
Geachte raadsleden

Graag feliciteer ik u van harte met uw verkiezing en maak ik van het moment gebruik om, met 
name voor de nieuwe raadsleden, een korte introductie te geven op het werk van Brainport 
Development.
Als economische ontwikkelmaatschappij maken we met alle collega's iedere dag werk van de 
gezamenlijke meerjarenagenda van de kennisintensieve bedrijven, de onderwijs- en 
kennisinstellingen en de gezamenlijke 21 overheden in onze regio.
We ontwikkelen en voeren projecten en programma's uit op drie hoofdthema's: Innovatie en 
Ondernemerschap, Talent, en Woon - en Leefklimaat. Dat levert bijvoorbeeld publiek-private 
consortia op voor de elektrificatie van voertuigen, investeringen in nieuwe sleuteltechnologieën 
die de komende jaren voor brede werkgelegenheid in onze regio moeten blijven zorgen, 
ondersteuning aan startups, extra docenten voor het primair en voortgezet onderwijs en 
bijdragen aan campusontwikkelingen. Voor het werk aan het Woon- en Leefklimaat in onze regio 
zijn we ondersteunend aan overheden. Als 'hulpmotor' helpen we mee in de richting van 'Den 
Haag' voor woningbouw en infrastructuur, dragen we steeds meer bij aan de sociaal
maatschappelijke uitdagingen in de regio, en brengen we nieuwe innovaties - die kunnen helpen 
om opgaven als de energietransitie concreet te laten landen en ondersteunen - onder de 
aandacht van gemeenten.

In bijgaand 'factsheet' hebben we enkele feiten, cijfers en voorbeelden op een rij gezet over onze 
'Brainport'-economie. Voor iedere gemeente in onze regio hebben we daar een pagina aan 
toegevoegd die cijfers over aantallen bedrijven en werkgelegenheid opsomt. We hopen u 
daarmee een handzame kennismaking aan te reiken. Graag zijn we bereid om ons werk, en uw 
gedachten daarover, verder te bespreken, bijvoorbeeld door gezamenlijk een 'typisch' Brainport- 
bedrijf in uw gemeente te bezoeken of onze meerjarenagenda en de nationale status als mainport 
toe te lichten. Ik wil u hierbij in ieder geval ook zeker al uitnodigen voor de speciale Raadsleden 
tour van het Dutch Technology Festival (DTF) op zaterdag 11 juni aanstaande, zet het alvast in uw 
agenda, het programma volgt nog. In het kader onder deze mail kunt u al wat meer lezen over de 
DTF en de tour.

Ik zie uit naar een volgende periode van samenwerking. Die samenwerking is uiteindelijk, naast 
natuurlijk diepgaande technologische kennis, open innovatie en heel veel vakmensen in de regio, 
het geheim van Brainport dat iedereen in Nederland en ver daarbuiten probeert te doorgronden. 
Die samenwerking levert namelijk oplossingen op voor nieuwe duurzame producten die de 
wereld overgaan, levert nieuwe werkgelegenheid voor morgen en overmorgen, en biedt ons de 
kans om van welvaart échte brede welvaart voor iedereen te maken.

Met vriendelijke groet, namens alle collega's van Brainport Development NV,

Paul van Nunen
Algemeen directeur Brainport Development

Van Dutch Technology Week naar Dutch Technology Festival

Na tien succesvolle edities krijgt Dutch Technology Week een vernieuwde opzet en nieuwe naam: we 
gaan verder als Dutch Technology Festival. Het festival vindt plaats zaterdag 11 juni en woensdag 15 
t/m zaterdag 18 juni 2022.

Zoektocht naar technisch talent centraal
De roep om technisch talent blijft onverminderd groot. Voor jonge denkers en doeners zijn er volop



mogelijkheden voor een relevante en interessante studie en/of baan in de techsector. Die boodschap 
staat centraal tijdens Dutch Technology Festival: hier geven we technologie letterlijk én figuurlijk het 
hoofdpodium.

Als pre-event van het festival keert na 3 jaar gelukkig ook een oude bekende terug; de High Tech 
Ontdekkingsroute. Op 5 hotspots in de regio geven technologiebedrijven een kijkje in de keuken. We 
nodigen u van harte uit om op zaterdag 11 juni met uw collega Raadsleden een tour langs een aantal 
hotspots te maken. Het programma volgt.

Working together on a strong Brainport Eindhoven
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Brainport
Eindhoven
Het hightech ecosysteem van Brainport is dé kraamkamer van 
oplossingen voor maatschappelijke opgaven, transities, 
werkgelegenheid en eigen productie. In Brainport Eindhoven 
werken overheden, onderwijs- en kennisinstellingen samen.
Ons gezamenlijke ecosysteem is inmiddels gegroeid tot een 
naam die overal in de wereld klinkt. Niet voor niets zijn we als 
hightech regio een nationale mainport. In deze factsheet vatten 
we cijfers, voorbeelden en ambities samen. Op de laatste 
pagina zoomen we in op uw gemeente.

Regionale multiplier
Uitwerking werkgelegenheid in regionale waardeketen

ggr^jg V
61 miljoen 8 banen 24 banen
aan R&D- in R&D in productie

investeringen en keten

24 banen
in toeleverings- 

keten

32 banen
in dienst
verlening

Brede
Welvaart

ARBEl®

Lees hoe de programma’s, projecten en initiatieven van 
Brainport Development bijdragen aan brede welvaart in 
het Jaarplan 2022.

C2,4 miljard private 
R&D-investeringen
(22% van NL totaal)

75.700
banen in de hightech

(12% van NL totaal)

630 miljard aan export 
van goederen

(12% van NL totaal)

3.667 internationale 
technologie studenten

(24% van NL totaal)

19.100 private 
R&D-medewerkers
(17% van NL totaal)

6.000
hightech vestigingen
^ van NL totaal)

3.246
patent aanvragen
(5^ van NL totaal)

45^i van de meisjes op 
voortgezet onderwijs 
kiest technisch profiel

(39% NL gemiddelde)

155 scale-ups 28.569 internationale
(50Xi van NL totaal) werknemers

(4TO van provincie 
Noord-Brabant totaal)

Gemiddelde economische groei 
2010-2020

2,896

0,996

yo
BRAINPORT
EINDHOVEN
home of pioneers



Brainport in 
beweging
De 10 opgaven uit de Brainport Agenda

Om onze goede positie te versterken wordt er in 
het kader van de Brainport Agenda gewerkt aan drie 
hoofdlijnen: de innovatiekracht van de regio verder 
vergroten, ervoor zorgen dat voldoende goed gekwalifi
ceerd talent beschikbaar is en het leef- en vestigings
klimaat in de regio verbeteren. Binnen die drie sporen 
definieert de agenda tien belangrijke opgaven.

Innovatie, technologie 
en ondernemen

Opgave 1
Sleuteltechnologieën ontwikkelen: 
dé technologieën van de toekomst

Opgave 2
Nieuwe technologie-marktcombinaties voor 
maatschappelijke vraagstukken

Opgave 3
Mkb, startups en scale-ups ondersteunen

Opgave 4
Kapitaal verwerven om te kunnen groeien

Talent: de brandstof voor 
onze technologische motor

Opgave 5
Alle leerlingen en studenten in Brainport 
Eindhoven krijgen innovatief onderwijs

Opgave 6
Iedereen in de Brainport-regio is bezig met 
een Leven Lang Ontwikkelen

Opgave 7
Arbeidsmarkt in balans: de juiste mensen 
op de juiste plek

Leef- en vestigingsklimaat: 
de regio als goede leef- 
en werkplek voor iedereen

Opgave 8
Investeren in gezamenlijke voorzieningen en 
bereikbaarheid

1

3

Projectvoorbeelden
Cyberweerbaarheid
Als eerste in Nederland heeft Brainport een Cyber Weerbaarheids- 
centrum. Binnen het centrum kunnen bedrijven aansluiten op een 
collectief, professioneel systeem tegen digitale spionage en 
cyberaanvallen. Via een goed beveiligd, besloten platform kunnen 
participanten vertrouwelijke informatie uitwisselen. Zowel over 
dreigingen als over oplossingen. Want de hightech- en maakindustrie 

bestaat uit een keten van ondernemingen.

