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Starten & 
groeienBrainport Development werkt als economische ontwikke-

lingsmaatschappij samen met partners uit het bedrijfs- 
leven, onderwijs en overheid aan een krachtige regio met 
een innovatief ecosysteem voor een betere, duurzamere 
en technologische toekomst.

In ons jaarplan staat uitgebreid beschreven wat onze 
activiteiten zijn en op welke sleuteltechnologieën wij 
ons richten. Als onafhankelijke organisatie zetten  
wij ons in om innovatieve bedrijven verder te helpen  
in welke vorm of wijze dan ook. Hieronder vind je een 
overzicht van onze dienstverlening, specifiek voor 
ondernemers.

Advies
Ons businessteam biedt gratis en onafhankelijk bedrijfsadvies en is je  
netwerkpartner om met de juiste partners, projecten en adviseurs in 
contact te komen. En zo je ambities sneller te realiseren.

Heb je een vraag? 
Neem rechtstreeks contact op met Piet, 
programmamanager business  
(06 29 00 00 67).  

Regionaal netwerken via Connect
In Connect vind je de bedrijven en organisaties die Brainport Eindhoven 
sterker maken. Schrijf je gratis in en kom in contact met andere ondernemers 
en experts uit de Brainport regio. Ontvang suggesties voor interessante 
matches en voor jou relevante informatie. Zorg dat je aangemeld bent om 
gevonden te worden!
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https://brainporteindhoven.com/nl/ontdek/brainport-development/jaarplannen
https://brainporteindhoven.com/nl/ondernemen-en-innoveren/technologieen
mailto:p.vdwielen%40brainportdevelopment.nl?subject=
https://connect.brainporteindhoven.com/nl/
https://brainporteindhoven.com/nl/ondernemen-en-innoveren/ondernemen
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Adviesgesprek 
Ben je bezig met innovatie als startup of MKB-er? De bedrijfsadviseurs 
van Brainport Development helpen je graag op weg bij het toetsen van 
ideeën, het opstellen van een businessplan en hulp bij financiering. 
Vroege fase financiering is hiervan een van de speerpunten. Ze kennen  
de weg en de geschikte partijen. 
• Een van de in te zetten tools is financiering via het Brabant Start up 

Fonds
• In de MKB financieringsgids vind je een overzicht van de financie-

rings-subsidie en fiscale mogelijkheden. 
• Brainport Development is onderdeel van The Gate: de one-stop-shop 

voor startups en innovatief MKB waar elke vraag welkom is. Partners 
zijn ook Fontys, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), TU/e en 
Summa College.

Ondersteuning met regionale partijen
Wij organiseren met de inzet van ondernemers, financiers en partijen uit 
de regio een aantal activiteiten om ondernemers direct ondersteuning te 
bieden bij uiteenlopende groei, innovatie  of financieringsvragen: 

Brainport Meet-Up 
Doel van deze sessie is het ondersteunen van bedrijven bij de dooront-
wikkeling van het bedrijf of de ondernemer. De deelnemers zijn CEO’s van 
regionale bedrijven. Het zijn inspirerende bijeenkomsten met volop 
feedback en ingangen, die worden afgesloten met een informele borrel.

Brainport Financieringstafels
Doel van deze sessie is feedback op de verkrijging van (bancaire) finan-
ciering. Je pitcht specifieke uitdagingen van je onderneming of plan aan 
specialisten van de Rabobank, ABN AMRO, ING, DLL, Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO), Brabantse Ontwikkelings Maatschappij 
(BOM) en Brainport Development. Er wordt direct met je meegedacht in 
oplossingen. Je kunt na je pitch direct aan de slag met de geboden 
oplossingen, ingangen of ondersteuning.

Brainport Equitytafels
Doel van deze sessie is feedback op je investeringsvraag. Je pitcht een 
investeringsuitdaging aan een aantal investeerders: Brabantse Ontwikke-
lings Maatschappij (BOM), Borski Fund, Newion, Innovation Industries, 
Ramphastos, Lumo Labs, ECFG en Sioux. Je krijgt eerlijke feedback en 
tips over je investeringsvraag.

Innovation meets hospital sessies
Doel van deze sessie is het verkleinen van de afstand tussen medtech 
startups en ziekenhuizen. Je pitcht je oplossing aan een aantal zieken- 
huizen uit de regio. 

Heb je interesse in een adviesgesprek of een van de sessies? 
Neem rechtstreeks contact op met Piet, 
programmamanager business (06 29 00 00 67), 

of met een van de business developers 
Marielle (06 51 01 03 93) 
of Jelle (06 15 90 54 82).

