
provinciale, nationale en Europese financiële 
middelen genereren voor haar taken, projecten 
en programma’s op terreinen als Talent, 
Innovatie, Smart Mobility. Dit deel van de 
begroting kan in omvang sterk fluctueren en  
is met name afhankelijk van de jaarlijkse 
projectenportefeuille. Hier spelen ook het 
regionale bedrijfsleven en de kennis- en 
onderwijsinstellingen hun grootste rol.  
Naast de inhoudelijke inbreng die zij hebben  
in het aanbrengen van de strategische focus 
van de activiteiten en het optreden als ‘trekker’ 
van een groot aantal van de activiteiten dragen 
zij ook bij (‘in cash’ of ‘in kind’) aan de financie-
ring van de projecten.

Historisch gezien blijkt onze vennootschap  
in staat om op de structurele basisfinanciering 
die zij van de overheden ontvangt een multiplier 
van twee tot drie te realiseren voor project- en 
programmafinanciering. Dat betekent dat we, 
bovenop de basisfinanciering, tussen de vijf en 
negen miljoen euro financiering uit andere 
bronnen genereren. Daarmee maken we vele 
projecten en programma’s ter stimulering en 
versterking van de economische structuur  
van Brainport Eindhoven mogelijk. Ook daarbij 
zullen we maximaal inzetten op de tien opgaven 
zoals we die hebben gedefinieerd in de 
Brainport Agenda.
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Basisorganisatie 

Overheidsbasisfinanciering (via Metropoolregio Eindhoven) * 4.810
FTE bijdrage basisfinanciering gemeenten 480
FTE bijdrage kennis- en onderwijsinstellingen 350

Subtotaal 5.640

Projecten en programma’s**

Projecten binnen de 10 opgaves onder de thema’s  7.500
• Innovatie, technologie en ondernemen
•  Talent 
•  Leef en Vestigingsklimaat 

Totaal 13.140

 

Brainport Development NV 2023
Opbrengsten ( x €1.000)

Brainport Development NV 2023
Kosten ( x €1.000)***

Basisorganisatie

Organisatiekosten
Huisvesting 485
ICT en Facilitair 220

Stafteams
Directie, Bestuur, RvC en bestuursecretariaat  395
Financiele administratie  629
HRM en OR  400
Secretariaat en ondersteuning  318

Programmateams
Strategie en Monitoring  680
Marketing en Communicatie 748
Programmateams 865
Projectontwikkeling  900

Subtotaal 5.640

Projecten en programma’s**

Innovatie, technologie en ondernemen 2.300
  1. Sleuteltechnologieën
  2. Technologie-marktcombinaties
  3. MKB, startups en scale-ups
  4. Financiering voor startups en scale ups

 Talent 1.500
  5. Innovatief onderwijs voor alle leerlingen
  6. Leven lang Ontwikkelen
  7. Arbeidsmarkt in balans

 Leef- en vestigingsklimaat (waarvan €3,2 mln voorzieningen Regiodeal) 3.700
  8. Voorzieningen en bereikbaarheid
  9. Hulpmotor voor brede welvaart
10. Instrumenten voor publiek private ecosystemen

Subtotaal 7.500

Totaal 13.140

* Bijdrage 2023 geindexeerd conform MRE-systematiek (2023 : 2,23%)

**Betreft projecten, waarvan financiering loopt via jaarrekening Brainport Development NV. Excl. bv overige projecten Regiodeal

 

***Verwachte kosten gebaseerd op historische realisatiecijfers en voorziene ontwikkelingen
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Bijlage 1:

Overzicht van 
actielijnen, 
doelstellingen 
en verwachte 
resultaten
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PIJLER: INNOVATIE, TECHNOLOGIE EN ONDERNEMEN

Opgave 1. Sleuteltechnologieën ontwikkelen

ACTIELIJNEN

1.1  Systems engineering (SE) 
Over 5 jaar is Brainport Eindhoven internatio-
naal dé regio in high-tech precision equipment 
met systems engineering als kerncompetentie 
die expliciet is gemaakt en over te brengen is 
op talent, personeel en in de keten.

47

DELIVERABLES

Opgeleverd: Een Framework SE voor de hightech equipmentindustrie, dat nationaal  
gedragen wordt door hightech equipmentindustrie, hoger onderwijs en suppliers  
Professional Education 
Gerealiseerd: Project Doorlopende Ontwikkellijn heeft goedkeuring om te starten als  
onderdeel binnen Nationaal Groeifonds- Programma Nxtgen Hightech 
Gerealiseerd: Er is regionale samenwerking om onze SE blauwdruk te vertalen naar  
samenwerkingen in de keten en opleidingen, trainingen en workshops, en geformaliseerd in 
samenwerkingsovereenkomst (consortium agreement)

Opgeleverd: Ontwerp van een doorlopende ontwikkellijn SE waarmee hoger onderwijs en 
suppliers Professional Education hightech equipmentindustrie en studenten in  
onderwijscurrricula voorzien, die zijn gebaseerd op het Framework SE. 

Gerealiseerd: Hogescholen en TU’s zijn verbonden aan het SE Ontwikkellijn project. 
Gerealiseerd: SE gepositioneerd in de TKI HTSM door Masterclasses SE 

Opgeleverd: Ontwikkeld en uitgevoerd voor alle ruim 40 projecten vallend onder Programma  
Nxtgen Hightech. 

 
 
Gerealiseerd: schaalsprong in ontwikkeling fabriek van de toekomst door implementatie van 
kennis, netwerk en faciliteiten van Brainport Industries innovatieprogramma’s zoals Advan-
ced Manufacturing Logistics, Flexible Manufacturing, Digital Factory, high tech software in 
het de additive manufacturing productie & fieldlab op het BIC

DOELSTELLINGEN EN ROL BRAINPORT DEVELOPMENT

SE competenties en Brainport-werkwijze in kaart brengen
Rol: projectleider

 
 
 
Ontwikkelen doorlopende leerlijn SE competenties (Master SE HBO 
+WO en bedrijfsopleidingen)
Rol: critical friend

Brainport Eindhoven wereldwijd erkend en herkend als de SE regio in 
high tech precision equipment en systemen waarmee we internationa-
le klanten voor onze high-tech industrie kunnen aantrekken 
Rol: projectleider
 
 
 
 
Verkennen bestaande en nieuwe initiatieven en onderzoeken samen-
werking tussen deze initiatieven  
Rol: procesregierol + projectleider 

47

1.2 Advanced manufacturing: producten en 
processen nog slimmer maken
One stop shop digitalisering mkb
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PIJLER: INNOVATIE, TECHNOLOGIE EN ONDERNEMEN

Opgave 1. Sleuteltechnologieën ontwikkelen

49

ACTIELIJNEN

1.3 Additive manufacturing  (AM)
Groei AM industrie (Internationaal: aantrekkings-
kracht, binnen EU is Brainport Eindhoven top 5 
AM-Hub en mondiaal op niches top 3 AM-hub)

1.3 Additive manufacturing  (AM)
Groei AM industrie (Internationaal: aantrekkings-
kracht, binnen EU is Brainport Eindhoven top 5 
AM-Hub en mondiaal op niches top 3 AM-hub)

1.4 Geïntegreerde fotonica: kansen voor  
digitalisering en energiebesparing 
in 2026 heeft  de Nederlandse geïntegreerde 
fotonica industrie wereldwijd een koppositie 
en fungeert het als één nationaal ecosysteem 
binnen PhotonDelta, waarbinnen ten minste 25 
bedrijven gezamenlijk een omzet van 1 miljard EU 
en 4.000 fte genereren

DELIVERABLES

Gerealiseerd: deelname met 15 bedrijven aan 2 internationale events
 
Gerealiseerd: consortium & business-model waarmee we als Brainport AM  meerjarig deel 
kunnen nemen aan internationale events
 
Gerealiseerd: met het meerjarenprogramma steun van en integratie in een roadmap van een 
topsector
 
Gerealiseerd: Professionalisering van de 3D Delta Week organisatie, waaronder uitbreiding 
van organisatie participatie van 5-10 AM-bedrijven.