Internationalisering onderwijs
We zien een grote toename van het aantal kinderen van internationals 
(zoals arbeidsmigranten en kenniswerkers) in onze regio. Zij ver
dienen, net als iedere leerling in de Brainport regio, goed passend 
onderwijs. Daarnaast stoomt internationaal onderwijs alle leerlingen 
klaar voor werk in een toenemend internationale werkomgeving. 
Reeds 344 scholen uit de Brainport regio (75% van het totaal) doen 
mee om samen met ons internationalisering (nog meer) een plek te 
geven in het onderwijs.

Partnerfonds Brainport Eindhoven
Met de oprichting van het Partnerfonds Brainport Eindhoven in 2020 
ziet een regionale goede doelenstichting het levenslicht. Vanuit dit 
nieuwe fonds willen ASML, Jumbo Supermarkten, High Tech Campus 
Eindhoven, Philips, VDL Groep, PSV en Brainport Development het 
leven van inwoners van de regio die het moeilijk hebben, duurzaam 
verbeteren.

ftUNPOŖļ,
ÉNIHOVEN

Hybride (Tech) leeromgevingen
Met de inzet van hybride leeromgevingen wordt onderwijs en 
bedrijfsleven dichter bij elkaar gebracht op fysieke locaties.
De partijen verzorgen samen het onderwijs voor studenten van 
alle onderwijsniveaus. Op dit moment zijn er o.a. de hybride 
leeromgevingen Techniekcentrum Brainport in Deurne, Automotive 
campus Helmond, Brainport Industries Campus en Strijp TQ in 
Eindhoven.

Opgave 9
De Triple Helix als hulpmotor voor brede welvaart

Opgave 10
Instrumenten ter ondersteuning van publiek- 
private ecosystemen

►o
BRAINPORT
EINDHOVEN
home of pioneers



Projectvoorbeelden
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Metaalpoeder als duurzame brandstof
Swinkels Family Brewers heeft in samenwerking met het studenten
team SOLID, Metalot uit Budel en engineeringsbedrijven, een pilot 
gestart om metaalpoeder in te zetten als duurzame brandstof om 
stoom te produceren voor hun brouwproces.

Elektrolyzers voor de energietransitie
Elektrolyzers zetten elektriciteit om in waterstof en zijn essentieel 
voorde energietransitie. Naast de grote impact die waterstof heeft 
voor het halen van onze CO2-doelstellingen, biedt het ook grote 
kansen voor de regionale economie. Door partijen die waterstof 
nodig hebben, die onderdelen van de elektrolyzer zouden kunnen 
leveren of die kennis hebben uit andere sectoren te koppelen 
kunnen we regionale kansen verzilveren. Om dit te valoriseren is 
het noodzakelijk dat de regio zich organiseert en de aansluiting 
maakt met andere regionale en (inter)nationale communities.
Dit kan bijv. door gezamenlijk visie- en strategie-documenten 
om te zetten naar concrete acties.

Gratis AI-cursus voor inwoners Brainportregio
De Brainport AI-Cursus is een gratis onlinecursus voor iedereen in 
de regio. Het doel is om het minimale kennisniveau van kunstmatige 
intelligentie bij kinderen, studenten en inwoners in Brainport te 
verbeteren. Aan de hand van praktijk-voorbeelden laat de cursus zien 
hoe AI werkt in de hightech maakindustrie, mobiliteit en zorg.

BRAINPORT
EINDHOVEN
homeof pioneers

San's wijsheid over AI in de regio

Ik denk dat iedereen 
indirect en soms 
direct te maken heeft 
met de toepassingen 
van kunstmatige 
intelligentie in de 
regio.”

Ontdek de Al-voorbeeiden uit de regio 
Doe de Brainport AI-cursus!

brainport.ai-cursus.nl

Mkb ondersteuning en Connect
De mkb’ers in Brainport zijn goed voor ruim 300.000 banen en de 
ruggengraat van onze economie. Via ons online platform Connect 
(connect.brainporteindhoven.com) kunnen ondernemers zichzelf 
op de kaart zetten, van elkaar leren, van elkaars kennis en kracht 
gebruik maken en samenwerken aan een sterker Brainport Eindho
ven. Daarnaast ondersteunt Brainport Development mkb’ers onder 
andere bij het aanscherpen van business plannen, het verbinden 
van hun ideeën met financiële middelen, het aantrekken van 
internationaal talent en het participeren in clusters en netwerken.

Hybride Tech docenten
In de pilot Hybride Tech Docenten worden medewerkers uit het 
bedrijfsleven ingezet om een deel van hun werktijd voor de klas 
te staan. Hybride docenten geven op die manier het tech- en 
it-onderwijs een kwalitatieve impuls door bijv. te helpen bij het 
opzetten van nieuw curriculum en motiveren nieuw talent. 
Daarnaast biedt hybride docentschap technisch personeel de 
kans om zich breder te ontwikkelen.

Financieringsregeling Regio Deal
Een prettige leefomgeving voor alle inwoners en een goed eco
nomisch vestigingsklimaat is van groot belang voor de ontwikkeling 
van de regio. Om verbindingen tussen inwoners van de hele regio 
te versterken en de participatiegraad te verhogen is er met middelen 
uit de Regio Deal geïnvesteerd in sport- en cultuuractiviteiten en 
het bereikbaar maken van voorzieningen. In totaal gaat het om 
12 projecten. Deze zijn regiobreed zoals de samenwerkende podia 
en de bibliotheek van de toekomst. Maar ook projecten zoals 
de aanleg van padelbanen in Valkenswaard, een atletiekbaan in 
de Kempen en de restauratie van kasteel Gemert maken gebruik 
van de financieringsregeling.

►O
BRAINPORT
EINDHOVEN
home of pioneers



Veldhoven in 
Brainport

Aandeel vestigingen 
industrie van totaal 
aantal vestigingen:
(2020)

16,6^1 Veldhoven 
16,7^1 Brainport Eindhoven
14,5^1 Nederland

Aantal vestigingen 
industrie: (2020)

670 Veldhoven 
13.590 Brainport Eindhoven 
259.650 Nederland

Aandeel exporterende 
vestigingen van totaal 
aantal vestigingen:
(2019)

7,8^1 Veldhoven
8,5^1 Brainport Eindhoven
6,2^1 Nederland

Aandeel werknemers 
technisch en ICT van 
totaal aantal werknemers: 
(2019)

21,3^1 Veldhoven
21,6^) Brainport Eindhoven
18,5^1 Nederland

Aantal snelgroeiende bedrij
ven per 1.000:
(2019)

18,9 Veldhoven
19.7 Brainport Eindhoven
16.8 Nederland

Meer voorbeelden en informatie

^ Brainport Agenda:
De meerjarenagenda om de economische positie
van Brainport Eindhoven te versterken. Brainport Agenda

^ Brainport Nationale Actieagenda (BNA):
Een unieke gezamenlijke agenda van Rijk en regio voor de 
toekomst van Nederland. BNA

^ Regio Deal Brainport Eindhoven:
Het vliegwiel voor de Brainport Nationale Actieagenda 
om leefbaarheid, vestigings- klimaat en economische 
kracht te versterken. Regio Deal 

^ Brainport Bid:
Het ‘bid' van de regio met input voor het nieuwe 
regeerakkoord. Bid

^ Neem voor meer informatie contact op met Brainport
Development via 040 751 2424 of
strategie@brainportdevelopment.nl

Projectvoorbeeld

Maatregelenpakket De Run
Door de huidige en toekomstige sterke groei van bedrijven staat 
de bereikbaarheid van o.a. bedrijventerrein De Run en enkele 
omliggende economische toplocaties onder druk. Voor verdere 
groei van de Brainport regio is goede bereikbaarheid een 
belangrijke voorwaarde. Om de bereikbaarheid van bedrijventerrein 
De Run te verbeteren en in de toekomst te garanderen, heeft de 
gemeente Veldhoven samen met de gemeente Eindhoven, provincie 
Noord-Brabant, ASML en de Rijksoverheid een maatregelenpakket 
opgesteld, met daarin o.a. infrastructurele aanpassingen, nieuwe 
vormen van deelvervoer en verbeteringen in het OV en opwaardering 
van fietsvoorzieningen. Het bedrijfsleven, overheidsinstellingen en 
kennisinstellingen en hun medewerkers hebben baat bij dit pakket, 
maar het komt zeker ook studenten/scholieren en alle (overige) 
inwoners en reizigers in de regio ten goede.

