
Veghel

Waalwijk

Roosendaal

Bergen op Zoom

Vlissingen

Goes

Veghel

Waalwijk

Roosendaal

Bergen op Zoom

Vlissingen

Goes

VERNIEUWEN 
DOOR TE 
VERBINDEN



2 - Over Brainport Network



OVER BRAINPORT 
NETWORK

Zes regio’s en de provincies Noord-Brabant en Limburg 

verenigen in Brainport Network hun krachten, gericht op 

innovatiegedreven economische ontwikkeling van Zuidoost-

Nederland.

Brainport Network verbindt regionale netwerken die elk hun 

oorsprong hebben in nauwe samenwerking tussen overheid, 

bedrijfsleven en kennisinstellingen - in zogenaamd ‘triple helix’ 

verband. Het resultaat is één groot ‘netwerk van netwerken’ met 

korte lijnen voor het brengen en halen van kennis die raakt aan 

economische ontwikkeling. 

De netwerkpartners staan volop met elkaar in contact en 

dat mondt ook uit in gezamenlijke actie. Brainport Network 

opereert als innovatieve projectontwikkelaar, Euregionale 

denker en doener en ambassadeur in Den Haag en Brussel van 

economische kansen in Zuidoost-Nederland.

VERNIEUWEN DOOR 
TE VERBINDEN

Brainport Network legt in hoog tempo verdere verbindingen. 

Regionaal, nationaal en Euregionaal.  Om vernieuwing op 

de arbeidsmarkt en kapitaalmarkt te versnellen. Zodat 

de sterk groeiende economie niet op de rem hoeft. En om 

Zuidoost-Nederland zowel strategisch als operationeel 

aan innovatiekracht te laten winnen, gegeven grote 

maatschappelijke uitdagingen op het gebied van onder andere 

klimaat, energie en duurzaamheid. 

Leidraad voor het tot stand brengen en versterken van allianties, 

zijn de thema’s Arbeidsmarkt, Kapitaal en EU en cross-overs 

hiervan. Waar het concrete projecten betreft, brengt Brainport 

Network uitvoerende partijen samen. 

In deze brochure: een samenvatting van actielijnen en projecten 

in 2018 waar Brainport Network op doorpakt in 2019. 
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Ton Wilthagen - bestuurlijk kartrekker en hoogleraar 

Arbeidsmarkt Tilburg University over hoe de New Deal in 

de praktijk vorm krijgt: 
“Waar we bijvoorbeeld graag het Brainport Talent & Skills 

akkoord adapteren leggen we tegelijkertijd de link met 

het hernieuwde, landelijke Techniekpact waarin Brainport 

Network vertegenwoordigd is en werken we samen met 

Vlaamse arbeidsmarktpartners binnen het Interreg 

project WerkInzicht.”

HET THEMA 
ARBEIDSMARKT

NAAR EEN NEW DEAL

In Zuidoost-Nederland zijn mensen verzekerd van 

werk en werkgevers verzekerd van mensen. Dat 

is waar Brainport Network zich aan committeert 

met een New Deal voor de arbeidsmarkt. Eerste 

aandacht gaat uit naar Leven Lang Ontwikkelen: 

met doorlopende scholing en ontwikkeling van 

mensen inspelen op benodigde competenties. In 

het verlengde daarvan ligt het vergemakkelijken 

van een oversteek van functie naar functie dan 

wel van branche naar branche. Uiteindelijk richt 

de New Deal zich op een inclusieve arbeidsmarkt 

die beschikbaar talent voortdurend optimaal 

benut.
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Anke Meuffels - regiosecretaris van de 

Metaalunie, namens de Techniekcoalitie: 

“We sluiten graag aan op bestaande actie in de 

regio, bijvoorbeeld vanuit ondernemerskringen en 

triple helix netwerken waar een competentiegerichte 

arbeidsmarktaanpak al op de agenda staat. In Brainport 

Network hebben we wat dat betreft een partner met een 

overview van wat er allemaal al gebeurt.”