Uitvoering: Internationale projecten i3-3DOP, 3DPPilot Vanguard Initiative
 
Gerealiseerd: 4 á 6 masterclassess als onderdeel Brainport AM learning community, 50+ 
bedrijven betrokken
 
Gerealiseerd: Fieldlab Smart AM Factory waarbinnen innovatieprogramma automatisering 
post-productie 
 
Gerealiseerd: innovatieprogramma voor ontwikkeling nieuwe applicatie voor bouw, mobili-
teit en/of zorg 
 

Gereaslieerd: 1ste aanzet Monitoring ontwikkeling Photonica Ecosysteem.  
Gerealiseerd: start met Valuechain Analysis en 1ste Smart Targetting lijsten 
 
 
 
 
Doorlopend: Beheer van afroepen Regio Deal middelen en monitoring uitvoering  
‘Strategisch plan PhotonDelta’

DOELSTELLINGEN EN ROL BRAINPORT DEVELOPMENT

Clusterontwikkeling door samen te werken in regionale, nationale en 
internationale marktbewerking. 
Rol: aanjager, verbinder, coördinator 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faciliteren onderzoeks- en innovatiesamenwerkingen  
Rol: projectleider 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kansrijke product marktcombinaties verzilveren door slim koppelen 
van bestaande contacten en scouten naar nieuwe prospects om inno-
vatiesamenwerkingen en investeringen te realiseren.  
Rol: business development

Uitvoering Regio Deal samenwerking op geïntegreerde fotonica 
Rol: coördinator
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ACTIELIJNEN

1.5 Artificiële intelligentie: disruptieve tech-
nologie die ons leven gaat veranderen

1.6 Micro- en nano-elektronica: de  
fabricageapparatuur van de toekomst

DELIVERABLES

Doorlopend: Stimuleren, coördineren en verenigen van AI-ontwikkelingen in Brabant via 
de AI-hub Brainport, met bijzondere focus op Technische Industrie, Mobiliteit, Transport & 
Logistiek en MedTech. 
 
Gerealiseerd: jaarlijks terugkerend gezamenlijk AI-event met de partners van de AI-hub 
Brainport met een bereik van minimaal 500 personen. 
 
Gerealiseerd: jaarlijks terugkerend gezamenlijk AI-event met de partners van de AI-hub 
Brainport met een bereik van minimaal 500 personen.

Doorlopend: Verhogen AI en datageletterdheid bij 1.000.000 Brabantse inwoners door 
middel van onderwijs en leven lang ontwikkelen in de komende drie jaar (tot en met 2024) 
middels een Learning Community. Eerste experimenten gerealiseerd.  
 
Doorlopend: Integreren AI in het curriculum op alle onderwijsniveaus en zorg dat 80%  
studenten AI-enabled is. Eerste challenges gerealiseerd.

Doorlopend: AI verbinden met business activiteiten (opgave 3 en 4). Onder andere aanslui-
ten op start-up faciliteit en digitale transitie & adoptie van AI technologie door MKB stimule-
ren via European Digital Innovation Hub. 

Gerealiseerd: in samenwerking met de betreffende tech-markt teams voorwaarden  
scheppen voor onderzoek & innovatie op het gebied van AI in toepassingensgebieden waar 
Brabant in excelleert zoals Technische Industrie, Mobiliteit, transport & logsitiek en Med-
Tech, middels consortiavorming en gezamenlijke inzet op Europese & nationale projecten.                                                                                           
 
Gerealiseerd: Ontwikkeling van eerste ELSA-Lab, gericht op ethische, juridische en sociale 
aspecten van AI in Mobiliteit, transport en logistiek.  
 
 
Gerealiseerd: markonderzoek afgerond

Gerealiseerd: start met programmavoorstel
Gerealiseerd: vier community building events

Input en advies: aangehaakt zijn bij het ontwikkelproces van het Nederlandse competence 
center uit de Chip Joint Undertaking

DOELSTELLINGEN EN ROL BRAINPORT DEVELOPMENT

Doorontwikkelen Brainport AI Hub, een one-stop-shop voor alle initia-
tieven en programma’s in de regio op het vlak van artificiële intelligen-
tie (AI) 
Rol: projectleider 
 
 
 
 
 
 
AI Werkpakketten 
Rol: aanjagen, ondersteunen

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verkennen van cluster op Micro en Nano-elektronica 
Rol: procesbegeleider

PIJLER: INNOVATIE, TECHNOLOGIE EN ONDERNEMEN

Opgave 1. Sleuteltechnologieën ontwikkelen
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PIJLER: INNOVATIE, TECHNOLOGIE EN ONDERNEMEN

Opgave 2. Nieuwe technologie-markt combinaties
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ACTIELIJNEN

2.1 Conversie en opslag van duurzaam opge-
wekte energie: energiesysteem in balans 
Inzet van regionale High Tech Systems and Ma-
terials (HTSM) kennis, machines en equipment 
ten behoeve van de ontwikkeling van opslag en 
conversie technologieën als essentiële schakel 
in het realiseren van de Nationale Energietran-
sitie

DELIVERABLES

Doorlopened: Uitvoering van het Battery Competence Cluster – NL met formele  
samenwerking (incl. overeenkomst) met OostNL en RAI AINL en zicht op financiering  
voor doorontwikkeling van het BCC-NL. Financiering gerealiseerd in 2022 is tot eind 2023. 
Doorlopened: Uitvoering van projecten Battery Competence Center REACT EU en GTD-Elek-
trificatie 
 
Gerealiseerd: Indiening van Groeifondsvoorstel gericht op Circulaire Batterijtechnologie, 
met BCC-NL als coördinator van het voorstel.  
Gerealiseerd: Gezamenlijke positionering van het NL ‘Next-Gen.’ Batterij-ecosysteem op 
minimaal 2 internationale missies/beurzen, middels propositie van stage in 2022. Inclusief 
shortlist van minimaal 20 targetbedrijven 
Gerealiseerd: Organisatie van een Nationale Battery Day op grotere schaal (Min. 300 deel-
nemers)

Doorlopened: uitvoering Hyscaling project gericht ogericht op het realiseren van een Neder-
landse elektrolyser industrie. 
Gerealiseerd: Structurele samenwerking Brabant-OostNL met Captains of Industry-overleg 
en uitvoeringsprogramma t.b.v. NLse elektrolyser industrie. 

Doorlopend: ondersteunen van ontwikkeling nieuwe technologie en producten op het vlak 
van CO2 en NOx capture of reductie. 
 
Doorlopend: informeren van de industrie over mogelijkheden om uitstoot en energiegebruik 
te reduceren en productieprocessen te verduurzamen. In 2023 wordt vervolg gegeven aan 
de sessie die in september 2022 is georganiseerd. 
 
Gerealiseerd: Funding en eerste realisatie onderdelen local energy grid Kempisch Bedrij-
venpark. Ook worden inzichten opgeleverd om ontwikkeling ook in te zetten op andere 
bedrijventerreinen.
Gerealiseerd: Funding en eerste realisatie onderdelen energie plan Eindhoven Airport
Gerealiseerd: Energie innovaties uit Brainport Eindhoven zijn opgenomen op in een vijftal 
ontwikkelingen in de gebouwde omgeving
Gerealiseerd: Consortiumvorming met key stakeholders in de solar industrie met als doel 
toekenning van een groeifondsvoorstel om tot opschaling van productiefaciliteiten voor 
geïntegreerde zon-PV in NL te komen om de energietransitie te versnellen.

DOELSTELLINGEN EN ROL BRAINPORT DEVELOPMENT

Ontwikkeling batterijtechnologie en toepassingen 
Rol: projectleider

Inzetten regionale competenties (HTSM en Automotive) t.b.v. water-
stoftransitie
Rol: projectleider/business develope

Ontwikkelen van nieuwe technologieën t.b.v. een CO2 neutrale (uit-
stootloze) industrie 
Rol: verbinder/projectleider

Versneld naar de markt brengen en grootschalig inzetten van energi-
einnovaties 
Rol: projectleider/business developer 
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PIJLER: INNOVATIE, TECHNOLOGIE EN ONDERNEMEN

Opgave 2. Nieuwe technologie-markt combinaties
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ACTIELIJNEN

2.2 Veilige en emissieloze mobiliteitsoplos-
singen: de regio beter verbonden 
Een Brainport regio die zich kenmerkt door ‘0 
congestion, 0 emission en 0 deaths’

DELIVERABLES

Green Transport Delta: 
Doorlopend: bemensing van het programmabureau, samen met RAI Automotive Industries 
NL, gericht op het ondersteunen van de meerjarige doorontwikkeling van het Green & Smart 
Transport Delta programma.
Doorlopend: Projectmanagement van de projecten ‘Elektrificatie’ en ‘Waterstof’ gericht op 
de transitie naar emissievrije mobiliteit 
Gerealiseerd: Indiening van minimal een 3e ronde groeifonds aanvraag op de thema’s elek-
trificatie en waterstof, met een sterke regionale vertegenwoordiging, en uitgewerkte human 
capital agenda.  
Gerealiseerd: Opwerken van haalbaarheidsonderzoek elektrisch vliegen naar een of 
meerdere R&D projecten. Hierbinnen verdieping op technische haalbaarheid (aansluiten 
regionale bedrijvigheid rondom batterijtechnologie en laadinfrastructuur) en economische 
haalbaarheid (vinden van operator) met als doel om in 2026 de eerste elektrische vliegtuigen 
gecertificeerd in de lucht te hebben voor korte afstandsvluchten en in 2050 de commerciële 
luchtvaart op de korte afstanden volledig elektrisch uit te voeren.