Pendel
In onderstaande kaart zijn de gemeenten 
aangeduid waar inwoners van Veldhoven 
werken (uitgaande pendel)

má-

100 10000

Inwoners Veldhoven 
werkzaam in:

De cirkeldiagram laat de aantallen en 
het aandeel werkzame personen zien

ĽD Elders in Brainport Eindhoven 

nu Buiten Brainport Eindhoven 

a Veldhoven

BRAINPORT
EINDHOVEN
home of pioneers

mailto:strategie@brainportdevelopment.nl


Brainport
Eindhoven
Het hightech ecosysteem van Brainport is dé kraamkamer van 
oplossingen voor maatschappelijke opgaven, transities, 
werkgelegenheid en eigen productie. In Brainport Eindhoven 
werken overheden, onderwijs- en kennisinstellingen samen.
Ons gezamenlijke ecosysteem is inmiddels gegroeid tot een 
naam die overal in de wereld klinkt. Niet voor niets zijn we als 
hightech regio een nationale mainport. In deze factsheet vatten 
we cijfers, voorbeelden en ambities samen. Op de laatste 
pagina zoomen we in op uw gemeente.

Regionale multiplier
Uitwerking werkgelegenheid in regionale waardeketen

ggr^jg V
61 miljoen 8 banen 24 banen
aan R&D- in R&D in productie

investeringen en keten

24 banen
in toeleverings- 

keten

32 banen
in dienst
verlening

Brede
Welvaart

ARBEl®

Lees hoe de programma’s, projecten en initiatieven van 
Brainport Development bijdragen aan brede welvaart in 
het Jaarplan 2022.

C2,4 miljard private 
R&D-investeringen
(22% van NL totaal)

75.700
banen in de hightech

(12% van NL totaal)

630 miljard aan export 
van goederen

(12% van NL totaal)

3.667 internationale 
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(24% van NL totaal)

19.100 private 
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(17% van NL totaal)
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3.246
patent aanvragen
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155 scale-ups 28.569 internationale
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Brainport in 
beweging
De 10 opgaven uit de Brainport Agenda

Om onze goede positie te versterken wordt er in 
het kader van de Brainport Agenda gewerkt aan drie 
hoofdlijnen: de innovatiekracht van de regio verder 
vergroten, ervoor zorgen dat voldoende goed gekwalifi
ceerd talent beschikbaar is en het leef- en vestigings
klimaat in de regio verbeteren. Binnen die drie sporen 
definieert de agenda tien belangrijke opgaven.

Innovatie, technologie 
en ondernemen

Opgave 1
Sleuteltechnologieën ontwikkelen: 
dé technologieën van de toekomst

Opgave 2
Nieuwe technologie-marktcombinaties voor 
maatschappelijke vraagstukken

Opgave 3
Mkb, startups en scale-ups ondersteunen

Opgave 4
Kapitaal verwerven om te kunnen groeien

Talent: de brandstof voor 
onze technologische motor

Opgave 5
Alle leerlingen en studenten in Brainport 
Eindhoven krijgen innovatief onderwijs

Opgave 6
Iedereen in de Brainport-regio is bezig met 
een Leven Lang Ontwikkelen

Opgave 7
Arbeidsmarkt in balans: de juiste mensen 
op de juiste plek

Leef- en vestigingsklimaat: 
de regio als goede leef- 
en werkplek voor iedereen

Opgave 8
Investeren in gezamenlijke voorzieningen en 
bereikbaarheid

1

3

Projectvoorbeelden
Cyberweerbaarheid
Als eerste in Nederland heeft Brainport een Cyber Weerbaarheids- 
centrum. Binnen het centrum kunnen bedrijven aansluiten op een 
collectief, professioneel systeem tegen digitale spionage en 
cyberaanvallen. Via een goed beveiligd, besloten platform kunnen 
participanten vertrouwelijke informatie uitwisselen. Zowel over 
dreigingen als over oplossingen. Want de hightech- en maakindustrie 

bestaat uit een keten van ondernemingen.

Internationalisering onderwijs
We zien een grote toename van het aantal kinderen van internationals 
(zoals arbeidsmigranten en kenniswerkers) in onze regio. Zij ver
dienen, net als iedere leerling in de Brainport regio, goed passend 
onderwijs. Daarnaast stoomt internationaal onderwijs alle leerlingen 
klaar voor werk in een toenemend internationale werkomgeving. 
Reeds 344 scholen uit de Brainport regio (75% van het totaal) doen 
mee om samen met ons internationalisering (nog meer) een plek te 
geven in het onderwijs.

Partnerfonds Brainport Eindhoven
Met de oprichting van het Partnerfonds Brainport Eindhoven in 2020 
ziet een regionale goede doelenstichting het levenslicht. Vanuit dit 
nieuwe fonds willen ASML, Jumbo Supermarkten, High Tech Campus 
Eindhoven, Philips, VDL Groep, PSV en Brainport Development het 
leven van inwoners van de regio die het moeilijk hebben, duurzaam 
verbeteren.

ftUNPOŖļ,
ÉNIHOVEN

Hybride (Tech) leeromgevingen
Met de inzet van hybride leeromgevingen wordt onderwijs en 
bedrijfsleven dichter bij elkaar gebracht op fysieke locaties.
De partijen verzorgen samen het onderwijs voor studenten van 
alle onderwijsniveaus. Op dit moment zijn er o.a. de hybride 
leeromgevingen Techniekcentrum Brainport in Deurne, Automotive 
campus Helmond, Brainport Industries Campus en Strijp TQ in 
Eindhoven.

Opgave 9
De Triple Helix als hulpmotor voor brede welvaart

Opgave 10
Instrumenten ter ondersteuning van publiek- 
private ecosystemen
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Projectvoorbeelden
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Metaalpoeder als duurzame brandstof
Swinkels Family Brewers heeft in samenwerking met het studenten
team SOLID, Metalot uit Budel en engineeringsbedrijven, een pilot 
gestart om metaalpoeder in te zetten als duurzame brandstof om 
stoom te produceren voor hun brouwproces.

Elektrolyzers voor de energietransitie
Elektrolyzers zetten elektriciteit om in waterstof en zijn essentieel 
voorde energietransitie. Naast de grote impact die waterstof heeft 
voor het halen van onze CO2-doelstellingen, biedt het ook grote 
kansen voor de regionale economie. Door partijen die waterstof 
nodig hebben, die onderdelen van de elektrolyzer zouden kunnen 
leveren of die kennis hebben uit andere sectoren te koppelen 
kunnen we regionale kansen verzilveren. Om dit te valoriseren is 
het noodzakelijk dat de regio zich organiseert en de aansluiting 
maakt met andere regionale en (inter)nationale communities.
Dit kan bijv. door gezamenlijk visie- en strategie-documenten 
om te zetten naar concrete acties.

Gratis AI-cursus voor inwoners Brainportregio
De Brainport AI-Cursus is een gratis onlinecursus voor iedereen in 
de regio. Het doel is om het minimale kennisniveau van kunstmatige 
intelligentie bij kinderen, studenten en inwoners in Brainport te 
verbeteren. Aan de hand van praktijk-voorbeelden laat de cursus zien 
hoe AI werkt in de hightech maakindustrie, mobiliteit en zorg.