Dit vraagt om:

q  Het stimuleren van werknemers en werkgevers om  

  daadwerkelijk verder te ontwikkelen en te leren;

q  Het samenbrengen van fondsen waarmee leven lang 

  ontwikkelen mede wordt mogelijk gemaakt;

q  Het verder innoveren van het onderwijs;

q  Het stimuleren van een grensoverschrijdende en 

  internationale aanpak van de arbeidsmarkt;

q  Het gezamenlijk ontwikkelen en bespreken van 

  arbeidsmarktscenario’s gericht op de vraag van morgen.

De New Deal bouwt voort op in de regio bestaande, 

veelbelovende initiatieven en best practices.   

GROEIMODEL

Zuidoost-Nederland biedt de omvang en economische 

samenhang voor ‘een eigen arbeidsmarkt’, maar fungeert 

binnen een grotere context als motor van de nationale economie 

en Europese innovatieregio. Daarom zijn zowel regionale als 

landelijke en Euregionale partijen welkom om mede invulling 

te geven aan de New Deal. Brainport Network faciliteert dat en 

verbindt initiatieven. Een groeimodel is het vertrekpunt. 

ALLIANTIE MET TECHNIEKCOALITIE 
ZUID-NEDERLAND

Brainport Network vindt onder andere belangrijke medespelers 

in de sectororganisaties FME, Techniek Nederland en Metaalunie 

en hun opleidingsfondsen, verenigd in de Techniekcoalitie 

Zuid-Nederland. Samen met Brainport Network beoogt de 

Techniekcoalitie het bundelen van landelijke, sectorale, 

regionale en provinciale organisatiekracht en middelen, op naar 

voldoende vakmensen die excelleren in de praktijk. 
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AANSLUITING WEST-BRABANT OP 
THEMA ARBEIDSMARKT

Geïnspireerd door de arbeidsmarktaanpak van Brainport 

Network en de New Deal in het bijzonder, sluit de regio West-

Brabant zich officieel aan bij Brainport Network op het thema 

Arbeidsmarkt.

ARBEIDSMARKTINZICHT.NL

Een voorwaarde voor nadere uitwerking van de New Deal is 

inzicht in gevraagde en geboden competenties op de regionale 

arbeidsmarkt. Hierin ondersteunt ArbeidsmarktInZicht.nl, 

de opvolger van het door Brainport Network ontwikkelde 

arbeidsmarktdashboard. Nieuw is meer gebruiksgemak, duiding 

van data en op regio’s toegespitst arbeidsmarktnieuws. 

Het vernieuwde platform verwelkomt de provincies Overijssel 

en Noord-Holland als gebruikers waar de provincies 

Noord-Brabant, Limburg, Drenthe en Utrecht dat al zijn. 

INTERREG PROJECT WERKINZICHT

De regionale arbeidsmarkt houdt niet op bij de landsgrens, 

maar helder zicht op vraag en aanbod in grensregio’s 

ontbreekt. Het Interreg project WerkInzicht speelt daar op 

in met het innovatief ontsluiten van arbeidsmarktinformatie, 

op het niveau van competenties, in het Vlaams/Nederlandse 

grensgebied. Tot het Vlaams/Nederlandse consortium behoren 

CBS, VDAB, Brainport Network, UWV, Steunpunt Werk - KU 

Leuven, Jheronimus Academy of Data Science (JADS) en 

het ZB| Planbureau. Het project loopt van 2018 tot en met 

2020. Eerste gebruikerstoepassingen komen in de loop van 

2019 beschikbaar. De basis daarvoor is een al ver ontwikkeld 

systeem voor Vlaanderen van VDAB, genaamd Competent, dat 

competentiegericht matchen mogelijk maakt.

DEELNAME AAN TECHNIEKPACT

Het landelijke Techniekpact kwam mede tot stand als antwoord 

op tekorten aan technisch personeel in Zuidoost-Nederland. 