Smart Transport Delta: 
Doorlopend: bemensing van het programmabureau, samen met RAI Automotive Industries 
NL, gericht op het ondersteunen van de meerjarige doorontwikkeling van het Green & Smart 
Transport Delta programma. 
Doorlopend: Projectmanagement van het project ‘DITM’ gericht op de realisatie van de  
digitale infrastructuur als randvoorwaarde voor de opschaling van autonome mobiliteit. 
Gerealiseerd: Indiening van een 3e ronde groeifonds aanvraag op het thema digitalisering 
en automatisering van mobiliteit, met een sterke regionale vertegenwoordiging, en  
uitgewerkte human capital agenda. 
Gerealiseerd: In 2023 wordt een Innovatie Alliantie geformeerd rondom FABULOS fase X als 
zelfrijdend last-mile vervoersconcept in de Brainport regio – hierin nemen ten minste 30 
organisaties deel die de ambities van FABULOS fase X onderschrijven en zich committeren 
om in de gezamenlijkheid te werken aan de realisatie van de ambities. De eerste use-case 
rondom ‘gebruikers-acceptatie’ zal zijn gestart en invulling van vervolg use-cases zal  
gedurende het jaar meer definitieve vorm aannemen. Tegelijkertijd wordt er samengewerkt 
met aanpalende en relevante projecten waaronder DITM.

Mobility as a Service (MaaS): 
Gerealiseerd: Verdere uitrol en opschaling MaaS in de regio bij publieke en private werkge-
vers doormiddel van een: 
- Collectieve MaaS aanbesteding voor zakelijke reizen van tenminste 10 MRE gemeenten 
- MaaS pilot bij tenminste één gemeente in de Brainport regio 
- MaaS pilot bij tenminste één private werkgever in de regio”
Gerealiseerd: Ontwikkeling van eerste ELSA-Lab, gericht op ethische, juridische en sociale 
aspecten van AI in Mobiliteit, transport en logistiek. Zie ook opgave 1.

DOELSTELLINGEN EN ROL BRAINPORT DEVELOPMENT

Green Transport Delta: 
Inzetten op groene mobiliteit en verduurzaming mobiliteitssysteem 
met 55% reductie van CO2-uitstoot in 2035 en nul CO2-uitstoot in 
2050.  
Rol: projectleider/verbinder

Smart Transport Delta: 
Verlagen van de hoeveelheid verkeersongevallen binnen Brainport 
Eindhoven en verhogen van de verkeersveiligheid over alle modalitei-
ten met als doel nul verkeersdoden in 2050. 
Rol: Projectleider/verbinder



56  |  Brainport Development Jaarplan 2023 57

PIJLER: INNOVATIE, TECHNOLOGIE EN ONDERNEMEN

Opgave 2. Nieuwe technologie-markt combinaties

57

ACTIELIJNEN

2.2 Veilige en emissieloze mobiliteitsoplos-
singen: de regio beter verbonden 
Een Brainport regio die zich kenmerkt door ‘0 
congestion, 0 emission en 0 deaths’

DELIVERABLES

Gerealiseerd: Green & Smart Mobility Community (nationaal, met sterke vertegenwoordi-
ging uit de Brainport-regio) met behulp van verschillende Communicatie kanalen en midde-
len en fysieke en online interactie momenten;  
- Organisatie Automotiveweek 2023 (16 -19 april, minimaal 750+ bezoekers) en minimaal 2x  
   per jaar thematische netwerk/profilering events als o.a. de batteryday, hydrogen day (100+  
   bezoekers per event).  
- showcasepagina op Linkedin met een online community Green & smart Mobility van  
   1.250+ leden;  
- 12 use cases artikelen, 6 nieuwsbrieven (450+ ontvangers), 1 ‘pioneers in Mobility’  
   campagne in April 2023 (met techtalk en podcast), 1 landelijke pers up-take.  
Gerealiseerd: Internationale uitwisselingen t.b.v. business development voor regionale 
Automotive partijen/Smart Mobility ecosysteem bestaande uit in- en uitgaande missies en 
aanwezigheid op internationale beurzen. In 2023 wordt een behoefte inventarisatie uit-
gevoerd bij de partners binnen het Green & Smart Transport Delta programma, en worden 
tenminste 2 innovatiesamenwerking opgezet, 4 nieuwe Automotive vestigers in de regio, 6 
uitgaande missies georganiseerd met minimaal 10 regionale partijen per missie en minimaal 
50 internationale partijen ontvangen in de regio. 
 
Gezamenlijke propositie m.b.t. regionale test & lab faciliteiten: 
Gerealiseerd: Samen met defensie wordt in 2023 een verkenning afgerond om het verkeer-
soefenterrein OTCRij (LPO plopleidings circuit) te gaan benutten als testlocatie voor Mobi-
liteit en vanuit een samenwerking met o.a. Brainport Development, RAI AINL, Automotive 
Campus, TNO, TUe en private partijen. 
Stimuleren innovaties en economisch verdienvermogen: 
Gerealiseerd: delen van lessons learned in Brainport Smart District (BSD) als proeftuin voor 
innovatieve mobiliteit (o.a. op het gebied van emissievrije en autovrije wijk, buurtlogistiek, 
mobiliteitshubs) 
Gerealiseerd: 1 lokale mobiliteitshub in BSD die regelmatig wordt gebruikt en als voorbeeld 
dient voor buurthubs in de regio 
Gerealiseerd: Koppelen van start-ups en launching customers via Mobility Lab. Uit de regio 
verbinden wij minimaal 3 regionale start-ups en 5 regionale werkgevers/organisaties als 
launching customer.

DOELSTELLINGEN EN ROL BRAINPORT DEVELOPMENT

Realiseren van een sterk mobiliteitsecosysteem wat nationaal en 
internationaal samenwerkt 
Rol: Trekker/verbinder
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ACTIELIJNEN

2.3 Slimme technologische toepassingen 
voor gezondheid, zorg en vitaliteit 
Focus en organisatiekracht om te zorgen voor 
technologische oplossingen voor de grote uitda-
gingen in de gezondheidssector en de  
zorgtransitie 

DELIVERABLES

Gerealiseerd: verder uitbouwen en faciliteren community met behulp van verschillende 
kanalen en middelen: o.a. door meer fysieke interactie momenten x in totaal; online  
community Medtech Hub Brainport Eindhoven naar 1000 leden; jaarlijks terugkerend 
netwerk/profileringsevent; 9 use cases artikelen, 3 nieuwsbrieven, 1 ‘pioneers’ campagne. 
Internationale missies en events op medtech structureel onderdeel van de informatievoor-
ziening richting startups en bedrijven.

Koppeling met de Innovatiecoalities van de provincie wordt hierbij actief gemaakt. Innova-
tiecoalities zijn een provinciaal initiatief waarin samenwerkingen tussen kennisinstellingen, 
bedrijfsleven, zorginstellingen en overheden plaatsvindt om in gezamenlijkheid een oplos-
sing te kunnen bieden aan maatschappelijke uitdagingen. In 2022 is de innovatiecoalitie 
‘Medtech’ opgestart. 

Gerealiseerd: BPD is een van de partners in de InnovatieCoalitie Medtech van PNB en  
heeft een trekkende rol op 2-3 strategische lijnen daarbinnen (clusterontwikkeling en  
verbeteren innovatiesamenwerking) die samenvallen met de ambities om in Brainport  
het Medisch Centrum van de Toekomst vorm te geven.

Gerealiseerd: samen met partners ontwikkelen en uitrollen van innovatieprogramma en 
verbinden van waardeketen/business ecosysteem rond ‘Surgery 4.0’.

Gerealiseerd: voortzetting programma AI innovation sessions voor Medtech bedrijven i.s.m. 
AI Innovation Center. 
Gerealiseerd: health toepassingsgebied integraal onderdeel van NGF aanvraag voor de 
ontwikkeling van een nationaal innovatieprogramma gericht op industrialisatie van AM, ook 
van medische applicaties.  
Gerealiseerd: samenwerking PNB, HightechNL, SMBC en BOM t.b.v. aansturing kwartierma-
ker op het snijvlak biomedische productietechnologie. 
Gerealiseerd: afstemming met PhotonDelta over roadmap Integrated Fotonics for medische 
toepassingen.

Gerealiseerd: nieuwe product marktcombinaties en innovaties door MKB bedrijven en star-
tups vanuit een pilot-productielokatie die kleine aantallen flexibele en printed elektronica 
ontwikkelen en toepassingen zoals patches en sensoren kunnen produceren voor testen 
en onderzoek (via bijvoorbeeld clinical trials). Gericht op het MKB en ondersteund door een 
cluster van Brabantse MKB medtech bedrijven gefinancierd door een OP-Zuid aanvraag. We 
zullen daarvoor gezamenlijk met het Holst Instituut, PNB en de BOM een project ontwikke-
len en indienen.

