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De economie trekt aan., jou!

Onder deze titel is in de eerste helft van 2015 het traject in gang gezet om te komen 
tot deze economische visie Veldhoven. Als we door de knipoog van de drie puntjes 
heenkijken staat hier exact waar economie over gaat; jíj bent onderdeel.

Of je nu ondernemer bent, werkt bij een Veldhovens bedrijf, voor de klas staat of bij 
een overheidsinstelling aan de slag bent: samen maken we de economie. Zelfs al doe 
je nu nog niet mee; de economie trekt ook aan jou.

Vanuit de 'samen' gedachte is ook het proces vormgegeven.
Iedereen die iets met het onderwerp van doen heeft, heeft de kans gekregen om mee 
te denken. Op z'n 'samenspraaks' zijn dan ook enkele bijeenkomsten georganiseerd 
waarbij ondernemers, samenwerkingspartners, gemeentelijk inhoudsdeskundigen en 
andere geïnteresseerden gevraagd zijn hun dromen en nachtmerries met elkaar te 
delen. Daar is het echter niet bij gebleven. Discussie en dialoog hebben geleid tot een 
nadere uitwerking van vooral de dromen, waarbij ook de vraag is beantwoord wie 
welke rol nou precies heeft. Tot slot zijn al deze dromen samengevat in doelstellingen, 
die mede input zijn geweest voor de voorliggende visie.

Het is een visie op hoofdlijnen, kaders zo u wilt. Het schetst de richtingen die 
'Ondernemend Veldhoven' in de loop van het proces heeft gekozen, met de intentie 
om er gezamenlijk mee aan de slag te gaan. De visie is zeker geen rapport dat in een 
la verdwijnt. Met het verstrekken van de tijd zal de visie 'mee blijven bewegen' met de 
maatschappelijke ontwikkelingen die zich voordoen. De wereld is namelijk voortdurend 
in verandering. En veranderingen volgen elkaar steeds sneller op. Zaken die voorheen 
vanzelfsprekend waren zijn dat niet langer. De economie ontwikkelt zich ook in steeds 
rapper tempo. Om geen kansen te missen gaat ook de gemeente met dat tempo mee.

Deze visie kun je zien als een kader. In dit kader zitten haakjes. Een haakje is een 
aanknopingspunt voor projecten en ontwikkelingen. In de praktijk:

- pakt de gemeente projecten en samenwerkingen die aan een haakje gehangen 
kunnen proactief op;

- werkt de gemeente reactief mee aan ontwikkelingen die passen binnen het 
kader maar niet aan een haakje worden opgehangen.

Kader - visie

V V
Ontwikkeling
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Visie algemeen

De economische visie wordt beschreven aan de hand van vijf thema's:

- Vestigingsklimaat
- Ruimte voor bedrijven (werklocaties)
- Onderwijs, economie en arbeidsmarkt
- Veldhoven als Brainportgemeente
- Dienstverlening & samenspraak

Door alle thema's heen komt steeds een aantal basiswaarden terug. Deze 
basiswaarden vormen het fundament van deze economische visie.

Basiswaarde "Open houding"
De overheid toont een marktgerichte houding. Dit impliceert dat 
ondernemersinitiatieven en maatschappelijke opgaven flexibel worden benaderd. 
Voorop staat dat ondernemers zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen succes. De 
meeste vragen waarvoor zij komen te staan lossen zij zelf op. In die gevallen heeft de 
overheid niet tot nauwelijks een rol.

Soms heeft de gemeente wel een rol. De gemeente gaat er van uit dat ondernemers 
goede plannen hebben. Zij weten immers als geen ander of en hoe een product of 
dienst in de markt gezet kan worden. De uitvoering van ondernemersplannen kan 
echter zodanig aan de maatschappij (of het algemeen belang) raken dat een 
regulerende/sturende rol van de gemeente wel op zijn plaats is. Bij nieuwe 
ontwikkelingen zal dan ook een integrale afweging gemaakt worden, waarbij niet altijd 
de economische argumenten kunnen prevaleren. Als een afweging niet ten gunste is 
van het economisch belang, dan is de gemeente in staat dit goed uit te leggen.

Met haar marktgerichte houding wil de gemeente laten zien dat initiatieven vanuit de 
samenleving in eerste instantie als kansen opgevat worden.
En om die kansen te kunnen verzilveren is meer ruimte nodig voor innovatieve en 
creatieve ontwikkelingen. Daar hoort bij dat de overheid wat vaker zal loslaten.