Brainport Network is in dit programma dan ook een partner 

met een grote stem. Op de agenda staat: meer instroom in 

techniekopleidingen, meer leerlingen en studenten die een 

technisch diploma halen en daarmee aan de slag gaan, en 

behoud van talent voor de techniek.
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Uitgelicht

MONITOR CIJFERS ARBEIDSMARKT

De werkgelegenheid bij met name de sectoren HTSM, Agrofood, Logistiek en Creatieve 
Industrie in Zuidoost-Nederland is gestegen. Bij de sectoren Chemie en Life Science & Health 
treedt een daling op.

Het aantal vacatures is in alle regio’s fors gestegen in 2017 vergeleken met 2016, in 
Zuidoost-Brabant het sterkst met ruim 19%, in Midden- en West-Brabant en Noord-
Limburg met ruim 18%. De overige regio’s ligt de stijging op ruim 10%. Voor de eerste 
helft van 2018 is te zien dat de stijgende trend doorzet. Over de invulling van de 
vacatures is bekend dat deze bij specifieke sectoren zeer moeizaam verloopt.

Voor meer informatie over de vacature-ontwikkeling, ook per sector: 
www.arbeidsmarktinzicht.nl

De prognose van het werkloosheidspercentage tot 2022 laat zien dat deze voor de regio’s 
verder daalt, met een zeer krappe arbeidsmarkt voor met name Midden-Limburg. Opvallend is 
dat alle regio’s onder het landelijk gemiddelde liggen. 
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In het HBO en WO neemt de instroom in de Bètatechniek significant toe. De instroom in MBO in 
Zuidoost-Nederland blijft gelijk, in onderstaande tabel zijn per regio de verschillen opgenomen. 
Voor meer data over in- en uitstroom leerlingen zie www.techniekpactmonitor.nl/kerncijfers

De indicator leven lang leren geeft het aantal mensen weer dat deelneemt aan leven lang 
leren als % van de totale populatie in die leeftijdsgroep, uitgezonderd de mensen die 
deelnamen aan het onderzoek maar die geen antwoord gaven op de vraag of ze deelnamen 
aan leven lang leren. De gegevens zijn afkomstig uit de EU Labour Force Survey. Leven 
lang leren verwijst naar mensen in de leeftijdsgroep 25-64 die verklaard hebben dat ze 
onderwijs of training hebben gehad in de vier weken voorafgaande aan het onderzoek.

De indicator labor market efficiency uit de Global Competitiveness Index van het World 
Economic Forum bestaat uit twee pijlers: Flexibility en Efficient use of talent. Deze  
bestaan uit de volgende deelindicatoren. Flexibility: Cooperation in labor-employer 
relations, Flexibility of wage determination, Rigidity of employment, Hiring and firing 
practices, Redundancy costs en Extent and effect of taxation. Efficient use of talent: 
Pay and productivit, Reliance on professional management, Brain drain en Female 
participation in labor force. 
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HET THEMA 
KAPITAAL

(INTER)NATIONALE FINANCIERINGS-
BRONNEN AANBOREN

Door de sterke economische groei verbetert het 

financieringsklimaat, maar nog altijd is kapitaal onvoldoende 

beschikbaar voor innovatieve groeiondernemingen in 

Zuidoost-Nederland. Vooral de kredietverlening aan het MKB 

blijft achter. Dat vraagt om structurele vernieuwing op de 

kapitaalmarkt. Terwijl Brainport Network onverminderd inzet 

op netwerkvorming rond ondernemers die hun kans vergroot 

op contact met passende financiële partijen, krijgt dit 

nadrukkelijker zijn plek binnen een breder paradigma: vorm 

en uitstraling geven aan een ecosysteem in Noord-Brabant 

en Limburg voor oprichting, groei en schaalvergroting van 

innovatieve bedrijven dat goede mogelijkheden incorporeert 

voor het aanboren van (inter)nationale financieringbronnen. 