DOELSTELLINGEN EN ROL BRAINPORT DEVELOPMENT

Medtech clustering; het ontwikkelen van een  community van MedTech 
bedrijven in Brabant met een gedragen, duidelijke en herkenbare pro-
filering van Brainport Eindhoven als medtech innovatie hub nationaal 
en internationaal, en het bouwen aan  ketenverbanden rond kennis, 
markt, financiering van innovatie en technologie, bekostigingssyste-
matiek, internationalisering en digitalisering. 
Rol: projectleider/business developer

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MedTech Business. In aansluiting op de andere Brabantse start-up 
faciliteiten, medtech start-ups en scale-ups in Brabant stimuleren, 
faciliteren en ondersteunen om te groeien  en ondersteunen bij inter-
nationale marktbewerking. 
Rol: projectleider en business developer
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ACTIELIJNEN

2.3 Slimme technologische toepassingen 
voor gezondheid, zorg en vitaliteit 
Focus en organisatiekracht om te zorgen voor 
technologische oplossingen voor de grote uitda-
gingen in de gezondheidssector en de  
zorgtransitie 

DELIVERABLES

Doorlopend: helpen van medtech ondernemers in de regio met het aanscherpen van hun 
bedrijfsplannen, het verbinden van hun ideeën met financiële middelen, het vinden van 
huisvesting, arbeidsmarktvraagstukken, het pakken van kansen op internationale markten 
en het participeren in clusters en netwerken.   
Gerealiseerd : 4 Innovation meets Hospital pitch sessies voor startups en MKB bedrijven. 
Koppelen met kennissessies /events over specifieke medtech startup kwesties zoals juri-
disch, MDR en financieel (verzekeringstafels).  
Gerealiseerd:  grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma in het kader van CrossCare 
(Interreg financiering) opgezet met focus op verbeteren innovatie-zorgecosysteem.

Gerealiseerd: 10 medtech bedrijven gesproken over internationaliseringsvraagstukken in 
het kader van (vervolg op) het Trade Relations Programma.  
Gerealiseerd: uitrollen plan van aanpak in het kader Partners in International Business pro-
ject, gericht op ondersteunen van x medtech bedrijven in China, samen met de BOM en RVO. 
Gerealiseerd: ikv internationaal profileren medtech sector Brainport en Brabant samen met 
de BOM, is een (internationale) medtech propositie uitgewerkt, bedoeld voor het aantrek-
ken van buitenlandse vestigers en voor het (NL) postennetwerk.   
Gerealiseerd: 1 internationale innovatie/business missie op specifieke onderwerpen in 
medtech aangetrokken naar Brainport/Brabant en 10 bedrijven zijn actief betrokken bij 
programmering.  Gerealiseerd: ism BOM promoten deelname bedrijven aan 1 internationale 
medtech beurs. Met name aandacht voor Frankrijk, China en de VS (Minnesota, California en 
Massachusetts). 

Doorlopend: ondersteunen in de doorontwikkeling Foodtech Brainport, gebaseerd op het 
visietraject dat met gemeente Helmond en de provincie is gestart’
 
Gerealiseerd: 
Ontwikkeld: roadmap voor het meerjarige programma Hightech Systemen (agri)food. 
Opgezet: Programmabureau High Tech Systemen (agri)food (uitvoeringsorganisatie). Dit is 
een samenwerking tussen Brainport Development en AgriFood Capital. 
Afgestemd: coherente agenda samen met de bestaande “driver teams” binnen de Innovatie 
Agenda Landbouw & Voedsel - samenwerking met REWIN, Agri Food Capital, BOM, Agri 
Food Innovation (AFI) en Provincie Noord Brabant. Focus op: 
- Smart Food Processing 
- Smart farming,dierlijk en plantaardig

DOELSTELLINGEN EN ROL BRAINPORT DEVELOPMENT

MedTech Business. In aansluiting op de andere Brabantse start-up 
faciliteiten, medtech start-ups en scale-ups in Brabant stimuleren, 
faciliteren en ondersteunen om te groeien  en ondersteunen bij inter-
nationale marktbewerking. 
Rol: projectleider en business developer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nederland nummer 1 in het produceren, toepassen en vermarkten van 
hightech systemen voor voedselproductie- en verwerking met het na-
tionale centrum voor dialoog, kennisuitwisseling, opleiding en onder-
zoek in Brainport Eindhoven. 
 
Daarmee dragen we bij aan oplossingen voor de grote uitdagingen in 
deze sector, zoals een alternatief bieden voor het tekort aan arbeids-
krachten, het verbeteren van vaak zware werkomstandigheden en 
tegengaan van voedselverspilling. 
 
Rol: coördinatie programmabureau en mede-uitvoerder programma

PIJLER: INNOVATIE, TECHNOLOGIE EN ONDERNEMEN
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2.4 Technologie voor een duurzaam  
voedselsysteem
Toepassen van innovatieve technologie in de 
Agrifood sector:
- ‘Agri’: slimme en duurzame land-en tuinbouw/ 
voedselproductie
 - ‘Food’: voedselverwerking/ smart processing
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ACTIELIJNEN

2.5  Veilige leefomgeving en veiligheid van 
data

DELIVERABLES

Gerealiseerd: Bestaande dienstverlening CWB is aangeboden. Het gaat dan om het delen 
van dreigingsinformatie, kennisdeling tussen participanten, masterclasses en kennisses-
sie, het gebruik van het hulpmiddel CYRA® (Cyber Rating) met mogelijkheid tot onafhankelij-
ke certificering en een 24/7 noodnummer.  
 
Een pilot met het oog op mogelijkheden nieuwe dienstverlening CWB, met name gericht op 
de kleinere MKB, is afgerond.

Gerealiseerd: Dienstverlening is (door)ontwikkeld met als resultaat dat CWB meer aansluit 
op (kleine) MKB en met als  inzet dat CYRA® (Cyber Rating) DE landelijke standaard binnen 
Nederland wordt. In 2023 focus op aansluiting bij CWB van 200 participanten uit de high 
tech maakindustrie.

Gerealiseerd: 5 nieuwe samenwerkingsprojecten en consortia binnen de Campus samen-
werking gericht op robotics, AI, 5G, Lidar

Gerealiseerd: nieuwe bedrijven (minimaal 5) laten aanhaken op de campus samenwerking 
naast de veiligheidsregio, GGD, politie, douane en defensie.

Gerealiseerd: onderzoek uitgezet en gestart op het gebied van autonoom verplaatsen, ont-
wikkelen multifunctioneel platform.

Gerealiseerd: 2 events georganiseerd om ecosysteem rondom safety en security tot stand 
te brengen.

Opgeleverd: Duurzaamheidsaanpak Brainport Eindhoven met daaronder onderscheid welke 
activiteiten Brainport Development zou kunnen oppakken. 
Gerealiseerd: Communicatie over duurzaamheidsactiviteiten Brainport Ecosysteem. 
Gerealiseerd: Elementen duurzaamheid opgenomen in de Brainport Monitor om inzicht te 
verwerven op duurzaamheidsactiviteiten Brainport Ecosysteem.

DOELSTELLINGEN EN ROL BRAINPORT DEVELOPMENT

Cyberweerbaarheidscentrum Brainport heeft als doel om High Tech en 
maakindustrie en hun keten cyberweerbaar te maken. 
Rol: projectleider

Samenwerking in het kader van de ‘Safety and Security Campus’ in 
Oirschot 
Rol: deelnemer/verbinder

Visie en propositie aanpak Brainport t.a.v. duurzaamheid en klimaatop-
gave in Europa

2.6  Circulaire economie / Duurzaamheid

PIJLER: INNOVATIE, TECHNOLOGIE EN ONDERNEMEN

Opgave 2. Nieuwe technologie-markt combinaties
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ACTIELIJNEN

3.0   Generiek: Mkb, startups en scale-ups 
ondersteunen 
Stimuleren en groeien van start ups en innovatie-
kracht mkb versterken

DELIVERABLES

 Gerealiseerd: 150 gesprekken

 
Gerealiseerd: 150 gesprekken

 80 startups komen van de grond met 45 door ons ondersteunde

 Ca 125 terugkerende gesprekken

Gerealiseerd 1.250 inschrijvingen

Gerealiseerd: maandelijks 2 extra proposities van elk team in Connect 

Gerealiseerd: maandelijks 6 acties vanuit Brainport Connect naar bedrijven

 In totaliteit 250 aanvragen per jaar via The Gate

Doorlopend: Business Developers zijn 2 dagen in de week fysiek aanwezig in ‘The Gate’

Start met pilot waabinnen we startups gaan koppelen aan MKB bedrijven

“Gerealiseerd: iteraties op het systeem doorgevoerd nav de fieldlab testen 
Gerealiseerd: een toonaangevend europees research project afgerond met  
vooral MKB bedrijven als partners (meestal zijn dit grote bedrijven en grote  
kennis instellingen betrokken bij dergelijke projecten) 
Gerealiseerd: alle 5 Europese fieldlabs hebben de testen afgerond 
Gerealiseerd: het project heeft aangetoond in welke mate de gekozen aanpak  
bijdraagt aan de opschaling van Urban Air Mobility in de toekomst

Gerealiseerd: High Tech Software Cluster verzelfstandigd

Gerealiseerd: traject data coaches via provincie Noord Brabant. 110 bedrijven bereikt per 
jaar, 30 scans en adviezen opgeleverd.