Bij nieuwe ontwikkelingen is het niet de bedoeling dat de waan van de dag gaat 
regeren. Dit kader biedt houvast.

Basiswaarde "Gemeente als partner"
De samenwerking met bedrijven, onderwijs en de maatschappij (multiple helix) wordt 
steeds belangrijker om economische opgaven te laten slagen. De gemeente wil daarbij 
graag helpen en neemt daartoe de rol op zich van stimulator, facilitator en verbinder. 
Zij stelt haar beleid niet op vóór, maar mét de multiple helix.
De betrokkenheid van de gemeente houdt namelijk al lang niet meer op bij de grens 
van de publieke ruimte of bij het plaatsnaambord. De economie is een samenspel van 
partijen, belangen en ontwikkelingen.
Dit betekent overigens niet dat de gemeente overal voor verantwoordelijk kan en zou 
zijn. Wanneer zich ontwikkelingen voordoen zal de gemeente zich daarom steeds de 
vraag stellen "Zijn wij hier wel van?" Dat doet de gemeente vooral omdat zij ruimte 
wil bieden aan haar partners. Of omdat de maatschappij/markt het vraagstuk prima 
zelfstandig op kan pakken.

Als we wel een verantwoordelijkheid hebben, stellen we ons op als partner. De 
gemeente ziet haar rol in deze niet zo zeer als een taak, maar eerder als een houding.
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Als samenwerken voor de partijen een meerwaarde oplevert, krijgt men eerder het 
gevoel dat men bezig is met een wens in plaats van met een verplichting.

Als samenwerkende partij zeggen we wat we doen en doen we wat we zeggen. Zo 
bouwen we aan vertrouwen en houden we elkaar bij de les. We zetten erop in om 
samen met de partners succes te vieren.

Basiswaarde "Benutting regionale kracht"
De economie is een mondiaal speelveld. Veldhoven maakt onderdeel uit van een sterk 
regionaal sociaaleconomisch ecosysteem. Samen met onze partners vormen wij een 
van de belangrijkste economische motoren van Nederland; Brainport.
De ambitie is om die positie op zijn minst te behouden en zo mogelijk nog verder te 
versterken. Op eigen kracht alleen lukt dat niet. Juist door in te zetten op de 
aanwezige regionale sterktes kan Veldhoven méér kansen benutten. Acteren op 
regionaal niveau betekent dat niet alles in Veldhoven aanwezig hoeft te zijn, maar in 
elk geval wel in de regio, waarmee de Veldhovense economie en samenleving gebaat 
zijn. Veldhoven hecht dan ook zeer aan de kracht die de regio haar biedt.

Binnen die kracht brengt zij echter wel haar eigen focus aan, passend bij de sterkten 
van Veldhoven. Zo versterken Veldhoven en regio elkaar in optima forma.
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Vestigingsklimaat
In de begroting 2016 is aangegeven dat Veldhoven in samenwerking met het 
bedrijfsleven werkgelegenheid wil stimuleren. Vooral werkzoekenden in moeilijke 
leeftijdsgroepen worden extra gesteund zodat zij een economisch onafhankelijke 
positie opbouwen of behouden. Ook stage- en leerwerkplekken krijgen aandacht. We 
werken daarmee aan een Veldhoven waarin iedereen meedoet en kan meedoen. We 
werken aan een perspectief waardoor inwoners niet of minder afhankelijk zijn van de 
overheid.

De 'Veldhovense kwaliteit" wordt voor een groot deel bepaald door de samenstelling 
en ligging van de gemeente. Veldhovenaren waarderen de optimale woon-, leef- en 
werkomgeving, zo blijkt uit de wijkatlas. Onderzoek heeft uitgewezen dat bedrijven 
zich bij verhuizing graag vestigen in een soortgelijke omgeving als waar ze vandaan 
komen. Komt het bedrijf vanuit landelijk gebied en wil het zich ontwikkelen, dan wordt 
toch vaak de voorkeur gegeven aan een soortgelijk gebied omdat de ondernemer zich 
daar thuis voelt. Bedrijven in een stedelijke omgeving blijven vaak in een stedelijk 
gebied. Veldhoven heeft zowel een stedelijke als landelijke uitstraling en een gunstige 
ligging bij uitvalswegen als A2 en A67 met zichtlocaties langs deze snelwegen. Het 
maakt Veldhoven interessant als vestigingsplaats voor een brede doelgroep.

