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Geachte besturen,

Het bestuur van de stichting Brainport heeft vorig jaar zomer met 'Brainport Next Generation ' een 
nieuwe strategische koers uitgezet; een koers uit gericht op het vergroten van de economische 
veerkracht van onze hele regio. Niet omdat dat nodig was vanwege een dreigende grote crisis, maar 
juist omdat het goed gaat in Brainport en we trots kunnen zijn op de economische resultaten die de 
afgelopen 10 járen zijn geboekt:

o de regionale economie groeide gemiddeld vijftig procent harder dan de rest van Nederland; 
o de werkloosheidscijfers liggen altijd onder het Nederlands gemiddelde; 
o het aantal start-ups nam significant toe en is 70fo bovengemiddeld; 
o het aantal sterk groeiende bedrijven ligt 1907o boven het nederlands gemiddelde;
® de publieke R&D verdubbelde;
® meer buitenlandse bedrijven openden hier een vestiging, en;
o het aantal internationale kenniswerkers in Zuidoost-Nederland is in de laatste vijfjaar 

verdrievoudigd.
Echter, in de snel veranderende wereld waarin onze bedrijven en kennisinstellingen acteren, is stilzitten 
geen optie. Dat is ook de motivatie om te komen met een nieuwe koers voor de regio; de stichting 
Brainport zet met Brainport Next Generation een nieuwe manier van denken, werken én een nieuwe 
manier van netwerken neer. Het begrip aanpassingsvermogen - adaptiviteit - is daarin de rode draad.

Regionaal economische veerkracht realiseren we niet volgens een vastomlijnd plan en ook niet alleen. 
Daarvoor staan alle partners van stichting Brainport gezamenlijk aan de lat. Wat samenwerking betreft 
bieden resultaten uit het verleden juist wel garanties voor de toekomst! Als uitvoeringsorganisatie van 
de regionale Triple Helix vervult Brainport Development hierin een belangrijke rol. Sinds 2005 verbindt 
deze ontwikkelingsmaatschappij, binnen de door de stichting uitgezette strategische kaders, partijen 
aan de initiatieven die zij ter versterking van het innovatieve ecosysteem oppakt; dat heeft zijn 
vruchten afgeworpen. Brainport Development is uitgegroeid tot een vehikel dat de regio van binnenuit 
zichzelf doet versterken, een organisatie die slagvaardig en innovatief kan handelen én die partijen 
weet te (ver)binden.

Die rol zien wij ook voor de periode 2017-2020 voor deze organisatie weggelegd. Maar ook hier geldt: 
"Als je blijft doen wat we altijd hebt gedaan, zal je krijgen wat je altijd hebt gekregen". Ook Brainport 
Development zoekt daarom de komende periode naar nieuwe wegen, nieuwe samenwerkingspartners
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en alternatieve werkwijzen waarmee het onze hele regio en daarmee ons - als Triple Helix partners - in 
staat stelt om zo adaptief mogelijk te zijn.

Met het nieuwe Meerjarenplan 2017-2020 presenteert Brainport Development op hoofdlijnen de 
bijdrage die de organisatie de komende járen zal leveren aan het realiseren van de ambitie van onze 
regio, de ambitie die is verwoord in Brainport Next Generation. Het meerjarenplan laat zien waar en hoe 
de organisatie, handelend vanuit de strategische koers van de stichting en aansluitend op de sub 
regionale agenda 's, de komende járen het verschil wil maken. Het geeft aan hoe de vennootschap zijn 
inzet kanaliseert en hoe het verwacht effect te creëren. Het is een doorkijk naar de middellange 
termijn, zet 'stippen op de horizon' voor wat betreft de inspanningen en inzet van de vennootschap. 
Ambitieus en realistisch, met Brainport Next Generation als vertrekpunt.

Het Meerjarenplan combineert 'Brainport Next Generation ' met de nieuwe organisatie inrichting 
'Brainport Development Next Step'. Een adaptieve strategie vraagt immers om een ontwikkelorganisatie 
die slagvaardig en soepel kan meebewegen met wat de omgeving en de stakeholders in Brainport 
vragen. Het Meerjarenplan 2017-2020 zal de komende járen ook het kader vormen voor de concreet 
uitgewerkte jaarplannen van Brainport Development. De strategische kaders voor het handelen van de 
vennootschap worden jaarlijks opnieuw beoordeeld en zo nodig herzien door stichting Brainport: 
flexibiliteit en adaptiviteit blijven vereist.

Het gaat goed met Brainport. Toch is het tijd voor een 'Next Step'. Niet achteroverleunen. Extra 
inspanningen en middelen zijn noodzakelijk. Om economisch sterk te blijven, om blijvend bij te kunnen 
dragen aan slimme oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen, om met alle slimme technologieën 
en innovatie ook geld te verdienen en het welzijn van mensen in de regio te vergoten. Van iedereen, op 
alle fronten. Brainport Development staat op 'pole position' om de kansen van Brainport Next 
Generation ook daadwerkelijk te pakken. Graag vragen wij u hierbij om uw vertrouwen in onze visie en 
aanpak en om uw meerjarige steun aan de organisatie die daar mede uitvoering aan gaat geven.

Hoogachtend,

Het bestuur van de stichting Brainport

R. van Gi T’.J.IVÌ.ü. Blanksma-Van den 
Heuvel
Gemeente HelmondGemeente Eindhoven

J.M.L.N. Mikkers

Gemeente Veldhoven
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