Gerealiseerd: start EDIH project met financiering voor bedrijven die willen digitaliseren. 
Bereiken 150 bedrijven in 2,5 jaar (t/m 2024)

 Doorlopend: Ondersteuning via Stuurgroep, deelname programma groep en jaarlijks be-
trokken bij de 5g innovation hub award

DOELSTELLINGEN EN ROL BRAINPORT DEVELOPMENT

Gesprekken met mkb met als doel probleemanalyse en verbinden met 
kansen en mogelijkheden in de regio, publiek dan wel privaat

 
Gesprekken met startups

Optimaliseren platform Brainport Connect

‘One Stop Hub’ voor startups ‘The Gate’

MKB Challenge

“Uitvoering EU- project Flying Forward 2020: ontwerpen, ontwikkelen 
en testen van een (digitaal) systeem, wat ervoor gaat zorgen dat toe-
komstig Urban Air Mobility veilig en haalbaar wordt 
Rol: projectleider

High Tech Software Cluster

Data Coaches

European Digital Innovation Hub

5G Living lab om mkb inzicht te geven in de mogelijkheden rondom 
5G en daarom cases te ontwikkelen met o.a Catharina Ziekenhuis en 
Philips (locatie HTC)

3.1 Mkb ondersteunen bij hun digitale 
 transitie
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ACTIELIJNEN

4.1 Financieringsketen sluitend maken

DELIVERABLES

Onderzoek naar meer privaat fonds 200 mio

Oprichting fonds niet gerealiseerd in 2022 ivm wijzigingen the gate

Gerealiseerd: 4 equitytafels met 8 posten, waarvan 4 daadwerkelijk gefinancierd

Gerealiseerd: 4 keer 10 pitches waarvan 7 daadwerkelijk steun hebben ontvangen. Nadruk 
ligt op ontwikkeling, niet op financiering.

Gerealiseerd: 10 tafels met 20 posten en minimaal 10 daadwerkelijke financieringen

Gerealiseerd: 
- 3 BNF bijeenkomsten per jaar met investeerders, financiële dienstverleners en pitches van 
ondernemingen met een financieringsvraag. 
- Verkennen Start- en ScaleUp event in de regio op te zetten.   
- BNF website interactief maken. 
- Verkennen opzet netwerk van vrouwelijke investeerders. 
- Verkennen uitbreiding informal investors (via pledge fonds of anders)

Gerealiseerd: 9 gefinancierde startups

Gerealiseerd: 12 Gefinancierde startups (9 plus 3 elders); 20 extern gefinancierde bedrijven 
(mkb of startup), totaal 10 miljoen 
Gerealiseerd: ca. 150 gesprekken met mkb en ca. 150 gesprekken met startups
Gerealiseerd: minimaal  100 mkb’ers met verbindingen c.q. vervolgstappen verder helpen 
binnen het ecosysteem

DOELSTELLINGEN EN ROL BRAINPORT DEVELOPMENT

Brainport investeringsfonds scale-ups

Vroege fasefonds met TU/e

Equitytafels

Brainport Meetup (CEO’s ondersteunen groeiende bedrijven via pit-
ches)

Brainport Financieringstafel

Brainport Networking Financials (BNF), netwerken  met de financiële 
wereld in de regio bij elkaar brengen en creëren van nieuwe initiatieven

Vroege fase financiering Brabant Startups Fonds (BSF)

Mkb en startups begeleiden + financieren

4.2 Toegang tot financiering vergroten
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ACTIELIJNEN

5.1 Jeugd & Technologie 
Het vergroten van de instroom in technische 
profielen in het voortgezet onderwijs en de keuze 
voor tech & IT opleidingen in mbo, hbo en wo

DELIVERABLES

Doorlopend: strategische partnerships doorzetten met partijen als Jet-Net & Technet, JINC, 
etc. met als doel de activiteiten voor tech promotie effectiever te maken en overzicht te 
houden
Doorlopend: strategisch overleg schoolbestuurders  
over inbedding techniekpromotie in onderwijs 
Gerealiseerd: Klankbordgroep van po t/m bedrijfsleven

Doorlopend: onderhouden van netwerken met alle po- en vo scholen en andere betrokken 
stakeholders 

Doorlopend: Uitbouwen online platform met aanbod techniek voor onderwijs

Gerealiseerd: gezamenlijk Brainport techniekpromotie verhaal, gedragen door vervolgon-
derwijs en bedrijfsleven.

Gerealiseerd: participatie van minimaal 150 po & vo scholen per jaar in techpromotie pro-
gramma’s met bedrijven.

Gerealiseerd: participatie van minimaal 75 bedrijven per jaar in techpromotie programma’s 
met po- en vo scholen

Doorzetten challenge programma met PSV partnership. 
Gerealiseerd: groep 8 toegevoegd aan programma

Gerealiseerd: minimaal 5 inspiratiesessies voor po en vo (thematisch, inspiratie, actief) 
i.s.m. bedrijfsleven en vervolgonderwijs

Doorzetten Dutch Technology Festival als apotheose van een jaarrond techniekpromotie 
programma  
Gerealiseerd: kwalitatief goed festival programma met een bereik van 25.000 bezoekers

Verder doorontwikkelen van curriculum opdrachten vanuit het bedrijfsleven voor het voort-
gezet onderwijs op diverse thema’s met een link naar technologie (curriculum vervangend).  
Gerealiseerd: minimaal 10 nieuwe lesbrieven

DOELSTELLINGEN EN ROL BRAINPORT DEVELOPMENT

Structurele technologiepromotie in het primair en voortgezet onderwijs 
(po en vo) 
Rol: aanjager en coördinator

Coördineren en uitvoeren van structurele samenwerking tussen po- en 
vo-scholen en regionaal bedrijfsleven ten behoeve van technologie-
promotie 
Rol: projectleider
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ACTIELIJNEN

 
5.2 Internationalisering Onderwijs 
Verhogen kwaliteit van ons primair- en voortge-
zet- en middelbaar beroepsonderwijs en kinder-
opvang op het onderwerp internationalisering 
- bestaande uit: taalvaardigheid, wereldburger-
schap en multiculturele vaardigheden – met als 
doel om alle kinderen beter voor te bereiden op 
een steeds veranderende multiculturele wereld 
en arbeidsmarkt. Versterken van het vestigings-
klimaat voor internationaal talent.

DELIVERABLES

Doorlopend: ondersteuning bij implementatie van de door de scholen, schoolbesturen en 
kennisinstellingen ingediende plannen voor professionalisering op het gebied van internati-
onalisering.  
 
Doorlopend: Lerarenopleidingen in de regio werken samen aan deskundigheidsbevordering 
van de opleiders van toekomstig leraren

Opgeleverd: Indien uitkomst van verkenning toegevoegde waarde aantoont, Onderwijs 
Informatie- En Adviespunt opgestart 
 
Opgeleverd: netwerk van scholen met veel internationals die aan de slag gaan in werkate-
liers met verdere impuls verrijking internationaal onderwijs in de regio 
 
Opgeleverd: verkenning naar speciaal onderwijs voor internationals

Doorlopend: Voortzetten Samenwerking World Citizenschip Academy

Gerealiseerd: 5-tal Engelstalige opleidingen Summa (1 extra t.o.v. 2022)

Doorlopend: learning community getrokken door onderwijspartners

Pilot afgerond in 2022: verkenning loopt hoe hier in 2023 op gezet kan worden, onder voor-
behoud van financiering

Pilot afgerond in 2022: verkenning loopt hoe hier in 2023 op gezet kan worden, onder voor-
behoud van financiering

DOELSTELLINGEN EN ROL BRAINPORT DEVELOPMENT

Deskundigheidsbevordering leraren 
Rol: projectleider

Extra voorzieningen internationals en scholen met veel internationals 
(kenniswerkers, arbeidsmigranten, statushouders) 
Rol: projectleider

“Internationale samenwerking vo en mbo ter bevordering internationa-
lisering onderwijs 
Rol: projectleider