Een prettige woonomgeving, passende werkomgeving, goede bereikbaarheid en een 
goede aansluiting op de arbeidsmarkt zijn voorwaarden voor een gunstig 
vestigingsklimaat. Als wensbeeld wordt gezien dat bedrijven, inwoners, werknemers, 
(kennis)instellingen en overheid hiertoe structureel met elkaar samenwerken. Daarbij 
zijn creativiteit en durf sleutelbegrippen.

Brede economische structuur
Om minder afhankelijk te zijn van conjuncturele schommelingen zijn we gebaat bij 
een zo ruim mogelijke economische structuur. Deze manifesteert zich steeds meer op 
regionaal niveau. Dit houdt in dat Veldhoven er niet voor kiest een zo breed mogelijke 
economie op lokaal niveau te hebben. Voor een optimaal woon- en leefklimaat is het 
wel nodig voldoende aanbod horeca, detailhandel en recreatie te hebben. Hierbij is 
oog voor trends en ontwikkelingen binnen deze sectoren. Zo is de inzet om 
detailhandelsaanbod zoveel mogelijk te concentreren in nabijheid van de consument. 
Aangezien Veldhoven onderdeel is van de regio staat zij dan ook open voor nieuwe 
bedrijfsinitiatieven, ook wanneer die spelen in de regio. Dat impliceert dat er op 
regionale schaal ruime fysieke mogelijkheden dienen te zijn voor een zo breed 
mogelijk scala van soorten bedrijven, van klein tot groot.

Nieuwe bedrijfsconcepten
Voor een gezonde ontwikkeling van de economie en welvaart hebben (nieuwe) 
bedrijfsconcepten ruimte nodig.
Met (nieuwe) bedrijfsconcepten kunnen bedrijven nieuwe en/of steeds betere 
producten maken, waarbij die bedrijven voortdurend de afstemming weten te vinden 
met de alsmaar en steeds sneller veranderende marktvraag. Dit brengt met zich mee 
dat gevestigde (maar ook nieuwe) bedrijven ontwikkelingsruimte nodig hebben om 
marktposities overeind te houden en nieuwe markten te kunnen veroveren. Op dit 
vlak toont Veldhoven een open houding.

Regelgeving
Ontwikkelruimte is overigens niet alleen fysiek bedoeld. Daarbij kan ook helpen dat de 
regelgeving eerder een faciliterend dan een beperkend karakter heeft. De invulling 
daarvan hangt af van de alsmaar toenemende samenwerking met maatschappelijke 
partijen, die natuurlijk ook zelf hun verantwoordelijkheid nemen. Een louter 
'beperkende' regelgeving sluit niet meer aan bij de nieuwe manier van met elkaar 
werken.
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Groeien en ontwikkelen
Om de economische structuur verder te laten verbreden is het nodig dat nieuwe 
ondernemersinitiatieven in alle sectoren kunnen ontstaan en groeien. Voor startende 
bedrijven wordt in samenwerking ondersteuning georganiseerd. Speciale aandacht 
hebben we voor startups binnen de Brainport-sectoren, waarvoor in regionaal verband 
al veel geregeld is. Aansluiting met andere partijen wordt gezocht. Belangrijk punt van 
aandacht hierbij zijn de doorgroeimogelijkheden voor kleinschalige bedrijvigheid, 
zowel in aard van bedrijf als ruimte. Uitgangspunt is dat er in Veldhoven altijd ruimte 
is om door te groeien, op de huidige locatie of elders in de gemeente.

- Veldhoven is en blijft een werkgemeente, met meer arbeidsplaatsen dan eigen 
beroepsbevolking

- Niet elk bedrijf hoeft in Veldhoven te landen, maar wel in de regio, acquisitie van 
bedrijven doen we dan ook in regionaal verband

- Nieuwe bedrijfsconcepten die het economisch klimaat versterken krijgen de kans.
- Ook startende en kleinschalige ondernemers krijgen ruimte en ondersteuning om 

zich te ontwikkelen en te bestendigen.
- Economische groei van bedrijven wordt gefaciliteerd, bij voorkeur op de huidige 

locatie.
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Ruimte voor bedrijven (werklocaties)

In zijn algemeenheid is voor de werklocaties de insteek dat (de Veldhovense) kwaliteit 
prevaleert boven kwantiteit. Werklocaties worden goed doordacht en integraal 
ontworpen, waarbij rekening wordt gehouden met allerlei relevante aspecten.