BRAINPORT
EINDHOVEN
homeof pioneers

San's wijsheid over AI in de regio

Ik denk dat iedereen 
indirect en soms 
direct te maken heeft 
met de toepassingen 
van kunstmatige 
intelligentie in de 
regio.”

Ontdek de Al-voorbeeiden uit de regio 
Doe de Brainport AI-cursus!

brainport.ai-cursus.nl

Mkb ondersteuning en Connect
De mkb’ers in Brainport zijn goed voor ruim 300.000 banen en de 
ruggengraat van onze economie. Via ons online platform Connect 
(connect.brainporteindhoven.com) kunnen ondernemers zichzelf 
op de kaart zetten, van elkaar leren, van elkaars kennis en kracht 
gebruik maken en samenwerken aan een sterker Brainport Eindho
ven. Daarnaast ondersteunt Brainport Development mkb’ers onder 
andere bij het aanscherpen van business plannen, het verbinden 
van hun ideeën met financiële middelen, het aantrekken van 
internationaal talent en het participeren in clusters en netwerken.

Hybride Tech docenten
In de pilot Hybride Tech Docenten worden medewerkers uit het 
bedrijfsleven ingezet om een deel van hun werktijd voor de klas 
te staan. Hybride docenten geven op die manier het tech- en 
it-onderwijs een kwalitatieve impuls door bijv. te helpen bij het 
opzetten van nieuw curriculum en motiveren nieuw talent. 
Daarnaast biedt hybride docentschap technisch personeel de 
kans om zich breder te ontwikkelen.

Financieringsregeling Regio Deal
Een prettige leefomgeving voor alle inwoners en een goed eco
nomisch vestigingsklimaat is van groot belang voor de ontwikkeling 
van de regio. Om verbindingen tussen inwoners van de hele regio 
te versterken en de participatiegraad te verhogen is er met middelen 
uit de Regio Deal geïnvesteerd in sport- en cultuuractiviteiten en 
het bereikbaar maken van voorzieningen. In totaal gaat het om 
12 projecten. Deze zijn regiobreed zoals de samenwerkende podia 
en de bibliotheek van de toekomst. Maar ook projecten zoals 
de aanleg van padelbanen in Valkenswaard, een atletiekbaan in 
de Kempen en de restauratie van kasteel Gemert maken gebruik 
van de financieringsregeling.
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Asten in 
Brainport

Aandeel vestigingen 
industrie van totaal 
aantal vestigingen:
(2020)

18,9'^ Asten
16,7^1 Brainport Eindhoven
14,5^. Nederland

Aantal vestigingen 
industrie: (2020)

380 Asten
13.590 Brainport Eindhoven
259.650 Nederland

Aandeel exporterende 
vestigingen van totaal 
aantal vestigingen:
(2019)

8,4^) Asten
8,5^1 Brainport Eindhoven
6,2^1 Nederland

Aandeel werknemers 
technisch en ICT van 
totaalaantal werknemers: 
(2019)

20,9^) Asten
21,6^) Brainport Eindhoven
18,5^1 Nederland

Aantal snelgroeiende bedrij
ven per 1.000:
(2019)

10,8 Asten
19.7 Brainport Eindhoven
16.8 Nederland

Meer voorbeelden en informatie

^ Brainport Agenda:
De meerjarenagenda om de economische positie 
van Brainport Eindhoven te versterken. Brainport Agenda 

^ Brainport Nationale Actieagenda (BNA):
Een unieke gezamenlijke agenda van Rijk en regio voor de 
toekomst van Nederland. BNA

^ Regio Deal Brainport Eindhoven:
Het vliegwiel voor de Brainport Nationale Actieagenda 
om leefbaarheid, vestigings- klimaat en economische 
kracht te versterken. Regio Deal 

^ Brainport Bid:
Het ‘bid' van de regio met input voor het nieuwe 
regeerakkoord. Bid

^ Neem voor meer informatie contact op met Brainport
Development via 040 751 2424 of
strategie@brainportdevelopment.nl

Projectvoorbeeld

Ontwikkeling Smart Hubs
Om de Brainportregio bereikbaar te houden is gezocht naar 
zogenaamde ‘Smart Hub' locaties langs o.a. de A67 bij Asten en 
Someren. Op deze Smart Hubs worden 6 grootschalige parkeer- 
locaties gerealiseerd. Daarmee wil de regio op een adaptieve manier 
vanuit verschillende windrichtingen automobilisten de overstap laten 
maken naar fiets, OV of collectief vervoer om economische top
locaties in de regio te bereizen. Via de locaties worden Smart Mobility 
oplossingen bevorderd en de hubs kunnen mogelijk ook als Energy 
Hubs gaan dienen waar energie innovaties een plek krijgen.

100 2600
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351^
2600

491^
3700

Pendel

Inwoners Asten werkzaam in:

Elders in Brainport Eindhoven

Buiten Brainport Eindhoven
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In onderstaande kaart zijn de gemeenten 
aangeduid waar inwoners van Asten 
werken (uitgaande pendel)
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Bergeijk in 
Brainport

Aandeel vestigingen 
industrie van totaal 
aantal vestigingen:
(2020)

23,9^) Bergeijk
16,7^1 Brainport Eindhoven
14,5^. Nederland

Aantal vestigingen 
industrie: (2020)

540 Bergeijk
13.590 Brainport Eindhoven
259.650 Nederland

Aandeel exporterende 
vestigingen van totaal 
aantal vestigingen:
(2019)

10,8^1 Bergeijk
8,5^1 Brainport Eindhoven
6,2^1 Nederland

Aandeel werknemers 
technisch en ICT van 
totaalaantal werknemers: 
(2019)

22,3^) Bergeijk
21,6^) Brainport Eindhoven
18,5% Nederland

Aantal snelgroeiende bedrij
ven per 1.000:
(2019)

13,8 Bergeijk
19.7 Brainport Eindhoven
16.8 Nederland

Meer voorbeelden en informatie

^ Brainport Agenda:
De meerjarenagenda om de economische positie
van Brainport Eindhoven te versterken. Brainport Agenda

^ Brainport Nationale Actieagenda (BNA):
Een unieke gezamenlijke agenda van Rijk en regio voor de 
toekomst van Nederland. BNA

^ Regio Deal Brainport Eindhoven:
Het vliegwiel voor de Brainport Nationale Actieagenda 
om leefbaarheid, vestigings- klimaat en economische 
kracht te versterken. Regio Deal 

^ Brainport Bid:
Het ‘bid' van de regio met input voor het nieuwe 
regeerakkoord. Bid

^ Neem voor meer informatie contact op met Brainport
Development via 040 751 2424 of
strategie@brainportdevelopment.nl

Projectvoorbeeld

Samenwerkende podia
Het cultuurpact van zes regionale podia - Parktheater 
Eindhoven, Speelhuis en Cacaofabriek Helmond, Schalm 
Veldhoven, Hofnar Valkenswaard en Kattendans Bergeijk - 
omvat ambitieuze plannen en doelen op het gebied van onder 
meer internationalisering, productie en educatie. Voor het 
realiseren hiervan is samenwerking essentieel. Denk aan verbindingen 
bij programmering, marketing, techniek maar ook thema's als 
duurzaamheid en diversiteit. De intentie was er al en de Regio Deal 
was een mooie steun in de rug om de samenwerking vorm te geven 
en cultuur, podiumkunsten in het bijzonder, toegankelijker te maken 
voor alle inwoners in deze regio.