Chris Buijink - voorzitter van de 

Nederlandse Vereniging van Banken 

(NVB):

‘Ik zeg regelmatig: ga eens kijken 

hoe ze het bij Brainport Network 

hebben geregeld.’
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LANDELIJKE NAVOLGING  
FINANCIERINGSTAFELS

Een vernieuwende manier om doeltreffend een netwerk in stelling 

te brengen voor ondernemers met een financieringsbehoefte, 

vormen de regionale Financieringstafels die Brainport Network 

in 2016 lanceerde. Inmiddels zijn deze niet meer weg te denken. 

Binnen een tafel buigen uiteenlopende marktpartijen zich 

samen over oplossingen voor bedrijven met groeipotentie. Tot 

de deelnemende partijen behoren ABN AMRO, Rabobank, ING, 

de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de BOM 

en overige financiers. Deze aanpak krijgt landelijk navolging. 

Overijssel start een Financieringstafel en de Rijksoverheid neemt 

een nationale uitrol van het concept op in het MKB-Actieplan, uit 

te voeren door het ministerie van EZK met Brainport Network als 

meedenkende en -acterende partner.

RELEVANTE NETWERKEN VERKNOPEN 
AAN REGIONALE BUSINESS

Brainport Network vergemakkelijkt toegang voor startende en 

groeiende ondernemers in Zuidoost-Nederland tot relevante 

netwerken van binnen en buiten de regio. Zo haakt Brainport 

Network hightech georiënteerde bedrijven aan op het Techshare 

programma van Euronext en het acceleratieprogramma 

NextOEM. Dat als partner van deze initiatieven. 

En actieve deelname aan het Corporate Venturing Network (CVN), 

met leden in Nederland en België, brengt corporate investeerders 

dichterbij die kunnen bijdragen aan een bloeiend ecosysteem. CVN 

ontplooit netwerkactiviteiten vanuit een ecosysteemgedachte. 

FINANCIERINGSTAFELS

De Financieringstafels (formeel Financieringscommissies genoemd) 

in Brainport Eindhoven, AgriFood Capital en Midpoint Brabant werken 

naar tevredenheid. De deelnemers blijven enthousiast hun bijdrage 

leveren. Ontwikkelingsmaatschappij REWIN treft voorbereidingen 

voor het implementeren van een tafel in West-Brabant in 2019. 

Brainport Network ondersteunt met monitoring, promoot de 

tafels bij ondernemers en financiële dienstverleners en voorziet in 

netwerkbijeenkomsten voor de keten van Financieringstafels.

VERSTERKEN ECOSYSTEEM

In opdracht van Brainport Network vergelijkt professor Erik 

Vermeulen, verbonden aan Tilburg University, succesvolle startup-

ecosystemen wereldwijd met de situatie in Noord-Brabant en 

Limburg. Op basis daarvan is zijn aanbeveling om naast het nog 

beter faciliteren van lokale en traditionele kapitaalverschaffers, 

de focus te versterken op het ‘activeren’ en aantrekken van 

corporate investeerders en buitenlandse investeerders binnen het 

ecosysteem. 
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Wat dat betreft geldt  als eerste actiepunt: zorg ervoor dat er 

belangrijke evenementen plaatsvinden. Brainport Network pakt 

die handschoen alvast op met de organisatie van een groot 

Private Equity evenement in 2019, samen met de Nederlandse 

vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP). Daarnaast 

adviseert Vermeulen onder andere ook aandacht voor nieuwe 

(en opkomende) vormen van financiering, zoals crowdfunding 

en de op blockchain gebaseerde Initial Coin Offerings (ICOs).

SCALE-UP DASHBOARD

Een online tool waarmee Brainport Network regionale, nationale 

en buitenlandse kapitaalverstrekkers faciliteert, is het Scale-

Up Dashboard: scale-ups.brainportnetwork.nl. Deze website 

biedt een inzichtelijke inventarisatie van snel groeiende 

bedrijven in de regio, wat tegelijkertijd Zuidoost-Nederland in 

de schijnwerpers zet als ecosysteem met investeringskansen. 