Behalve in werklocaties is 'kwaliteit' ook leidend in de woon- en recreatiegebieden. 
Hiervoor is wel draagvlak nodig bij inwoners, ondernemers en gemeente, zodat het 
belang van 'kwaliteit' breeduit wordt uitgedragen.

Eigen identiteit werklocaties
Werklocaties in Veldhoven boeien en binden bedrijven en zijn een belangrijke bron van 
werkgelegenheid. Er liggen in Veldhoven kansen in alle sectoren, maar de focus ligt op 
de bestaande terreinen. Om bedrijven te boeien en binden is het nodig dat 
werklocaties een duidelijke identiteit hebben, die onderscheidend is van die in de regio 
("kies en je wordt gekozen"). Belangrijk is dat er voldoende diversiteit is om diverse 
sectoren te kunnen huisvesten. Dit wel in regionale afstemming met als doel regionaal 
een compleet aanbod te kunnen bieden. Onze terreinen liggen dan wel in Veldhoven, 
maar hebben wel degelijk een regionale functie. Een tot nu toe onvoldoende benutte 
kracht van De Run zijn de zichtlocaties langs de A2/N2 en A67 en de aansluiting N69 
in de nabije toekomst.

Deze identiteit komt tot stand in samenspraak met verschillende betrokken partijen. 
Ook de regio is hierbij betrokken. Hierdoor ontstaat er een breed draagvlak voor die 
identiteit. Betrokken partijen zullen hierbij óók hun achterban betrekken, deze is 
tenslotte vaak gevestigd op de terreinen. Zij zien graag instemming met de te kiezen 
identiteit bij hun achterban.

Kansen liggen er volgens ons op het gebied van de verblijfsfunctie van het 
bedrijventerrein, maak het niet alleen interessant om te ondernemen, maar ook om te 
werken. Daarbij kan gedacht worden aan voorzieningen en aan groen. Ook de 
ambities van gemeente, provincie en Rijk op het gebied van duurzaamheid zouden 
hun weerslag moeten hebben op de bedrijventerreinen.

De eigen identiteit geldt ook voor de winkelgebieden, vooral voor het City Centrum en 
de Kromstraat. Samenwerking binnen deze gebieden met ondernemers, 
vastgoedeigenaren en overige belanghebbenden is essentieel om deze identiteit te 
versterken. De gemeente is er voor verantwoordelijk de winkelgebieden af te bakenen 
en ontwikkeling op de juiste locaties toe te staan.

Ruimtebehoefte
In totaliteit heeft het MKB niet meer m2 nodig in Veldhoven; wat er nu is aan ruimte is 
voldoende. Productiviteit is niet langer meer gekoppeld aan groei van m2. Zeker niet 
in de kantooromgeving, werknemers kunnen overal werken, ook thuis. Ook speelt mee 
dat bedrijven veel minder voorraad nodig hebben. Hierdoor kunnen bedrijven groeien 
binnen dezelfde aantal m2. Nieuwe meters komen elders vandaan, of in individuele 
gevallen van bestaande bedrijven. Voor die gevallen moet er voldoende flexibiliteit zijn 
met daarbij aandacht voor bedrijven met een bijzondere ruimtevraag.

Aanspreekpunt
Bij gronduitgiften op Habraken moet er ook oog zijn voor kansen die De Run biedt. 
Uiteraard wordt ingezet op gronduitgifte Habraken, maar tegelijk is er ook aandacht 
nodig voor herstructuring van De Run. Hiermee voorkomen we verpaupering en 
verlies van werkgelegenheid door vertrek van bedrijven naar een locatie buiten 
Veldhoven. . De Ladder voor Duurzame Verstedelijking verplicht ons hier ook toe maar 
versterking van de economische dynamiek en ruimtelijke kwaliteit zijn hiervoor de 
belangrijkste drijfveren.
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In dit verband is het wezenlijk dat ondernemers en vastgoedeigenaren zelf hun 
verantwoordelijkheid nemen en investeren in hun bedrijfspanden en bedrijfsproces. 
Om ervoor te zorgen dat ontwikkelingen op het bedrijventerrein passen binnen de 
kaders en voortvarend worden gefaciliteerd is een goede verbinding tussen bedrijven 
en gemeente nodig. Bedrijven hebben hiervoor één aanspreekpunt binnen de 
gemeente nodig. Dit geldt naast de bedrijventerreinen ook voor de winkelgebieden.