Pendel
In onderstaande kaart zijn de gemeenten 
aangeduid waar inwoners van Bergeijk 
werken (uitgaande pendel)

Inwoners Bergeijk werkzaam in:

De cirkeldiagram laat de aantallen en 
het aandeel werkzame personen zien.
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ProjectvoorbeeldBest in 
Brainport

Aandeel vestigingen 
industrie van totaal 
aantal vestigingen:
(2020)

15^ Best
16,7% Brainport Eindhoven 
14,5% Nederland

Aantal vestigingen 
industrie: (2020)

430 Best
13.590 Brainport Eindhoven 
259.650 Nederland

Aandeel exporterende 
vestigingen van totaal 
aantal vestigingen:
(2019)

8^ Best
8,5% Brainport Eindhoven 
6,2% Nederland

Aandeel werknemers 
technisch en ICT van 
totaal aantal werknemers: 
(2019)

19^ Best
21,6% Brainport Eindhoven 
18,5% Nederland

Aantal snelgroeiende bedrij
ven per 1.000:
(2019)

22,9 Best
19.7 Brainport Eindhoven
16.8 Nederland

Meer voorbeelden en informatie

^ Brainport Agenda:
De meerjarenagenda om de economische positie 
van Brainport Eindhoven te versterken. Brainport Agenda 

^ Brainport Nationale Actieagenda (BNA):
Een unieke gezamenlijke agenda van Rijk en regio voor de 
toekomst van Nederland. BNA

^ Regio Deal Brainport Eindhoven:
Het vliegwiel voor de Brainport Nationale Actieagenda 
om leefbaarheid, vestigings- klimaat en economische 
kracht te versterken. Regio Deal 

^ Brainport Bid:
Het ‘bid' van de regio met input voor het nieuwe 
regeerakkoord. Bid

^ Neem voor meer informatie contact op met Brainport
Development via 040 751 2424 of
strategie@brainportdevelopment.nl

Innovaties in duurzaam 
transport uit Best
De automotive sector wereldwijd staat aan de vooravond van 
een grote transitie naar een duurzaam, slim én veilig mobiliteits- 
systeem. In Brainport werken verschillende partners aan de 
ontwikkeling van een Innovatieve Versnellings-programma voor de 
automotivesector. Doel is om het automotive cluster in Brabant te 
versterken, door de R&D in de Nederlandse Automotive industrie te 
intensiveren en de industrie in staat te stellen om op lange termijn 
economisch concurrerend te blijven. Partners zijn onder meer VDL, 
DAF, NXP, TomTom en Brainport Development, maar ook het in Best 
gevestigde bedrijf Heliox. Met name in het programma gericht 
op efficiënte en schone verbrandingsmotoren, modulaire aandrijflijnen 
op basis van waterstof, batterijtechnologie en E-Fuels speelt Heliox uit 
Best een grote rol.

Pendel
In onderstaande kaart zijn de gemeenten 
aangeduid waar inwoners van Best 
werken (uitgaande pendel)
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De cirkeldiagram laat de aantallen en 
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Bladel in 
Brainport

Aandeel vestigingen 
industrie van totaal 
aantal vestigingen:
(2020)

24,6^) Bladel
16,7^1 Brainport Eindhoven
14,5^. Nederland

Aantal vestigingen 
industrie: (2020)

560 Bladel
13.590 Brainport Eindhoven
259.650 Nederland

Aandeel exporterende 
vestigingen van totaal 
aantal vestigingen:
(2019)

12,9^) Bladel
8,5^1 Brainport Eindhoven
6,2^1 Nederland

Aandeel werknemers 
technisch en ICT van 
totaalaantal werknemers: 
(2019)

21,8^) Bladel
21,6% Brainport Eindhoven
18,5% Nederland

Aantal snelgroeiende bedrij
ven per 1.000:
(2019)

22.7 Bladel
19.7 Brainport Eindhoven
16.8 Nederland

Meer voorbeelden en informatie

^ Brainport Agenda:
De meerjarenagenda om de economische positie 
van Brainport Eindhoven te versterken. Brainport Agenda 

^ Brainport Nationale Actieagenda (BNA):
Een unieke gezamenlijke agenda van Rijk en regio voor de 
toekomst van Nederland. BNA

^ Regio Deal Brainport Eindhoven:
Het vliegwiel voor de Brainport Nationale Actieagenda 
om leefbaarheid, vestigings- klimaat en economische 
kracht te versterken. Regio Deal 

^ Brainport Bid:
Het ‘bid' van de regio met input voor het nieuwe 
regeerakkoord. Bid

^ Neem voor meer informatie contact op met Brainport
Development via 040 751 2424 of
strategie@brainportdevelopment.nl

Projectvoorbeeld

Lokale waterstofproductie 
Green2Hub
In Brainport Eindhoven wordt op verschillende vlakken gewerkt 
aan innovaties binnen de energietransitie. Denk aan ontwikkeling 
van batterij opslag systemen, omzetting van energie in (waterstof) 
moleculen d.m.v. elektrolyzers, opwek van warmte in plaats van 
elektriciteit en zo meer. Waterstof gaat een sterke ontwikkeling 
doormaken en voor de Brabantse maakindustrie vele kansen creëren 
in termen van werkgelegenheid, mobiliteit, CO2 reductie en export. 
Daarvoor is integrale ketensamenwerking essentieel, in combinatie 
met kleinschalige demonstratie-projecten. Voor de Kempen biedt dit 
de kans om nieuwe technologieën zoals elektrolyzers om waterstof 
te produceren op locatie, direct in de regio toe te passen. Een 
voorbeeld hiervan is GreenH2UB in Bladel. Hier kan waterstof worden 
opgeslagen en op gewenste momenten worden geleverd aan de 
mobiliteits-sector, industrie of gebouwde omgeving.

Pendel
In onderstaande kaart zijn de gemeenten 
aangeduid waar inwoners van Bladel 
werken (uitgaande pendel)

m

100 4300

Inwoners Bladel werkzaam in:

De cirkeldiagram laat de aantallen en 
het aandeel werkzame personen zien

nu Elders in Brainport Eindhoven 

nu Buiten Brainport Eindhovenrn Bladel

BRAINPORT
EINDHOVEN
home of pioneers

mailto:strategie@brainportdevelopment.nl


Projectvoorbeeld

Cranendonck 
in Brainport

Aandeel vestigingen 
industrie van totaal 
aantal vestigingen:
(2020)

21,6% Cranendonck 
16,7% Brainport Eindhoven 
14,5% Nederland

Aantal vestigingen 
industrie: (2020)

490 Cranendonck 
13.590 Brainport Eindhoven 
259.650 Nederland

Aandeel exporterende 
vestigingen van totaal 
aantal vestigingen:
(2019)

11,8% Cranendonck 
8,5% Brainport Eindhoven 
6,2% Nederland

Aandeel werknemers 
technisch en ICT van 
totaalaantal werknemers: 
(2019)

21,8% Cranendonck 
21,6% Brainport Eindhoven 
18,5% Nederland

Aantal snelgroeiende bedrij
ven per 1.000:
(2019)

17,2 Cranendonck
19.7 Brainport Eindhoven
16.8 Nederland

Meer voorbeelden en informatie

^ Brainport Agenda:
De meerjarenagenda om de economische positie
van Brainport Eindhoven te versterken. Brainport Agenda

^ Brainport Nationale Actieagenda (BNA):
Een unieke gezamenlijke agenda van Rijk en regio voor de 
toekomst van Nederland. BNA

^ Regio Deal Brainport Eindhoven:
Het vliegwiel voor de Brainport Nationale Actieagenda 
om leefbaarheid, vestigings- klimaat en economische 
kracht te versterken. Regio Deal 

^ Brainport Bid:
Het ‘bid' van de regio met input voor het nieuwe 
regeerakkoord. Bid

^ Neem voor meer informatie contact op met Brainport
Development via 040 751 2424 of
strategie@brainportdevelopment.nl

Metalot innovatie hub in 
energietransitie
Met Metalot wordt nauw samengewerkt om oplossingen te 
bedenken voor de energietransitie. Brainport Development 
ondersteunt Metalot bij de ontwikkeling van het ecosysteem en het 
vestigen van concrete activiteiten rondom hiermee samenhangende 
thema's. Zo is Metalot nauw betrokken bij de verkenning naar een 
Waterstof community en werkt het samen met Swinkels Family 
Brewers (o.a. Bavaria), het TU/e studententeam SOLID en verschil
lende engineeringsbedrijven aan een pilot waarin metaalpoeder 
wordt ingezet als duurzame brandstof voor hun brouwproces. 
Daarnaast is Metalot betrokken bij recycling en hergebruik batterijen 
in het Battery Competence Center (BCC). Het BCC is een Brainport 
initiatief waar verschillende bedrijven, kennisinstellingen en publieke 
organisaties samenwerken om de transitie naar elektrische voer- en 
vaartuigen te versnellen.