Internationalisering in het mbo 
Rol: aanjager

Communicatie & kennis(deling) tussen de po, vo en MBO scholen in de 
regio Brainport Eindhoven 
Rol: aanjager

Uitvoeren project hybride tech docenten  
Rol: projectleider

Bestendigen hybride docentschap 
Rol: projectleider

5.3 Hybride Tech Docenten         
Kwaliteit van het tech- & IT onderwijs in Brainport 
op vo, mbo, hbo en wo verbeteren én het op lan-
ge termijn tekort aan tech & IT docenten oplos-
sen door het inzetten van hybride docentschap                   
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PIJLER: TALENT, DE BRANDSTOF VOOR ONZE TECHNOLOGISCHE MOTOR

Opgave 6.  Iedereen is bezig met een Leven Lang Ontwikkelen 

ACTIELIJNEN

 
6.1 Tech Awareness
Het toegankelijker en begrijpelijker maken van 
de sleuteltechnologieën waar we als Brainport op 
inzetten (advanced en additive manufacturing, 
artificiële intelligentie, geïntegreerde fotonica, 
micro- and nano-elektronica en systems engi-
neering), zodat mensen meer bewust keuzes 
kunnen maken m.b.t. opleidingskeuze en werk, 
maar ook hun eigen leven

DELIVERABLES

Opgeleverd: Plan voor Tech Awareness voor diverse doelgroepen 
Voortzetten: Brainport AI cursus (in nauwe afstemming met Brainport AI Hub)

Doorlopend: diverse partijen verbonden en meegedacht met uitvoering zodat deze efficiën-
ter kan verlopen 
In 2023 wordt ook concreet aansluiting gezocht met de groeifondsvoorstellen mbt LLO: de 
PPS opschaling en de LLO-Katalysator, om daar ook als verbinder op te treden en de regio 
goed aan te laten sluiten. 

DOELSTELLINGEN EN ROL BRAINPORT DEVELOPMENT

Ontwikkelen algemene promotiecampagne  sleuteltechnologieën voor 
diverse doelgroepen  
Rol: projectleider

 
 
 
Deelnemen aan diverse gremia betreffende leven lang ontwikkelen 
Rol: verbinder, critical friend

6.2 Leven Lang Ontwikkelen
Voor en samen met alle partners in de regio zor-
gen dat leven lang ontwikkelen in het algemeen 
– en voor Brainport met name bij de medewer-
kers in de tech bedrijven – wordt geïmplemen-
teerd en via de arbeidsmarktregio’s, werkbedrij-
ven en gemeenten wordt uitgevoerd                 
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PIJLER: TALENT, DE BRANDSTOF VOOR ONZE TECHNOLOGISCHE MOTOR

Opgave 7.  Arbeidsmarkt in balans – de juiste mensen op de juiste plek

ACTIELIJNEN

 
7.1 Actieplan van werk naar werk/ project 
reskilling Brainport
Actieplan en project om mensen om te scholen 
vanuit werk, zzp-schap of (vroege) werkloosheid 
naar beroepen waarin de komende jaren struc-
turele krapte is, met name in zorg, in techniek en 
in ICT.

DELIVERABLES

Gerealiseerd: borging in de regio van de omscholingsroutes in het project zodat omscholing 
naar de betreffende krapteberoepen structureel kan doorlopen. 

Gerealiseerd: in de betreffende krapteberoepen zijn de omscholingsroutes structureel inge-
richt met invulling van alle schakels (van werving kandidaten en oriëntatie tot opleiding en 
baan). Met werkenden en werkzoekenden die omscholing doorlopen: 
- 50 in zorg en welzijn 
- 50 in tech en IT 
In samenwerking met gemeente Eindhoven, gemeente Helmond, leerwerkloketten en 
Transvorm

Gerealiseerd: Plan voor doorontwikkeling projecten BIS en TAP betreffende internationaal 
talent

Gerealiseerd: 175.000 unieke bezoekers op de internationale Brainport Work website met 
een conversie naar 50.000 kliks op vacatures op de jobportal. 
Gerealiseerd: Bereik van 1 miljoen mensen uit de doelgroep met specifieke Brainport cam-
pagnes

Gerealiseerd: Minimaal 50 bedrijven bereikt over de projectactiviteiten middels kennis, ad-
vies en connecties, zodat deze bedrijven beter geïnformeerd en toegerust zijn om internati-
onaal talent aan te trekken (en te behouden). 

Gerealiseerd: 100 werkgevers zijn meer bewust van de mogelijkheden die er zijn vanuit HR & 
Recruitment om aantal, looptijd en inhoud vacatures te beïnvloeden.
Gerealiseerd: Jaarlijks onderzoek naar de staat van Brainport arbeidsmarkt (oplevering in 
maart)

Gestart wordt met HR werk lab. Om de 2 jaar wordt daar een event aan gekoppeld, eerstvol-
gende keer is in 2024.
Continu: Aangehaakt blijven op de uitgewerkte regeling door Ministerie SZW in voorjaar 
2023.

DOELSTELLINGEN EN ROL BRAINPORT DEVELOPMENT

Actieplan Werk-naar-Werk 
Rol: partner

Project Reskilling Brainport 
Rol: projectleider v.w.b. tech & IT onderdeel

Aantrekken en behouden van internationale studenten voor de ar-
beidsmarkt 
Rol: projectleider

Vermarkten van de regio t.b.v. internationale tech- en IT kenniswerkers 
Rol: projectleider

Het versterken van mkb(+) bedrijven bij activiteiten t.a.v. aantrekken 
internationaal talent 
Rol: projectleider

Bewustzijn creëren, informeren en innoveren  
Rol: verbinder, organisator

Bedrijven ondersteunen met instrumentarium om in uitzonderlijke eco-
nomische of bedrijfseconomische gevallen talent te kunnen behouden. 
Rol: verbinder

7.2 Brabant International Students 
Het aantrekken en behouden van tech & IT stu-
denten voor en samen met de Brabantse hoger 
onderwijsinstellingen en werkgevers
        

7.4 HR & Recruitment: bewustzijn, informatie 
en Innovatie 
Creëren van bewustzijn, delen van informatie 
en aanjagen van innovatie bij werkgevers op het 
gebied van HR & Recruitment teneinde het  
aantal vacatures en de krapte in tech & IT te  
verminderen.

        7.5 PRIT: Permanente Regeling Investeren in 
Talentbehoud

        

7.3 Talent Attraction Programme 
Aantrekken van internationale tech & IT kennis-
werkers vanuit het merk Brainport Eindhoven ten 
behoeve van regionale (mkb) bedrijven
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PIJLER: LEEF- EN VESTIGINGSKLIMAAT

Opgave 8.  Investeren in gezamenlijke voorzieningen en bereikbaarheid

ACTIELIJNEN

 
8.1 Voorzieningen 
Een vestigingsklimaat van grootstedelijke kwali-
teit en uitstraling met een voorzieningenaanbod 
dat zich mee-ontwikkelt met de veranderende 
bevolkingssamenstelling

DELIVERABLES

Opgeleverd: drie tot vier (onderdelen van) projecten per eind 2023 (Vincentre, Bibliotheken, 
Podia)

Doorlopend: Monitoring projecten financieringsregeling op voortgang en haalbaarheid

Doorlopend:  monitoring projecten op voortgang en haalbaarheid

Doorlopend: ‘trace’ vastgelegd (dedicated lanes en hubs). Deze strategie blijft leidend voor 
bereikbaarheid regio. Na financiering voor de Hubs blijft het doel om ook voor andere onder-
delen van het plan financiering te vinden.

Verbeteren bereikbaarheid toplocaties 
- Gerealiseerd: Gebiedsdeals in de gebieden Eindhoven Noordwest, Eindhoven Centrum, de 
Kempen en Corridor A67. Uitvoering van tenminste 1 project per gebied om de bereikbaar-
heid te verbeteren. 
- Gerealiseerd: Aanleg van 1 nieuwe regionale hub als overstappunt van de auto op OV, fiets 
of collectief vervoer 
- Gerealiseerd: Minimaal 3 buslijnen van collectief besloten vervoer op straat

Gerealiseerd: Minimaal 1 hub is gerealiseerd.

Gerealiseerd: Hub voor Brainport Smart District is in uitvoering. Smart mobility oplossingen 
op aangesloten (afstemming met taak 2.2)

Doorlopend: Aansluiten bij respectievelijk stuurgroep en programmaraad om benodigde 
infrastructurele en smart mobility acties voor het voetlicht te brengen. Binnen deze regi-
onale en provinciale mobiliteitsprogramma’s nieuwe kansen identificeren om innovatie te 
stimuleren en bevorderen.