Ambassadeurs werklocaties
Wanneer op deze wijze draagvlak wordt georganiseerd wordt de kans vergroot dat de 
gebruikers van die werklocaties en de vastgoedeigenaren zich automatisch 
ambassadeur van die werklocaties voelen en eerder geneigd zullen zijn om die 
identiteit naar buiten toe uit te dragen.
Ook de gemeente is ambassadeur. Wij hebben een positieve grondhouding ten 
aanzien van een creatieve invulling van werklocaties en kansen die zich voor de markt 
voordoen.

De samenwerking in de regio is erg belangrijk, de werknemer stopt namelijk niet bij 
de grens en de ondernemer handelt ook in andere gemeenten.

- Werken bij een bedrijf is onderdeel van het dagelijks leven. Daarom is op de 
bedrijventerreinen inspirerende ruimte nodig met recreatieve waarden voor de 
werknemers van de bedrijven.

- Winkelcentra zijn compact en hebben een elkaar aanvullend profiel. Investeerders 
wordt hiermee een wenkend perspectief geboden.

- Bedrijventerreinen en woonomgeving zijn aantrekkelijk aan elkaar verbonden
- Bedrijventerreinen kennen hun eigen identiteit, investeerders wordt hiermee een 

wenkend perspectief geboden.
- Versterking van de economische dynamiek De van Run door herstructurering.
- We brengen de voorraad m2 bedrijventerreinen in evenwicht met de behoefte van 

de markt. We hebben aandacht voor bedrijven met een bijzondere ruimtevraag.
- We investeren in de bereikbaarheid van onze bedrijventerreinen.
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Onderwijs, economie en arbeidsmarkt

De 'Veldhovense arbeidsmarkt' bestaat niet. Veldhovenaren werken immers (ook) 
buiten hun eigen woonplaats en bij Veldhovense bedrijven werken ook mensen uit 
andere gemeenten. Regionaal is er een tekort aan technisch geschoold personeel, 
waar een remmende werking vanuit gaat, terwijl de economie juist weer aantrekt.

Gepersonaliseerd leren, met aandacht voor kansrijke sectoren
Voorop staat dat mensen een kans verdienen om volledig gepersonaliseerd te kunnen 
leren. Dat houdt in dat zij zich kunnen ontwikkelen naar een plaats op de 
arbeidsmarkt en binnen de samenleving die zij zelf wensen. Insteek is daarbij wel dat 
inwoners enthousiast gemaakt worden om zich te scholen in de sectoren waar het 
bedrijfsleven vooral behoefte aan heeft. Logisch, want daar liggen immers de beste 
kansen voor werk, zowel nu als in de toekomst. Gelet op de toekomst stimuleren wij, 
in gecoördineerde samenwerking met de campusgemeenten, de belangstelling voor 
technisch onderwijs en sluiten daarmee aan bij landelijk en regionaal beleid. Het gaat 
hierbij om technisch onderwijs op elk onderwijsniveau. Er is zowel behoefte aan 
knappe koppen (high tech) als gouden handen (maakindustrie). Internationaal 
onderwijs is van belang voor Veldhoven en regio, gelet op het toenemend aantal 
expats. Deze buitenlandse werknemers zien hun kinderen namelijk graag 
internationaal onderwijs volgen.

Werkgevers en onderwijs aan zet
Het beter op elkaar afstemmen van vraag en aanbod gaat niet vanzelf en is een 
langdurig proces. Vooral werkgevers en onderwijs zijn aan zet. Zij zullen elkaar actief 
opzoeken om met elkaar mogelijkheden te verkennen voor de verbreding van 
werkaanbod en opleidingen. Samen kunnen zij een breed scala aan innovatieve 
ontwikkelingsmogelijkheden creëren die, wellicht meer dan voorheen, ook buiten het 
traditionele 'schoolgebouw' aangeboden worden. Idealiter investeren bedrijfsleven en 
onderwijs samen in de ontwikkeling van mens en kennis, om zo het verschil te maken, 
ook internationaal gezien. De rol voor de gemeente laat zich samenvatten als 
stimulerend, faciliterend en het bijeen brengen van partijen.