Pendel
In onderstaande kaart zijn de gemeenten 
aangeduid waar inwoners van Cranendonck 
werken (uitgaande pendel)
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De cirkeldiagram laat de aantallen en 
het aandeel werkzame personen zien.

42%
3700

Elders in Brainport Eindhoven

Buiten Brainport Eindhoven

nu Cranendonck

BRAINPORT
EINDHOVEN
home of pioneers

mailto:strategie@brainportdevelopment.nl


Deurne in 
Brainport

Aandeel vestigingen 
industrie van totaal 
aantal vestigingen:
(2020)

21,2^) Deurne
16,7^1 Brainport Eindhoven
14,5^. Nederland

Aantal vestigingen 
industrie: (2020)

770 Deurne
13.590 Brainport Eindhoven
259.650 Nederland

Aandeel exporterende 
vestigingen van totaal 
aantal vestigingen:
(2019)

9,7^. Deurne
8,5^1 Brainport Eindhoven
6,2^1 Nederland

Aandeel werknemers 
technisch en ICT van 
totaalaantal werknemers: 
(2019)

2ľKi Deurne
21,6^) Brainport Eindhoven
18,5^1 Nederland

Aantal snelgroeiende bedrij
ven per 1.000:
(2019)

22,9 Deurne
19.7 Brainport Eindhoven
16.8 Nederland

Meer voorbeelden en informatie

^ Brainport Agenda:
De meerjarenagenda om de economische positie 
van Brainport Eindhoven te versterken. Brainport Agenda 

^ Brainport Nationale Actieagenda (BNA):
Een unieke gezamenlijke agenda van Rijk en regio voor de 
toekomst van Nederland. BNA

^ Regio Deal Brainport Eindhoven:
Het vliegwiel voor de Brainport Nationale Actieagenda 
om leefbaarheid, vestigings- klimaat en economische 
kracht te versterken. Regio Deal

^ Brainport Bid:
Het ‘bid' van de regio met input voor het nieuwe 
regeerakkoord. Bid

^ Neem voor meer informatie contact op met Brainport
Development via 040 751 2424 of
strategie@brainportdevelopment.nl

Projectvoorbeeld

Techniekpromotie en 
internationalisering onderwijs
In Deurne hebben alle scholen in het primair- (po) en voortgezet (vo) 
onderwijs afgelopen schooljaar actief meegedaan aan één of meerde
re techniekpromotie activiteiten met het bedrijfsleven. Er zijn 
meerdere bedrijven door het jaar heen actief betrokken bij activitei
ten voor leerlingen met als doel om hen te enthousiasmeren voor het 
kiezen van een studierichting in de techniek of IT. Om leerlingen 
beter voor te bereiden voor een toenemend internationale werkom
geving en maatschappij, investeren alle 14 po-scholen in Deurne de 
komende jaren in de verdere deskundigheid van hun leraren op het 
vlak van internationalisering onderwijs. De twee vo scholen uit 
Deurne hebben niet ingetekend.
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Pendel
In onderstaande kaart zijn de gemeenten 
aangeduid waar inwoners van Deurne 
werken (uitgaande pendel)
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Eersel in 
Brainport

Aandeel vestigingen 
industrie van totaal 
aantal vestigingen:
(2020)

19,3^) Eersel
16,7^1 Brainport Eindhoven
14,5^. Nederland

Aantal vestigingen 
industrie: (2020)

420 Eersel
13.590 Brainport Eindhoven
259.650 Nederland

Aandeel exporterende 
vestigingen van totaal 
aantal vestigingen:
(2019)

9,4^1 Eersel
8,5^1 Brainport Eindhoven
6,2^1 Nederland

Aandeel werknemers 
technisch en ICT van 
totaal aantal werknemers: 
(2019)

21,6^) Eersel
21,6^) Brainport Eindhoven
18,5% Nederland

Aantal snelgroeiende bedrij
ven per 1.000:
(2019)

16,9 Eersel
19.7 Brainport Eindhoven
16.8 Nederland

Meer voorbeelden en informatie

^ Brainport Agenda:
De meerjarenagenda om de economische positie 
van Brainport Eindhoven te versterken. Brainport Agenda 

^ Brainport Nationale Actieagenda (BNA):
Een unieke gezamenlijke agenda van Rijk en regio voor de 
toekomst van Nederland. BNA

^ Regio Deal Brainport Eindhoven:
Het vliegwiel voor de Brainport Nationale Actieagenda 
om leefbaarheid, vestigings- klimaat en economische 
kracht te versterken. Regio Deal 

^ Brainport Bid:
Het ‘bid' van de regio met input voor het nieuwe 
regeerakkoord. Bid

^ Neem voor meer informatie contact op met Brainport
Development via 040 751 2424 of
strategie@brainportdevelopment.nl

Projectvoorbeeld

Ontwikkeling Smart Hubs
Om de Brainportregio bereikbaar te houden is gezocht naar 
zogenaamde ‘Smart Hub' locaties langs o.a. de A67 bij Eersel.
Op deze Smart Hubs worden 6 grootschalige parkeerlocaties 
gerealiseerd. Daarmee wil de regio op een adaptieve manier vanuit 
verschillende windrichtingen automobilisten de overstap laten 
maken naar fiets, OV of collectief vervoer om economische top
locaties in de regio te bereizen. Via de locaties worden Smart Mobility 
oplossingen bevorderd en de hubs kunnen mogelijk ook als Energy 
Hubs gaan dienen waar energie innovaties een plek krijgen.

Pendel
In onderstaande kaart zijn de gemeenten 
aangeduid waar inwoners van Eersel 
werken (uitgaande pendel)
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Inwoners Eersel werkzaam in:

De cirkeldiagram laat de aantallen en 
het aandeel werkzame personen zien
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Eindhoven in 
Brainport

Aandeel vestigingen 
industrie van totaal 
aantal vestigingen:
(2020)

10,9^1 Eindhoven
16,7^1 Brainport Eindhoven
14,5^1 Nederland

Aantal vestigingen 
industrie: (2020)

2660 Eindhoven 
13.590 Brainport Eindhoven 
259.650 Nederland

Aandeel exporterende 
vestigingen van totaal 
aantal vestigingen:
(2019)

7,8^1 Eindhoven
8,5^1 Brainport Eindhoven
6,2^1 Nederland

Aandeel werknemers 
technisch en ICT van 
totaal aantal werknemers: 
(2019)

23,3^) Eindhoven
21,6^) Brainport Eindhoven
18,5^1 Nederland

Aantal snelgroeiende bedrij
ven per 1.000:
(2019)

26,3 Eindhoven
19.7 Brainport Eindhoven
16.8 Nederland

Meer voorbeelden en informatie

^ Brainport Agenda:
De meerjarenagenda om de economische positie
van Brainport Eindhoven te versterken. Brainport Agenda

^ Brainport Nationale Actieagenda (BNA):
Een unieke gezamenlijke agenda van Rijk en regio voor de 
toekomst van Nederland. BNA

^ Regio Deal Brainport Eindhoven:
Het vliegwiel voor de Brainport Nationale Actieagenda 
om leefbaarheid, vestigings- klimaat en economische 
kracht te versterken. Regio Deal 

^ Brainport Bid:
Het ‘bid' van de regio met input voor het nieuwe 
regeerakkoord. Bid

^ Neem voor meer informatie contact op met Brainport
Development via 040 751 2424 of
strategie@brainportdevelopment.nl

Projectvoorbeeld

Slimme en duurzame mobiliteit
De gemeente Eindhoven werkt aan een organisatie die in 2025 
CO2-emissievrij en 100% duurzaam is. Deze twee zaken 
tezamen maken dat de Gemeente Eindhoven wil experimenteren 
met Mobility as a Service (MaaS). Zij heeft voor haar eigen 
organisatie een MaaS pilot opgezet waarbij de focus ligt op duurzame 
en CO2-emissievrije mobiliteitsbewegingen. Daarnaast moet MaaS 
een rol gaan spelen bij de bereikbaarheid van de regio. Een voorbeeld 
daarvan is bedrijventerrein De Run, waar ASML gevestigd is. Daarom 
gaat ASML als mede-launching customer deelnemen aan de pilot.
Om de zorgen dat ook andere bedrijven in de regio gemakkelijk bij de 
pilot kunnen aansluiten is de derde partner Brainport Development 
in het kader van Brainport Smart Mobility, het loket voor slimme 
mobiliteitsoplossingen in Zuidoost-Brabant.

