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Vestigingsklimaat

We voorzien dat Brainport in 
2030 een arbeidsmarktbereik 
heeft van twee miljoen mensen, 
een verdubbeling van de 
huidige situatie. Alleen dan 
kunnen we aan de groeiende 
vraag van bedrijven voldoen. 
Om dit te realiseren zal het 
vestigingsklimaat moeten 
worden versterkt, bovenop  
de inhaalslag die dringend nodig 
is. Het voorzieningenaanbod 
is veel te beperkt, de 
internationale bereikbaarheid 
schiet te kort en de toplocaties 
zijn niet goed ontsloten.

Kennis

Kennis is onze drijvende kracht.  
Om internationaal toonaangevend  
te blijven, is het heel hard nodig  
dat de Nederlandse overheid 
structureel minimaal 1 miljard 
euro extra gaat investeren in 
onderzoek en ontwikkeling.  
We streven naar een doorbraak  
in energieopslag en maken 
Nederland marktleider in 
fotonische chips. Daarnaast 
introduceren wij een nieuwe 
werkwijze om kennis sneller  
tot waarde te laten komen:  
de Eindhoven Engine. 

Ondernemerschap

Fiscale regelingen voor  
onderzoek en ontwikkeling, 
zoals de WBSO, zijn essentieel 
en moeten worden voortgezet. 
Er is extra groeikapitaal nodig 
om nieuwe kansrijke industriële 
producenten op weg te helpen.  
Met een nationaal gedragen 
offensieve aanpak benaderen 
we jaarlijks heel gericht 25 
veelbelovende internationale 
hightechbedrijven met hoge 
toegevoegde waarde voor  
vestiging in Nederland. We 
maken ons daarnaast klaar 
voor een stortvloed aan digitale 
ontwikkelingen en technologieën 
die op ons af komt. 

Talent

Om aan de vraag van de 
kennisintensieve industrie te 
kunnen voldoen is fors meer 
talent nodig, zowel ‘knappe  
koppen als gouden handjes’.  
Dat doen we door ons onderwijs 
sterk te vernieuwen. Door 
werknemers doorlopend bij 
te scholen, zodat zij blijvend 
inzetbaar zijn in een steeds 
veranderende arbeidsmarkt.  
Door verdubbeling van het aantal 
technologie- en ICT-studenten 
in het mbo, hbo en wo. Door 
Nederland internationaal sterker  
te profileren trekken we jaarlijks 
1000 extra toptalenten aan. 
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BRAINPORT 
EINDHOVEN 
HEEFT EEN 
SPILFUNCTIE 
VOOR DE 
INDUSTRIE 
EN IS EEN 
MOTOR VOOR 
ECONOMISCHE 
GROEI EN BANEN 
IN NEDERLAND. 

MET HAAR 
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IN SLEUTEL-
TECHNOLOGIEËN
IS BRAINPORT 
VAN GROOT 
BELANG BIJ  DE 
VERBETERING 
VAN DE 
NEDERLANDSE 
ECONOMIE.

Brainport Eindhoven

Met technologie leveren we 
baanbrekende oplossingen voor grote 
uitdagingen. Kennis en talent vormen de 
brandstof voor technologische innovatie 
en nieuwe business. Volgens velen is 
Nederland dankzij de inspanningen van 
Brainport sterker uit de economische 
crisis gekomen. De regio zorgt voor 
werkgelegenheid. Met technologie 
leveren baanbrekende oplossingen voor 
de grote uitdagingen waar de wereld 
voor staat: energietransitie, gezonde 
samenleving en duurzame mobiliteit.

Brainport Nationale Actieagenda

Dat kan Brainport niet alleen. Om de 
steeds hevigere concurrentie om 
kennis en talent met grootstedelijke 
technologieregio’s aan te kunnen gaan, 
hebben we een fl inke impuls nodig. 
Alleen door samen op te trekken kan 
Brainport ervoor zorgen dat Nederland 
één van de meest concurrerende landen 
van de wereld blijft! Samen maken we 
de toekomst van Nederland. Brainport 
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