Specifieke rol gemeente voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
Nieuwe wetgeving bepaalt dat vooral de werkgever aan zet is bij het in dienst nemen 
van mensen met een arbeidsbelemmering. De gemeente neemt een faciliterende rol 
door werkgevers te stimuleren en te ondersteunen. Ook werken we op dit gebied 
samen in de regio, onder meer in het Regionaal Werk Bedrijf.
Veel mensen hebben geen werk omdat vraag- en aanbod op de arbeidsmarkt niet 
altijd goed op elkaar aansluiten. Er is meer evenwicht nodig in de balans, zodat ook 
mensen met bijvoorbeeld een uitkering, lager opleidingsniveau of taalbarrières meer 
aan de slag komen. Om dit te stimuleren wordt er op vele fronten geschakeld. Zo 
kunnen burgers hun kansen vergroten door te investeren in opleiding. Bedrijven 
kunnen stage- en werkervaringsplekken bieden. De gemeente kan haar rol vormgeven 
door in te zetten op:

- actief arbeidsmakelaarschap, de koppeling tussen bedrijfsleven en uitkering;
- het flexibel inzetten van arbeidsparticipatie eventueel met behoud van 

uitkering;
- financiering van omscholing van tenminste 45+doelgroep naar arbeid die leidt 

tot duurzame uitstroom uit de uitkering;
- het actief, in economisch beleid en netwerken, uitdragen van de UWV- 

campagne 'Actief voor 55+' en de Meesterbeurs
De gemeente Veldhoven is in acquisitie niet alleen gericht op het creëren van hoog 
opgeleide Brainportbanen, maar ook op bedrijven met baankansen voor laag 
opgeleiden.
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Samen met bedrijven
De gemeente heeft betrokken ondernemers hard nodig bij het creëren van werk voor 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bedrijven zijn verantwoordelijk voor het 
leeuwendeel van de Veldhovense werkgelegenheid. In afstemming met het 
bedrijfsleven wordt bekeken of bij die bedrijven meer kansen gecreëerd kunnen 
worden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarvoor wordt samen 
met het bedrijfsleven bekeken of de toegang tot werk voor die mensen wat 
laagdrempeliger georganiseerd kan worden. Wanneer het bedrijfsleven daar actief aan 
bijdraagt is dat een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Behalve dat 
de gemeente in deze samen werkt met de regio wil zij vooral ook op lokaal niveau de 
mogelijkheden met het bedrijfsleven verkennen. Te denken valt aan 
detacheringsmogelijkheden en laagdrempelige subsidiemogelijkheden om de 
aanbodzijde te verbeteren. Maar ook door te luisteren naar de wensen van het 
bedrijfsleven, daar de mensen bij te zoeken en deze indien nodig bij te scholen kan de 
vraagzijde worden beïnvloed. Het onderwijs kan hierop in spelen door maatwerk 
scholing te bieden.

- Arbeid is zo min mogelijk een beperkende factor voor ontwikkeling bedrijfsleven.
- Opleidingsbehoefte bedrijfsleven is leidend, zo komen mensen na opleiding bij 

lokaal bedrijfsleven terecht.
- Techniekonderwijs wordt als onderdeel regulier onderwijs gestimuleerd.
- Veldhoven is een actief deelnemer binnen het Regionaal Werk Bedrijf, waarbinnen 

inclusieve arbeidsmarkt centraal staat (voor alle werkzoekenden).
- Veldhoven is een werkgemeente, dus ook voormensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt.
- Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is vanzelfsprekend voor ondernemers 

in Veldhoven.
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Veldhoven als Brainportgemeente

Binnen de kracht van Brainport ligt de focus voor Veldhoven op Health en de 
achterliggende sector High Tech Systems and Materials (HTSM).
Deze focus is logisch, omdat meer dan de helft van de werkzame personen in 
Veldhoven werkzaam is in de gezondheids- en welzijnszorg (320Zo) en industrie (2407o). 
Binnen de industrie werkt ruim driekwart van de mensen (830Zo) in de HTSM sector. 
Vanwege het feit dat er zoveel mensen in Veldhoven werkzaam zijn binnen deze 
clusters en deze sectoren van groot belang zijn voor het bedrijfsleven is Veldhoven 
aandeelhouder van Brainport Development N.V.

Behalve op Brainport sluit de focus hiermee ook aan op de Brabantse clusters Life 
sciences S Medische technologie en High Tech maakindustrie, de Nederlandse 
topsectoren Life Sciences S Health en High Tech.
Met deze focus sluit Veldhoven dus optimaal aan bij lopende (regionale) programma's 
en kunnen crossovers worden gelegd met andere sectoren die in de regio sterk zijn 
vertegenwoordigd, zoals creatieve industrie.