Pendel
In onderstaande kaart zijn de gemeenten 
aangeduid waar inwoners van Eindhoven 
werken (uitgaande pendel)
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Geldrop-Mierlo 
in Brainport

Aandeel vestigingen 
industrie van totaal 
aantal vestigingen:
(2020)

20,4^) Geldrop-Mierlo
16,7^1 Brainport Eindhoven
14,5^1 Nederland

Aandeel exporterende 
vestigingen van totaal 
aantal vestigingen:
(2019)

6,5% Geldrop-Mierlo 
8,5^1 Brainport Eindhoven
6,2% Nederland

Aandeel werknemers 
technisch en ICT van 
totaal aantal werknemers: 
(2019)

20,9^) Geldrop-Mierlo 
21,6^) Brainport Eindhoven
18,5^1 Nederland

Aantal vestigingen 
industrie: (2020)

730 Geldrop-Mierlo 
13.590 Brainport Eindhoven 
259.650 Nederland

Aantal snelgroeiende bedrij
ven per 1.000:
(2019)

17,4 Geldrop-Mierlo
19.7 Brainport Eindhoven
16.8 Nederland

Meer voorbeelden en informatie

^ Brainport Agenda:
De meerjarenagenda om de economische positie
van Brainport Eindhoven te versterken. Brainport Agenda

^ Brainport Nationale Actieagenda (BNA):
Een unieke gezamenlijke agenda van Rijk en regio voor de 
toekomst van Nederland. BNA

^ Regio Deal Brainport Eindhoven:
Het vliegwiel voor de Brainport Nationale Actieagenda 
om leefbaarheid, vestigings- klimaat en economische 
kracht te versterken. Regio Deal 

^ Brainport Bid:
Het ‘bid' van de regio met input voor het nieuwe 
regeerakkoord. Bid

^ Neem voor meer informatie contact op met Brainport
Development via 040 751 2424 of
strategie@brainportdevelopment.nl

Projectvoorbeeld

Techniekpromotie en 
internationalisering onderwijs
In Geldrop-Mierlo hebben 8 scholen in het primair onderwijs en 1 in 
het voortgezet onderwijs (vo) actief meegedaan aan één of meerdere 
techniekpromotie activiteiten met het bedrijfsleven. Er zijn meerdere 
bedrijven door het jaar heen actief betrokken bij activiteiten voor 
leerlingen met als doel om hen te enthousiasmeren voor het kiezen 
van een studierichting in de techniek of IT. Om leerlingen beter voor 
te bereiden voor een toenemend internationale werkomgeving en 
maatschappij, investeren alle po- en vo-scholen in Geldrop-Mierlo, 
respectievelijk 13 en 1, de komende jaren in de verdere deskundigheid 
van hun leraren op het vlak van internationalisering onderwijs.

Pendel
In onderstaande kaart zijn de gemeenten 
aangeduid waar inwoners van Geldrop-Mierlo 
werken (uitgaande pendel)

Inwoners Geldrop-Mierlo 
werkzaam in:

De cirkeldiagram laat de aantallen en 
het aandeel werkzame personen zien.

nu Elders in Brainport Eindhoven 

nu Buiten Brainport Eindhoven 

a Geldrop-Mierlo
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Gemert-Bakel 
in Brainport

Aandeel vestigingen 
industrie van totaal 
aantal vestigingen:
(2020)

21,9% Gemert-Bakel 
16,7% Brainport Eindhoven 
14,5% Nederland

Aantal vestigingen 
industrie: (2020)

730 Gemert-Bakel 
13.590 Brainport Eindhoven 
259.650 Nederland

Aandeel exporterende 
vestigingen van totaal 
aantal vestigingen:
(2019)

7,^ Gemert-Bakel
8,5% Brainport Eindhoven 
6,2% Nederland

Aandeel werknemers 
technisch en ICT van 
totaal aantal werknemers: 
(2019)

21,TO Gemert-Bakel
21,6% Brainport Eindhoven 
18,5% Nederland

Aantal snelgroeiende bedrij
ven per 1.000:
(2019)

13,4 Gemert-Bakel
19.7 Brainport Eindhoven
16.8 Nederland

Meer voorbeelden en informatie

^ Brainport Agenda:
De meerjarenagenda om de economische positie
van Brainport Eindhoven te versterken. Brainport Agenda

^ Brainport Nationale Actieagenda (BNA):
Een unieke gezamenlijke agenda van Rijk en regio voor de 
toekomst van Nederland. BNA

^ Regio Deal Brainport Eindhoven:
Het vliegwiel voor de Brainport Nationale Actieagenda 
om leefbaarheid, vestigings- klimaat en economische 
kracht te versterken. Regio Deal 

^ Brainport Bid:
Het ‘bid' van de regio met input voor het nieuwe 
regeerakkoord. Bid

^ Neem voor meer informatie contact op met Brainport
Development via 040 751 2424 of
strategie@brainportdevelopment.nl

Projectvoorbeeld

Techniekpromotie en 
internationalisering onderwijs
In Gemert-Bakel hebben 12 scholen in het primair- (po) en voortgezet 
(vo) onderwijs afgelopen schooljaar actief meegedaan aan één of 
meerdere techniekpromotie activiteiten met het bedrijfsleven. Er zijn 
meerdere bedrijven door het jaar heen actief betrokken bij activitei
ten voor leerlingen met als doel om hen te enthousiasmeren voor het 
kiezen van een studierichting in de techniek of IT. Om leerlingen 
beter voor te bereiden voor een toenemend internationale werkom
geving en maatschappij, investeren twee po-scholen in Gemert-Ba
kel de komende jaren in de verdere deskundigheid van hun leraren op 
het vlak van internationalisering onderwijs maken. Twee van de drie 
vo-scholen nemen deel.

Pendel
In onderstaande kaart zijn de gemeenten 
aangeduid waar inwoners van Gemert-Bakel 
werken (uitgaande pendel)

100 10000

30%
4200 32%

4500
Inwoners Gemert-Bakel 
werkzaam in:

De cirkeldiagram laat de aantallen en 
het aandeel werkzame personen zien. 38%

5200
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Heeze-Leende 
in Brainport

Aandeel vestigingen 
industrie van totaal 
aantal vestigingen:
(2020)

16,4% Heeze-Leende 
16,7% Brainport Eindhoven 
14,5% Nederland

Aantal vestigingen 
industrie: (2020)

310 Heeze-Leende 
13.590 Brainport Eindhoven 
259.650 Nederland

Projectvoorbeeld

Zelfrijdende aspergeoogst- 
machine uit Heeze
Aspergesteken is nu nog vooral werk waar mensen voor nodig 
zijn. En die mensen zijn steeds lastiger te vinden. Als oplossing voor 
dit probleem bouwde het bedrijf Cerescon een zelfrijdende asperge- 
oogst-machine die de rijpe asperge al onder de grond detecteert. 
Cerescon is een typisch ‘kop-staart' bedrijf dat de machine ontwerpt 
en commercialiseert. Daarmee is het ook een typisch Brainport 
bedrijf dat goed gebruik weet te maken van de kennis, mensen en 
netwerken die in de regio beschikbaar zijn om tot een oplossing én 
een verdienmodel te komen. Het netwerk in Brainport helpt hen om 
deuren te openen die anders dicht blijven en om partners te vinden 
voor de ontwikkeling en toepassing van de techniek.