Een tweede doelgroep zijn organisaties die business 

development ondersteunen. Het platform ondergaat een 

actualisatie en krijgt aanvullingen in de vorm van een 

totaaloverzicht van fondsen voor bedrijven in verschillende 

groeifasen en een koppeling met de MKB Financieringsgids die 

financieringsinstrumenten op een rij zet voor een individueel 

bedrijf: MKBfinancieringsgids.nl.  
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Corina Kuiper - directeur van Corporate Venturing Network (CVN) 

over de relatie met Brainport Network: 

“Verschillende van onze leden zijn gevestigd of actief in Zuidoost-Nederland. 

Daarom onderhouden we van begin af aan al contact met Brainport Network. 

Belangrijk is dat het niet alleen gaat om een virtueel netwerk, maar dat je er ook 

fysieke ontmoetingsplekken hebt, van de High Tech Campus in Eindhoven tot de 

Brightlands campussen in Limburg, die direct bijdragen aan ecosysteemvorming."
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Uitgelicht

MONITOR CIJFERS KAPITAAL
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Luc Soete - bestuurlijk kartrekker van het thema Europa:

“Het gaat om het inzetten van de grensligging van de regio als 

unieke kracht, in de wetenschap dat er te benutten Euregionale 

raakvlakken zijn. Om een voorbeeld te noemen: stel, Zuid-

Nederland, Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen kiezen alle 

drie voor een industriële overstap op waterstof, dan liggen er 

verbindingen tussen onder andere het chemisch cluster rond 

Antwerpen, industrieterrein Moerdijk, de Chemelot campus in 

Limburg en industrie in het Duitse Roergebied.”

HET THEMA 
EUROPA

EUREGIONALE RAAKVLAKKEN BENUTTEN

Maatschappelijke uitdagingen als klimaat en 

energie kennen geen grenzen. Voorsorteren op 

grensoverschrijdende oplossingen is daarom belangrijk. 

En helemaal als daarbij in Euregionaal verband strategisch 

en operationeel synergie te behalen valt. Vanuit die 

insteek, en gebruik makend van de grensligging van 

Zuidoost-Nederland, smeedt Brainport Network 

connecties met buurregio’s Vlaanderen en Noordrijn-

Westfalen. Onder meer agro, food en logistiek bieden 

aanknopingspunten. Daarnaast werkt Brainport Network 

concreet samen met andere, ook verder weg gelegen 

Europese regio’s binnen het Vanguard Initiative dat zich 

richt op industriële innovatie.
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REGIONALE STRATEGIE INTERNATIONAAL 
INBEDDEN

In 2018 start het proces om tot een aangepaste regionale 

innovatiestrategie (RIS3) van Zuid-Nederland te komen voor de 

Europese programmaperiode vanaf 2020. Het streven is een 

alom triple helix gedragen strategie. Brainport Network biedt 

een forum aan samenstellers die een bijdrage leveren vanuit 

fijn vertakte regionale ecosystemen in Zuidoost-Nederland, 

West-Brabant en Zeeland. Vervolgens zoekt Brainport Network 

verbinding met de opstellers van ‘RIS3en’ van Vlaanderen en 

Noordrijn-Westfalen, met als doel: waar mogelijk inhoudelijke 

samenhang creëren. Het internationaal inbedden van de 

regionale strategie vormt een belangrijke nieuwe invalshoek.  

VANGUARD INITIATIVE

Brainport Network betrekt gericht triple helix managers bij 

demonstratieprojecten binnen het Vanguard Initiative: een 

netwerk van ruim 30 Europese regio’s, waaronder regio Zuid-

Nederland, die politiek en operationeel samenwerken om 

kansrijke, nieuwe technologieën versneld hun weg te laten 

vinden naar de Europese industrie. Na enkele succesvolle 

voorbeelden van interregionale projecten, zoals 3D printen 

met Nederlandse en Vlaamse organisaties, is nu de volgende 

fase ingeluid: in het volgende Interreg Europe programma komt 

speciaal voor industriële innovatie een faciliteit van maar liefst 

€ 970 miljoen - een mooi lobby resultaat van de Vanguard 

lidregio’s binnen Brainport Network.