Die focus staat niet voor decennia vast. Signalen uit het bedrijfsleven en de 
maatschappij betekenen dat bijsturing nodig is. Technische innovaties, een belangrijke 
stimulans en (inspiratie)bron voor allerlei maatschappelijke ontwikkelingen spelen 
daarbij een grote rol. Binnen de focus krijgen Veldhovense bedrijven de ruimte om te 
doen waar zij goed in zijn en verbanden te leggen met de andere partners binnen de 
Multiple Helix.

De activiteiten van de gemeente worden afgestemd op de gekozen focus.
Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het faciliteren van zogenoemde 'living 
labs', waarbij technische innovaties met een grote maatschappelijke relevantie worden 
getest. Dit helpt de bevolking en de maatschappij. Maar daarnaast kunnen hierdoor 
bedrijven testen of hun innovaties oplossingen bieden voor maatschappelijke opgaven. 
Ook kan de gemeente actieve bijdragen leveren aan Brainportprojecten binnen de 
focus en wordt gericht aansluiting gezocht bij het internationale programma van de 
Brainport International Desk en andere regionale programma's.

In brede zin ondersteunt Veldhoven de kracht van Brainport door regionaal bij te 
dragen op gezamenlijke regionale verantwoordelijkheden als bereikbaarheid, 
vestigingsklimaat, ruimtelijke kwaliteit, voorzieningen, arbeidsmarkt, dienstverlening, 
techniekstimulering en internationaal onderwijs.
Per slot van rekening bestaat de economische motor Brainport uiteindelijk uit tal van 
componenten die goed op elkaar moeten aansluiten om goed te kunnen functioneren. 
Veldhoven neemt een voortrekkersrol in de verdere metropoolvorming van de regio.

- Brainport is belangrijk voor Veldhoven en wordt dan ook blijvend ondersteund 
door Veldhoven

- Binnen de kracht van Brainport richt Veldhoven zich op verbinding High Tech 
Systems & Materials en de gezondheidsvraagstukken

- Living labs worden gefaciliteerd
- Veldhoven is een belangrijke voortrekker bij de verdere metropoolvorming van de 

regio
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Dienstverlening ä samenspraak

De overheid heeft moeite het tempo van het bedrijfsleven bij te houden. Dit is niet 
nieuw, maar het wordt wel steeds meer een punt van aandacht. Vooral omdat het 
bedrijfsleven zelf al moeite heeft om de markt bij te houden. Streefbeeld is dat 
overheid en bedrijfsleven elkaar steeds meer weten te vinden en in goede afstemming 
kansen verzilveren.
De gemeente wil dan ook graag stimuleren dat ondernemers sneller en gemakkelijker 
hun doelen kunnen bereiken, bijvoorbeeld door aanpassing van regelgeving. Te 
denken valt aan, binnen haar verantwoordelijkheid, een vermindering van overbodige 
regelgeving, snellere procedures en een regelgeving die eerder faciliterend van aard is 
dan beperkend.

Ook wil de gemeente haar rol pakken bij het realiseren van onderlinge samenwerking 
en innovatiekracht. Hiervoor verzamelt en deelt zij kennis/informatie en creëert zo 
voor ondernemers beter inzicht in kansen voor samenwerking.
De gemeente wil meer 'ondernemingsruimte' voor het bedrijfsleven creëren met een 
verbindende, signalerende en aanjagende rol/opstelling. De gemeente stelt met haar 
visie kaders,. Daarnaast levert zij kennis, een objectieve blik en maatwerk bij 
individuele verzoeken. De instelling bij de gemeente is dat gekeken wordt naar kansen 
en mogelijkheden, vanuit de maatschappelijke verantwoordelijkheid richting burgers 
en bedrijven.

De gemeente is geen eiland, planmakerij binnen de muren van het gemeentehuis is 
dan ook verleden tijd. De instelling is dat partners worden gezocht bij onze 
gemeenschappelijke doelen. Op deze wijze worden de economische doelen uit deze 
visie proactief opgepakt. Anders geformuleerd, voor de haakjes in het kader wordt 
gewerkt aan projecten om aan deze haakjes te kunnen hangen.