Toekomstbestendige maakindustrie 
Brainport Development neemt deel aan het project voor industriële 
maakbedrijven in Brainport Eindhoven (Zuidoost-Brabant) die met 
vernieuwing aan de slag willen. Ondernemers leren van elkaar en maken
kennis met alles wat er al beschikbaar is in de regio om hen verder te 
helpen: relevante organisaties, werkplaatsen, fieldlabs en projecten. 
Meer informatie en contactgegevens zijn hier te vinden.  

https://brainporteindhoven.com/nl/ondernemen-en-innoveren/ondernemen
https://www.brabant.nl/subsites/brabantstartupfonds
https://www.brabant.nl/subsites/brabantstartupfonds
https://brainporteindhoven.com/nl/ondernemen-en-innoveren/ondernemen/mkbfinancieringsgids
https://brainporteindhoven.com/nl/ondernemen-en-innoveren/ondernemen/the-gate
https://brainporteindhoven.com/nl/ondernemen-en-innoveren/ondernemen/hoe-kom-ik-aan-bedrijfsfinanciering-fiscale-regelingen-en-subsidies#c316
mailto:p.vdwielen%40brainportdevelopment.nl?subject=
mailto:m.sleumer%40brainportdevelopment.nl?subject=
mailto:j.schunselaar%40brainportdevelopment.nl?subject=
https://www.fme.nl/technologische-transities/smart-industry/toekomstbestendige-maakindustrie
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Digitalisering
Datacoach
Wil je meer te weten over wat digitalisering voor jouw bedrijf kan beteke-
nen en hoe je hiervan kunt profiteren? Maak gebruik van de onafhankelijke 
gratis Brainport datacoach. Bekijk het gratis aanbod van een datacoach 
en de datacoachregeling.

Wil je meer weten? 
Vul vrijblijvend de datascan in of neem rechtstreeks contact op met 
de datacoaches Wim (06 43 16 98 63) of Desiree (06 38 31 38 59).

AI-hub Brainport
Artificial Intelligence speelt bij steeds meer organisaties een belangrijke 
rol. Voor meer informatie over over de activiteiten en inschrijving voor de 
nieuwsbrief van AI-hub Brainport bekijk je de website. 
 

Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport (CWB)
Het Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport is opgericht om bedrijven 
binnen de kennisintensieve maakindustrie te helpen met weerbaarheid 
tegen digitale spionage en sabotage.

Ook brengt het CWB participanten via het CWB-platform en de CWB-app 
op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van cyberveilig-
heid (zie lidmaatschap). Het CWB heeft voor iedere ondernemer een 
serie preventie-, nood- en advieskaarten ontwikkeld over onderwerpen 
als phishing, ransomware en de IT-leverancier. Ze bevatten aanbevolen 
acties die de cyberweerbaarheid verbeteren. Je kunt ze hier downloaden.  

Heb je interesse in deelname? 
Neem rechtstreeks contact op met Angélique, 
programmamanager CWB (06 21 29 82 25).
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https://brainporteindhoven.com/nl/ondernemen-en-innoveren/ondernemen
https://brainporteindhoven.com/nl/ondernemen-en-innoveren/ondernemen/gratis-adviesgesprek-voor-datakansen
https://www.brabant.nl/applicaties/producten/economie_kennis_en_talentontwikkeling__datamaturiteit_mkb_subsidie_152217
https://formulieren.brabant.nl/provnbr/Vragenlijst_Data_Maturiteit_Scan_MKB?def_E_Herkomst=TBBwebsite
mailto:w.renders%40brainportdevelopment.nl?subject=Datacoach
mailto:d.vzutphen%40brainportdevelopment.nl?subject=Datacoach
https://brainporteindhoven.com/nl/ondernemen-en-innoveren/technologieen/artificial-intelligence/ai-hub-brainport
https://cwbrainport.nl/
https://cwbrainport.nl/lidmaatschap-en-kosten
https://cwbrainport.nl/diensten#c22986
mailto:a.staal%40brainportdevelopment.nl?subject=Cyber%20Weerbaarheidscentrum%20Brainport
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Internationale handelsbevordering 
We werken samen op rijks-, regionaal, provinciaal en stadsniveau aan 
handelsbevordering. Door samen te werken vergroten we ons netwerk en 
staan we internationaal sterker op kansrijke markten en kunnen we 
internationale innovatie beter aanjagen. Brainport Development onder-
houdt daarnaast een goede relatie met het internationale innovatie- en 
postennetwerk en is betrokken bij internationale handels- en innovatie-
missies.