DOELSTELLINGEN EN ROL BRAINPORT DEVELOPMENT

Uitvoeren ‘financieringsregeling voorzieningen’ in de regio 
Rol: projectleider

Uitvoering Regio Deal pijler A: onderscheidend voorzieningenaanbod 
Rol: uitvoerder, verbinder, critical friend 

Brainportlijn Eindhoven / Vervoerssysteem Brainport Eindhoven 
Rol: verbinder

Bereikbaarheid toplocaties 
Rol: verbinder, critical friend

Mobility Hubs 
Rol: verbinder

Brainport Bereikbaar & SmartwayZ 
Rol: verbinder, critical friend

8.2 Bereikbaarheid
0 congestion, 0 emission, 0 deaths – Verbeteren 
van de bereikbaarheid van de regio om het Daily 
Urban System te vergroten en het economische 
ecosysteem te versterken, Modal Split verbete-
ren door o.a. introductie van nieuwe modalitei-
ten, stromen bundelen (personen en goederen) 
om efficiëntie van het systeem en (inter)nationa-
le bereikbaarheid te verbeteren
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PIJLER: LEEF- EN VESTIGINGSKLIMAAT

Opgave 8.  Investeren in gezamenlijke voorzieningen en bereikbaarheid

ACTIELIJNEN

 
8.3 Leefklimaat 
De woningmarkt staat onder grote druk. Prijzen 
stijgen waardoor de regio minder aantrekkelijk 
wordt. Dit komt enerzijds door een tekort aan 
woningen, verkeerde type woningen en kosten 
rondom energietransitie en klimaatadaptatie. De 
bouw en aanverwante sectoren stimuleren we 
om met oplossingen te komen. Zodat er meer 
duurzame en betaalbare woningen beschikbaar 
komen.

DELIVERABLES

Gerealiseerd: minimaal 3 nieuwe projecten gericht op bv. warmtenetten, digital twins en 
circulaire bouwmaterialen 
 
Gerealiseerd: ondersteuning voor BSD, KnoopXL en de schaalsprong van de regio om voor 
verstedelijkingsopgave een verbinding te kunnen maken met innovatie 

Doorlopend: Mede invulling geven aan acties die nodig zijn in het kader van het 100 klimaat 
neutrale steden programma 

Gerealiseerd: Funding en eerste realisatie onderdelen energie plan Eindhoven Airport

Doorlopend: informeren van de industrie over mogelijkheden om uitstoot en energiegebruik 
te reduceren en productieprocessen te verduurzamen. In 2023 wordt vervolg gegeven aan 
de sessie die in september 2022 is georganiseerd.

DOELSTELLINGEN EN ROL BRAINPORT DEVELOPMENT

Urban Development Initiative 
Door middel van inzet op drie programmalijnen (Digital City, Energie 
Transition en Building Industry 4.0) brengen we onderzoek, innovatie 
en productie bij elkaar in het veld van de gebouwde omgeving

Verduurzaming Eindhoven Airport (en andere werklocaties)
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PIJLER: LEEF- EN VESTIGINGSKLIMAAT

Opgave 9.  Triple Helix als hulpmotor voor brede welvaart

81

ACTIELIJNEN

 
9.1 Het Brainport-netwerk gestructureerd 
inzetten als hulpmotor voor sociaal-maat-
schappelijke vraagstukken 
Mensen, middelen, kennis en kunde uit bedrij-
ven, onderwijs- en kennisinstellingen aan deze 
vragen koppelen

DELIVERABLES

Gerealiseerd: doorontwikkeling Actieplan van werk naar werk/ project reskilling Brainport, 
omscholen van mensen vanuit werk, zzp-schap of (vroege) werkloosheid naar beroepen 
waarin de komende jaren structurele krapte is, met name in zorg, in techniek en in ICT.

Gerealiseerd: sociaal-maatschappelijke projecten aangejaagd en ‘ge-kickstart’:  
1. Bijgedragen aan een gezamenlijke agenda Brede Welvaart in de regio, samen met mul-
ti-helix partners, waaronder het bedrijfsleven.  
2. Ondersteuning bij de doorontwikkeling van het Partnerfonds Brainport Eindhoven, qua 
governance, verbreden van het netwerk van sponsoren, communicatie en het ontwikkelen 
en kick-starten van innovatieve programma’s. 
3. Platform private fondsen: haalbaarheid onderzocht, draagvlak gecreëerd en (afhankelijk 
van de uitkomsten van de analyse) samen met de juiste partners een platform opgezet ter 
matchmaking van maatschappelijke initiatieven en private fondsen

Doorlopend: Samenwerking met de Stadsgezant ‘Brainport voor iedereen’ met de exper-
tise en het netwerk van Brainport Development om de randvoorwaarden te creëren voor 
een duurzame inzet en betrokkenheid van het bedrijfsleven op het vergroten van de brede 
welvaart van de inwoners in de Brainportregio, zodat iedereen kan profiteren van het succes 
van de regio.

 Gerealiseerd: Koppeling van Brainport projecten/activiteiten zoals Internationalisering On-
derwijs, Leven Lang Ontwikkelen, ondersteuning mkb, startups, scale-ups etc. aan maat-
schappelijke doelen

 Gerealiseerd: Ondersteuning van AI-initiatieven (zoals ELSA Labs) waar maatschappelijke 
rol van AI centraal staat. Bv. in mobiliteit, zorg, voeding en klimaatverandering

 Gerealiseerd: -    bijdrage aan synergiewinst, door het bij elkaar brengen van partijen/ 
samenwerkingsverbanden in de regio die actief zijn op het terrein van Brede Welvaart, ter 
vergroting van kansengelijkheid en een inclusief Brainport.

Doorlopend: lobbykracht voor cultuur, infrastructuur, woonagenda etc. vanuit Strategische 
Agenda Brainport

DOELSTELLINGEN EN ROL BRAINPORT DEVELOPMENT

Ondersteunen van publieke/maatschappelijke initiatieven op Brede 
Welvaart 
Rol: verbinder, critical friend 
 

Bijdragen aan het vormen en versterken van een multi-helix ”maat-
schappelijk ecosysteem”, sociale infrastructuur in Brainport Eindho-
ven. Sociaal investeren met een positief rendement voor alle betrok-
ken stakeholders én de inwoners van de Brainport Eindhoven regio. 
Rol: verbinder, critical friend 

Koppeling van Brainport-projecten aan maatschappelijke doelen 
Rol: verbinder, critical friend

Samenwerking binnen en met maatschappelijk veld stimuleren 
Rol: verbinder, critical friend

Ondersteuning (lobbykracht) bij belangrijke publieke investeringen in 
de regio  
Rol: verbinder, critical friend
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PIJLER: LEEF- EN VESTIGINGSKLIMAAT

Opgave 10.  Instrumenten ter ondersteuning van publiek-private ecosystemen

ACTIELIJNEN

 
10.1  (Inter)nationale samenwerking ter on-
dersteuning van het ecosysteem

DELIVERABLES

Gerealiseerd: Vaststellen van nieuwe Strategische Agenda Brainport met Rijk en Provincie 
Noord-Brabant (opvolging BNA)

Gerealiseerd: Structureel overleg met bewindspersonen in BO Brainport

Doorlopend: reguliere verantwoording en voortgang Regio Deal 2018

Gerealiseerd: Nadere invulling samenwerking met Twente (Board) mbt ecosysteemontwik-
keling rond energie, semicon, medtech

Gerealiseerd: Input leveren op beleidsinstrumentarium Rijk

Gerealiseerd: Input leveren op campusstrategie van het Rijk

Gerealiseerd: Nieuwe Regio Deal binnen de regio Brainport Eindhoven (rol: critical friend)

Doorlopend: analyse van grootste (nationale en Europese) fondsen om prioriteiten Brainport 
agenda te financieren (denk aan: Nationaal Groeifonds, Horizon Europe, I3, IPCEI’s) 

Doorlopend:  
onderhouden relaties met RVO en ministeries EZK en BZK over programma’s en instrumen-
ten t.b.v. internationaal innoveren en ondernemen. Zodat vraaggestuurd vanuit de tech-
markten de verbinding wordt gemaakt met het palet aan mogelijkheden en (financierings)
instrumenten dat vanuit rijk en regio beschikbaar is.

Doorlopend:  
samenwerking in Trade and Innovate NL: 
- Inhoudelijk op specifieke markt/thema combinaties op bepaalde landen afstemmen van 
activiteiten en ondersteuning voor internationaal opererende ondernemers. 
-Beleidsmatig: rol van regionale ecosysteempartners zoals Brainport Eindhoven in interna-
tionaal ondernemen en innoveren verankeren in beleid en middelen (o.a. voortzetting TRP 
programma). 
 