Veldhoven heeft ervoor gekozen regiegemeente te zijn en de kracht van de 
samenleving te benutten. Daarom biedt de gemeente Veldhoven haar partnerschap en 
samenwerking aan bij maatschappelijke c.q. markt initiatieven die passen binnen het 
kader van deze visie. Dit is een reactieve houding, waarbij goede maatschappelijke 
c.q. markt initiatieven worden ondersteund in hun ontwikkeling.

Samenwerken doen we in dialoog, doelgericht en met open agenda's. Zo wordt 
draagvlak gecreëerd en kunnen samen kansen worden benut.

- Economische ontwikkeling is altijd een samenwerkingsopgave
- Veldhoven is koploper in dienstverlening aan het bedrijfsleven
- De economie is een netwerk, de gemeente maakt onderdeel uit van dit netwerk, 

levert kennis en inzicht in kansen voor samenwerking.
- Veldhoven biedt partnerschap om goede initiatieven uit de markt mee te kunnen 

ondersteunen
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Uitvoering

De economische visie wordt ter besluitvorming voorgelegd aan college en raad.
Hierna wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld waarin op de thema's in deze visie 
wordt ingegaan. Dit gebeurt, net als bij het opstellen van deze visie, samen met de 
externe partijen.
Het uitvoeringsprogramma dat themagewijs wordt ingericht wordt door het college 
vastgesteld. Dit uitvoeringsprogramma vormt de leidraad voor de activiteiten van de 
gemeente op de diverse thema's, maar zeker ook voor de verschillende partijen die 
samen 'ondernemend Veldhoven' vormen. Ook 'ondernemend Veldhoven' moet 
namelijk medeverantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering van de benoemde 
activiteiten, ook in financiële zin.

De wereld is echter voortdurend in verandering. En veranderingen volgen elkaar 
steeds sneller op. Zaken die voorheen vanzelfsprekend waren zijn dat niet langer. 
Consumenten zijn steeds minder trouw aan merken of winkels. Maar ook in de 
business-to-business reageren bedrijven steeds sneller richting elkaar.
Dit vraagt om een flexibel uitvoeringsprogramma dat, in overleg met betrokken 
partijen, kan worden bijgestuurd wanneer dit nodig is. Het college wordt periodiek 
geïnformeerd over de realisatie van het uitvoeringsprogramma.
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Bijlage:
Thema 6: Het vergeten onderwerp

Tijdens de externe sessie is een aantal post-its geplakt op thema 6. Hier kon iedereen onderwerpen kwijt waarbij ze het vermoeden 
hadden dat deze niet terug zouden komen in de andere vijf thema's. Na afloop van de externe sessie zijn al deze post-its naast de 
opbrengst uit de vijf groepen gelegd en is gecontroleerd of de onderwerpen echt niet ter sprake zijn gekomen bij een thema. In veel 
gevallen was dit wel het geval, of krijgt het onderwerp aandacht in aanpalend beleid. Alleen de opmerking ’WHO' is niet opgen omen, 
omdat de verbinding met het economisch beleid te mager is. In onderstaand overzicht wordt aangegeven hoe omgegaan is met deze 
onderwerpen.

Thema 1:
Vestigingsklimaat ä 
ondernemersimago

Sociale innovatie
De regio en de gemeentelijke 
belangen
Regionaal denken 
(ver)Nieuwbouw
Startups
Einde freeriders
Ondernemersfonds

Thema 2:
Ruimte voor bedrijven 
(werklocaties)

Duurzaamheid
Verevening
Mobiliteit
Verbindingen
Waarde en waarden
bedrijventerreinen
(ver)Nieuwbouw
Toerisme en recreatie
Vraaggericht werken

Thema 3:
Onderwijs, arbeidsmarkt ä 
economie

Sociaal maatschappelijke opgave 
Regionaal denken
Samenwerken onderwijs en bedrijven

Thema 4: Thema 5: Algemeen:
Veldhoven als Brainportgemeente Dienstverlening ä samenspraak Belangrijk en komt terug in 

aanpalend beleid
Sociaal maatschappelijke opgave Verbindingen tussen partijen
Sociale innovatie Vraaggericht Duurzaamheid
Regio en de gemeentelijke belangen Veiligheid
Living in (helpen settelen) van Mobiliteit
kenniswerkers Milieu
Rol Veldhoven in regionale EZ- Verbindingen
samenwerking Airport
Regionaal denken
Samenwerking HR gebied 
toptechnologische bedrijven

Banenafspraak UWV