Internationale clusters, projecten en kennisallianties 
Brainport Development bouwt voortdurend aan kennis- en innovatie-alli-
anties tussen clusters en campussen. En is continu op zoek naar nieuwe 
samenwerkingsverbanden in binnen- en buitenland. Door het aangaan 
van deze internationale samenwerkingen ontstaan strategische relaties 
binnen uiteenlopende thema’s. Deze bieden jou als ondernemer de 
mogelijkheid om met verschillende partijen uit kansrijke regio’s kennis te 
delen en zaken te doen in het buitenland. 

Het kan voor je bedrijf interessant zijn aan te sluiten bij 
internationale succesvolle clusters, en deel te nemen aan 
Europese projecten of internationale innovatiesamenwerkingen.

Heb je vragen over internationalisering? 
Of heb je interesse om je aan te sluiten bij buitenlandse  
innovatiepartners? Neem rechtstreeks contact op met area 
managers Desiree (06 38 31 38 59) of Johann (06 29 00 74 77).
 

Internationaal
ondernemen

https://brainporteindhoven.com/nl/ondernemen-en-innoveren/ondernemen
https://brainporteindhoven.com/nl/ondernemen-en-innoveren/ondernemen/hoe-sluit-ik-me-aan-bij-buitenlandse-innovatiepartners
https://brainporteindhoven.com/nl/ontdek/brainport-development/europese-projecten
mailto:d.vzutphen%40brainportdevelopment.nl?subject=Internationalisering
mailto:j.beelen%40brainportdevelopment.nl?subject=Internationalisering
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Talent
Internationaal talent
Brainport Development biedt via projecten ondersteuning aan bedrijven 
bij het aantrekken van tech en IT-talent. Naast het bieden van gratis en 
onafhankelijk advies, bieden wij diverse activiteiten en producten aan 
zoals:  

Plaatsen vacatures 
Al jouw Engelstalige vacatures kunnen op de Brainport Tech & IT job 
portal terecht komen. Zo kan talent van over de hele wereld direct zien 
welke vacatures er in de Brainportregio open staan. Hoe jij ervoor zorgt 
dat je vacature in de job portal terecht komt, lees je hier. 

Deelnemen aan HR evenementen
Vergroot je kennis en leer van collega’s van andere bedrijven door deel te 
nemen aan onze HR-evenementen.

Gratis International Talent Scan 
Kijk zelf hoe aantrekkelijk jouw organisatie is voor internationaal talent en 
hoe je bedrijfsprocessen kunt optimaliseren om internationaal talent 
soepeler in de organisatie op te nemen en te behouden via de gratis 
International Talent Scan. 

Ondersteuning voor internationale medewerkers
Brainport Development werkt samen met het Holland Expat Center 
South om internationaal talent en werkgevers bij vragen te ondersteu-
nen.  

Wil je meer weten over het aantrekken en behouden van 
internationaal talent? 
Neem rechtstreeks contact op met een van de projectleiders: 
Nicole (06 29 49 58 34) of Leane (06 27 37 97 02). 

https://brainporteindhoven.com/nl/ondernemen-en-innoveren/ondernemen
https://brainporteindhoven.com/int/for-you/work/jobs
https://brainporteindhoven.com/int/for-you/work/jobs
https://brainporteindhoven.com/nl/ondernemen-en-innoveren/ondernemen/hoe-werkt-de-jobportal-van-brainport-eindhoven
https://brainporteindhoven.com/nl/ondernemen-en-innoveren/ondernemen/hoe-kan-ik-mijn-hr-netwerk-versterken-en-kennis-vergroten
https://brainporteindhoven.com/nl/ondernemen-en-innoveren/ondernemen/international-talent-scan
https://hollandexpatcenter.com/en/
https://hollandexpatcenter.com/en/
mailto:n.zwetsloot%40brainportdevelopment.nl?subject=Internationaal%20talent
mailto:l.vanveghel%40brainportdevelopment.nl?subject=Internationaal%20talent


1312  |  Brainport Development voor ondernemers 13

Talent
Nieuw talent met zij-instromers
Wat kunnen zij-instromers voor jouw zoektocht naar technisch en IT- 
talent betekenen? Met het omscholingsproject Reskilling in Brainport 
zorgt Brainport Development dat gemotiveerde omscholingskandidaten 
worden gekoppeld aan werkgevers die op zoek zijn naar talent. Meedoen? 
Lees hier meer over omscholing naar tech & IT in Brainport Eindhoven.