Via TINL netwerk vindt ook de afstemming en samenwerking met landelijke partners privaat 
(VNO NCW) en topsectoren plaats op internationale roadmaps en daaraan gekoppelde  mis-
sies en beurzen.  
Doorlopend: Samenwerking in NL Talent Coalition

DOELSTELLINGEN EN ROL BRAINPORT DEVELOPMENT

Lobby en uitvoering Brainport Nationale Actieagenda (BNA) en Regio 
Deal 
Rol: uitvoering, verbinder, critical friend

Nieuwe financiële middelen voor innovatieclusters  
Rol: Onbekend

Faciliteren en regionaal versterken internationaal ondernemen, inno-
veren, opschalen, investeren en aantrekken talent.  
Rol: programma manager internationalisering en public affairs
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PIJLER: LEEF- EN VESTIGINGSKLIMAAT

Opgave 10.  Instrumenten ter ondersteuning van publiek-private ecosystemen

ACTIELIJNEN

 
10.1  (Inter)nationale samenwerking ter on-
dersteuning van het ecosysteem

DELIVERABLES

Gerealiseerd:  
Internationale roadmap voor marktbewerking, innovatie en/of acquisitie bepaald voor 3 
techmarkt clusters met behulp van smart targeting. 
Daaraan gekoppeld worden ook de financieringsmogelijkheden en aansluiting op nationale 
innovatie/handelsinstrumentarium verkend (PIBs, innovatiemissies, strategische beurzen-
programma etc). 
 
Gerealiseerd: 
Plan van aanpak en uitrol Partners in International Business project voor MedTech bedrijven 
in China.  
Plus gekoppeld hieraan – samen met BOM en PNB –  faciliteren van bedrijven in hightech 
manufacturing supply chain die in China actief zijn/worden d.m.v. informatievoorziening en 
kennisontwikkeling, en doorgeleiding naar het NL netwerk in China. 
 
Doorlopend: 
Continue ondersteuning bij tekort aan (economische) ruimte bij gemeenten 

Doorlopend: 
Samenwerking BOM m.b.t. aantrekken en landing internationale vestigers (BOM in de lead). 
Doel is meer high value vestigers die ecosysteem versterkend zijn aan de regio te binden.

Gerealiseerd: bijdrage aan het Frans-Nederlandse Pact voor Innovatie en Duurzame Groei 
dat in 2023 opgeleverd en ondertekend wordt. Inclusief bijdragen aan een B2B event in 
Brainportregio met deelname van o.m. Grenoble high tech ecosysteempartners.
 
 
Gerealiseerd: 1) Samenwerkingsovereenkomst BPD - BOM 

 
Relaties onderhouden en afstemmen met o.a.: 
- Doorlopend: landelijke organisaties als FME, VNO, VSNU/VH en andere Economic Boards 
en ROM’s 
- Doorlopend: subregionale wethoudersoverleggen 
- Doorlopend: Public Affairs-afstemming met bedrijven, overheden en kennisinstellingen  
- Doorlopend: campussen en werklocaties in de regio, specifiek het inrichten van een 
bestuurlijk campussenoverleg i.s.m. de gemeenten en extra aandacht voor ruimte gebrek op 
bedrijventerreinen in 21 regiogemeenten 
- Doorlopend: aandeelhouders, RvC en Bestuur Brainport 
- Doorlopend: Structureel overleg mbo’s – hbo – wo en aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

DOELSTELLINGEN EN ROL BRAINPORT DEVELOPMENT

Lobby en uitvoering Brainport Nationale Actieagenda (BNA) en Regio 
Deal 
Rol: uitvoering, verbinder, critical friend 
 

 
Rationalisering samenwerking PNB-BOM-Triple Helix 
Rol: verbinder

 
Continu accountmanagement

85
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PIJLER: LEEF- EN VESTIGINGSKLIMAAT

Opgave 10.  Instrumenten ter ondersteuning van publiek-private ecosystemen

ACTIELIJNEN

 
10.2 Eigen instrumenten

87

DELIVERABLES

Gerealiseerd: (1) Publicatie van samenvatting Brainport monitor 2023 op basis van continu 
online dashboard. en 3 thematische studies (bv. Batterij, Additive, Quantum) door-ontwik-
kelen en opnemen in de Brainport Monitor.

Gerealiseerd: Draagvlak en enthousiasme creëren met marketing- en communicatie activi-
teiten bij regionale stakeholders (van bestuurders tot inwoners) over groeiambities 

Gerealiseerd: marketingactiviteiten: 
- Partnership met PSV inzetten als vliegwiel realisatie Brainport Agenda 
- Doorontwikkeling social mediakanalen 
- Lokale en landelijke media exposure genereren in samenwerking met woordvoerders triple 
helix partners

Doorlopend: participatie in het Vanguard Initiative (e.a. Europese netwerken en samenwer-
kingsverbanden)

Gerealiseerd: ERA-hub toekenning voor Brainport Eindhoven

Gerealiseerd: Innovatiepact met Frankrijk en ondertekening in Eindhoven. Verdere verken-
ning met Franse technologieën

Doorlopend: 
Organisatie en coördineren inhoudelijke programmering voor ontvangst relevante delega-
ties i.s.m. stakeholders techmarkt clusters en Talent Attraction Programme en voorberei-
ding eventuele bestuurlijke inzet hierop.

Gerealiseerd: 
Minstens 1 innovatiemissie inbound programmeren ten behoeve van techmarkten Brainport 
Eindhoven.

Gerealiseerd in het kader van onderhoud strategische relaties internationaal: 
- Actief uitnodigingsbeleid nieuwe ambassadeurs uit landen die vanuit techmarkten rele-
vant zijn/worden en ter ondersteuning van de Talent Attraction Programme campagnes en 
activiteiten 
-Programmering terugkomweken/events buitenlandse posten (HEA’s en IA’s)”

Gerealiseerd: 
4 keer per jaar Triple Helix Overleg Internationaal voor afstemming op strategisch (plannen 
en partners) en uitvoerend niveau (bezoeken, events, projecten ) met internationale  
dimensie.

DOELSTELLINGEN EN ROL BRAINPORT DEVELOPMENT

Monitoring 
Rol: projectleider

Nationale positionering Brainport Eindhoven 
Rol: projectleider 

Europese positionering Brainport Eindhoven 
Rol: projectleider

Discover Brainport functioneert als inhoudelijk makel- en schakelpunt 
voor (inter)nationale relaties, bezoekende delegaties en bestuurlijke 
inzet daarop. Inzet is deze zo goed mogelijk te koppelen aan  
de tech-markten en wat daar speelt en de prioriteiten uit de  
Brainport Agenda.  
Rol: coördinator en regisseur
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PIJLER: LEEF- EN VESTIGINGSKLIMAAT

Opgave 10.  Instrumenten ter ondersteuning van publiek-private ecosystemen

ACTIELIJNEN

 
10.2 Eigen instrumenten

89

DELIVERABLES

Doorlopend:  
afstemming met rijk en regio’s in NL over internationale reis-, missie-, en eventkalender en 
koppeling naar regionale roadmaps en agenda’s van stakeholders in techmarkten.”

Opgeleverd: 
Tools voor corporate positionering en internationale branding Brainport Eindhoven voro 
verschillende internationale doelgroepen (als ecosysteem en op techmarkt proposities en 
op talent attraction)”

Gerealiseerd:  
afspraken met RVO over rol en positionering Brainport Eindhoven (stakeholders) mbt inko-
mende persreizen rond internationale missies en delegaties.

Gerealiseerd: het verder uitbouwen van ‘business intelligence’ marktanalyses (‘technology 
landscaping’ ‘smart targetting’ en ‘verdienvermogen analyse’) en MKBA

Gerealiseerd: 4 marktverkenningen met bijbehorende targetting-lijsten (waarvan minstens 2 
met externe partijen).   
 
Gerealiseerd: uitbreiden van de monitoringtemplate bestaande uit 3 technologielandschap-
pen met 3 nieuwe technologielandschappen en de bestaande 3 updaten. 
 
Gerealiseerd: 3 analyses ter ondersteuning van financieringsaanvragen (vb. NGF) met ver-
dienvermogen analyse en MKBA. 
 
Gerealiseerd: het communiceren over gedane onderzoeken (targetting, verdienvermogen, 
MKBA) in een uniform format, intern evenals extern (o.a. nieuwsberichten & whitepaper) 
 
Gerealiseerd: het structureren van gedane BI-onderzoeken in een online omgeving voor 
kennisbewaring en toegankelijkheid voor BI collega’s en projectleiders.

DOELSTELLINGEN EN ROL BRAINPORT DEVELOPMENT

Discover Brainport functioneert als inhoudelijk makel- en schakelpunt 
voor (inter)nationale relaties, bezoekende delegaties en bestuurlijke 
inzet daarop. Inzet is deze zo goed mogelijk te koppelen aan  
de tech-markten en wat daar speelt en de prioriteiten uit de  
Brainport Agenda.  
Rol: coördinator en regisseur

Technologische verkenningen 
Rol: projecteider
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