VLAAMS/NEDERLANDSE SAMENWERKING

Brainport Network brengt relevante food en agri spelers uit Zuid-

Nederland en Vlaanderen samen en organiseert werksessies. 

Op diverse onderwerpen blijken gedeelde interesses te bestaan, 

waaronder de eiwittransitie, smart digital farming en circulaire 

productie. Dit resulteert in een gezamenlijke deelname in de 

Europese Smart Agri Hubs call en in structurele gezamenlijke 

activiteiten zoals het bezoeken van conferenties en bedrijven 

en aansluiten bij internationale netwerken. Betrokken zijn Food 

Pilot/ILVO, AgriFood Capital, Smart Digital Farming Network/

ILVO, Flanders’ FOOD, Brightlands Campus Greenport Venlo en 

Economic Development Board Noord-Limburg.

Ondertussen legt het Nederlandse klimaatakkoord de lat hoog 

voor innovaties ter terugdringing van emissies. Maar CO
2
 kent 

geen grenzen. Reden voor Brainport Network om in 2019 extra 

aandacht te besteden aan het over de grens meekijken en mee 

ontwikkelen van oplossingen voor bijvoorbeeld stadlogistiek en 

hernieuwbare brandstoffen. 
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VERKENNING NOORDRIJN-WESTFALEN

Ook in Noordrijn-Westfalen verkent Brainport Network wegen 

naar samenwerking. Bijvoorbeeld op het gebied van food, 

vinden de Brainport Network partners Greenport Venlo en 

AgriFood Capital nieuwe projectpartners in verschillende 

Duitse organisaties in de grensstreek. Een triple helix 

structuur kent de Duitse regio niet, dus is het zoeken naar 

juiste ingangen. Brainport Network legt contacten met 

diverse clusterorganisaties en instituten.  

MISSIEGERICHTE RIS3 

Vanuit een Zuid-Nederland brede triple helix achterban, 

levert Brainport Network input voor de nieuwe RIS3 en 

is er nauw overleg met de centrale RIS3 coördinatie. De 

provincies stellen een  ‘houtkoolschets’ op. Het betreft de 

contouren voor een missiegerichte strategie die rekening 

houdt met benodigd maatschappelijk draagvlak: de wens 

van de Europese burger dat geld besteed wordt aan innovatie 

met een duidelijke opbrengst voor de samenleving. Rond 

deze ‘houtkoolschets’ organiseert Brainport Network een 

grootschalige, intensieve werksessie waaraan ook West-

Brabant – via REWIN - en Zeeland deelnemen. Te gast is 

bovendien Robert-Jan Smits die in 2019 aantreedt als TU/e 

topman.

Robert-Jan Smits - voormalig 

directeur-generaal Research en 

Innovatie van de Europese Commissie:

“Ik was onder de indruk van de goede 

voorbereiding en de expertise aan tafel. 

‘Ga uit van de eigen kracht van de regio’ 

bracht ik vooral in.”
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Brainport Network partners
AgriFood Capital (Noordoost-Brabant), 
Brainport Eindhoven (Zuidoost-Brabant), 
Greenport Venlo (Noord-Limburg), 
Keyport 2020 (Midden-Limburg), 
Economische Samenwerking Zuid-Limburg (ESZL) (Zuid-Limburg), 
Midpoint Brabant (Midden-Brabant), 
Provincie Noord-Brabant
Provincie Limburg

De website van Brainport Network www.brainportnetwork.nl 
brengt de acht partners en drie thema’s Arbeidsmarkt, Kapitaal 
en Europa in beeld met focus op ‘Vernieuwen door te verbinden’.

www.brainportnetwork.nl
 @Brainport_NW