Wil je meer weten over zij-instromers?
Neem rechtstreeks contact op met projectleider Richard (06 34 73 88 00).

Hybride docenten 
Door kennis en ervaring van mensen uit het technische bedrijfsleven 
letterlijk de klas in brengen wordt de samenwerking tussen onderwijs en 
bedrijfsleven vergroot. Daarom zet Brainport Development al jaren in op 
hybride docenten. Als werkgever kun je jouw medewerkers ontwikkel- 
mogelijkheden bieden door ze als hybride docenten in te zetten en zo  
zelf dichter op het onderwijs en nieuw talent te zitten. Zie hier voor meer 
informatie.

Wil je meer weten over hybride docenten? 
Neem rechtstreeks contact op met projectleider Thomas (06 55 38 16 22).

https://brainporteindhoven.com/nl/ondernemen-en-innoveren/ondernemen
https://brainporteindhoven.com/nl/ondernemen-en-innoveren/ondernemen/wat-kunnen-zij-instromers-voor-mijn-zoektocht-naar-talent-betekenen
mailto:r.kerste%40brainportdevelopment.nl?subject=Zij-instromers
https://brainporteindhoven.com/nl/leren-en-werken/onderwijs/hybride-docenten-in-brainport
mailto:t.vanwaesberge%40brainportdevelopment.nl?subject=Hybride%20docenten
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Sociaal innovatieprogramma: 
Brainport voor elkaar

Wil je als maatschappelijk betrokken werkgever bijdragen aan een  
leefbare verbonden regio? En wil je investeren in het welzijn, trots en 
loyaliteit van jouw medewerkers? Of wil je meedoen aan programma’s, 
zoals de inzet van vrijwilligers, financieel fit in Brainport of ontmoetingen 
door coach-, kennis- en Probono programma’s? 

Sluit je aan bij de Top 100 Brainport bedrijven!

Meerjarige publiek-private 
innovatieprogramma’s

Brainport Development houdt zich bezig met Publiek-Private meerjaren 
innovatieprogramma’s op verschillende markten: green & smart 
mobility, voedselverwerking, energie en medtech. En met innovatieve 
technologieën: artificial intelligence, nano- & micro-elektronica, 
quantum, geïntegreerde fotonica, additive manufacturing en systems 
engineering.   

Voor het ontwikkelen van deze meerjaren innovatieprogramma’s organi-
seren we diverse activiteiten, zoals bijvoorbeeld Battery days, AI Summit 
Brainport en de Automotive Week. 

Op de hoogte blijven van 
nieuws en evenementen?

Voor een overzicht van alle actuele evenementen in de Brainportregio  
klik hier. Je kunt je ook abonneren op onze nieuwsbrief en ons volgen  
op LinkedIn.

Overig

https://brainporteindhoven.com/nl/ondernemen-en-innoveren/ondernemen
https://brainporteindhoven.com/nl/ontdek/wat-is-brainport-eindhoven/brainport-voor-elkaar
https://brainporteindhoven.com/nl/ondernemen-en-innoveren/markten
https://brainporteindhoven.com/nl/ondernemen-en-innoveren/technologieen
https://brainporteindhoven.com/nl/evenementen
https://brainporteindhoven.com/nl/nieuws
https://www.linkedin.com/company/brainport-development/
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Ontmoet het team
Piet van der Wielen
Programmamanager Business

06 29 00 00 67
p.vdwielen@brainportdevelopment.nl

Wim Renders
Datacoach en digitaliseringsadviseur

06 43 16 98 63
w.renders@brainportdevelopment.nl

Desiree van Zutphen
Business developer en Area manager Asia

06 38 31 38 59
d.vzutphen@brainportdevelopment.nl

Johann Beelen
Business developer en Area manager USA

06 29 00 74 77
j.beelen@brainportdevelopment.nl

Celeste Dalhuijsen

Algemeen
040 751 24 70
business@brainportdevelopment.nl

Mariëlle Sleumer
Business developer / Investment manager

06 51 01 03 93
m.sleumer@brainportdevelopment.nl

Jelle Schunselaar
Business developer / Investment manager

06 15 90 54 82
j.schunselaar@brainportdevelopment.nl

Rebecca Wijn
Marketing Communicatie

06 86 83 36 47
r.wijn@brainportdevelopment.nl

https://brainporteindhoven.com/nl/ondernemen-en-innoveren/ondernemen
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WWW.BRAINPORTEINDHOVEN.COM