Aandeel exporterende 
vestigingen van totaal 
aantal vestigingen:
(2019)

7% Heeze-Leende
8,5% Brainport Eindhoven 
6,2% Nederland

Aandeel werknemers 
technisch en ICT van 
totaal aantal werknemers: 
(2019)

20,6% Heeze-Leende 
21,6% Brainport Eindhoven 
18,5% Nederland

Aantal snelgroeiende bedrij
ven per 1.000:
(2019)

8,4 Heeze-Leende
19.7 Brainport Eindhoven
16.8 Nederland

Meer voorbeelden en informatie

^ Brainport Agenda:
De meerjarenagenda om de economische positie
van Brainport Eindhoven te versterken. Brainport Agenda

^ Brainport Nationale Actieagenda (BNA):
Een unieke gezamenlijke agenda van Rijk en regio voor de 
toekomst van Nederland. BNA

• Regio Deal Brainport Eindhoven:
Het vliegwiel voor de Brainport Nationale Actieagenda 
om leefbaarheid, vestigings- klimaat en economische 
kracht te versterken. Regio Deal 

^ Brainport Bid:
Het ‘bid' van de regio met input voor het nieuwe 
regeerakkoord. Bid

^ Neem voor meer informatie contact op met Brainport
Development via 040 751 2424 of
strategie@brainportdevelopment.nl

Pendel
In onderstaande kaart zijn de gemeenten 
aangeduid waar inwoners van Heeze-Leende
werken (uitgaande pendel)

100 10000

Inwoners Heeze-Leende 
werkzaam in:

De cirkeldiagram laat de aantallen en 
het aandeel werkzame personen zien

ĽD Elders in Brainport Eindhoven 

nu Buiten Brainport Eindhoven 

a Heeze-Leende
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Projectvoorbeeld

Helmond in 
Brainport

Aandeel vestigingen 
industrie van totaal 
aantal vestigingen:
(2020)

20% Helmond
16,7% Brainport Eindhoven
14,5% Nederland

Aantal vestigingen 
industrie: (2020)

1680 Helmond
13.590 Brainport Eindhoven
259.650 Nederland

Aandeel exporterende 
vestigingen van totaal 
aantal vestigingen:
(2019)

8,3% Helmond
8,5% Brainport Eindhoven
6,2% Nederland

Aandeel werknemers 
technisch en ICT van 
totaal aantal werknemers: 
(2019)

21,8% Helmond
21,6% Brainport Eindhoven
18,5% Nederland

Aantal snelgroeiende bedrij
ven per 1.000:
(2019)

19,1 Helmond
19.7 Brainport Eindhoven
16.8 Nederland

Meer voorbeelden en informatie

^ Brainport Agenda:
De meerjarenagenda om de economische positie
van Brainport Eindhoven te versterken. Brainport Agenda

^ Brainport Nationale Actieagenda (BNA):
Een unieke gezamenlijke agenda van Rijk en regio voor de 
toekomst van Nederland. BNA

^ Regio Deal Brainport Eindhoven:
Het vliegwiel voor de Brainport Nationale Actieagenda 
om leefbaarheid, vestigings- klimaat en economische 
kracht te versterken. Regio Deal 

^ Brainport Bid:
Het ‘bid' van de regio met input voor het nieuwe 
regeerakkoord. Bid

^ Neem voor meer informatie contact op met Brainport
Development via 040 751 2424 of
strategie@brainportdevelopment.nl

Brainport Smart District
In de Helmondse wijk Brandevoort, in het hart van de Brainport 
regio, wordt de de slimste woon- en werkwijk ter wereld 
ontwikkeld, Brainport Smart District (BSD). Toekomstige 
bewoners spelen een centrale rol bij de ontwikkeling van hun 
eigen leefomgeving. Vanuit concrete behoeften worden de nieuwste 
inzichten en technieken op het gebied van participatie, gezondheid, 
data, mobiliteit, energie en circulariteit ingezet om een duurzame, 
innovatieve en prettige woonomgeving te creëren. BSD is geen 
optelsom van ‘losse' smart city-bestanddelen, maar een samen
hangend geheel. De Europese Green Deal in het klein, met focus op 
onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Binnen BSD wordt brede 
welvaart vormgegeven op het niveau van een wijk, en tegelijkertijd 
zorgt dit plan voor een stevige bijdrage aan economische groei en 
welvaart in Nederland. De ontwikkeling en realisatie verloopt via 8 
programmalijnen en omvat de bouw van 2.100 permanente en 500 
tijdelijke woningen in ca. 10 jaar.

Pendel
In onderstaande kaart zijn de gemeenten 
aangeduid waar inwoners van Helmond 
werken (uitgaande pendel)

100 10000

Inwoners Helmond 
werkzaam in:

De cirkeldiagram laat de aantallen en 
het aandeel werkzame personen zien.

nu Elders in Brainport Eindhoven 

nu Buiten Brainport Eindhoven 

a Helmond
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Laarbeek in 
Brainport

Aandeel vestigingen 
industrie van totaal 
aantal vestigingen:
(2020)

22,ľKi Laarbeek
16,7^1 Brainport Eindhoven
14,5^1 Nederland

Aantal vestigingen 
industrie: (2020)

560 Laarbeek
13.590 Brainport Eindhoven
259.650 Nederland

Aandeel exporterende 
vestigingen van totaal 
aantal vestigingen:
(2019)

7,5^1 Laarbeek
8,5^1 Brainport Eindhoven
6,2^1 Nederland

Aandeel werknemers 
technisch en ICT van 
totaal aantal werknemers: 
(2019)

20,7^1 Laarbeek
21,6^) Brainport Eindhoven
18,5^1 Nederland

Aantal snelgroeiende bedrij
ven per 1.000:
(2019)

9,2 Laarbeek
19.7 Brainport Eindhoven
16.8 Nederland

Meer voorbeelden en informatie

^ Brainport Agenda:
De meerjarenagenda om de economische positie
van Brainport Eindhoven te versterken. Brainport Agenda

^ Brainport Nationale Actieagenda (BNA):
Een unieke gezamenlijke agenda van Rijk en regio voor de 
toekomst van Nederland. BNA

^ Regio Deal Brainport Eindhoven:
Het vliegwiel voor de Brainport Nationale Actieagenda 
om leefbaarheid, vestigings- klimaat en economische 
kracht te versterken. Regio Deal 

^ Brainport Bid:
Het ‘bid' van de regio met input voor het nieuwe 
regeerakkoord. Bid

^ Neem voor meer informatie contact op met Brainport
Development via 040 751 2424 of
strategie@brainportdevelopment.nl

Projectvoorbeeld

Metaalpoeder als 
duurzame brandstof
Swinkels Family Brewers is in samenwerking met het TU/e 
studententeam SOLID, Metalot uit Budel en verschillende 
engineeringsbedrijven, een pilot gestart om het metaalpoeder in 
te zetten als duurzame brandstof om stoom te produceren voor 
hun brouwproces. De brouwerij is een typisch voorbeeld van een 
industrieel proces dat door (fossiele) warmte aangedreven wordt.
Met de huidige opstelling is het mogelijk 15 miljoen glazen bier te 
brouwen. Op dit moment loopt er al een vervolgproject waarin 
gewerkt wordt aan de opschaling en de technische verbetering van 
het systeem.

Pendel
In onderstaande kaart zijn de gemeenten 
aangeduid waar inwoners van Laarbeek 
werken (uitgaande pendel)

m -

100 10000

Inwoners Laarbeek 
werkzaam in:

De cirkeldiagram laat de aantallen en 
het aandeel werkzame personen zien.

nu Elders in Brainport Eindhoven 

nu Buiten Brainport Eindhoven 

a Laarbeek
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Nuenen c.a. 
in Brainport

Aandeel vestigingen 
industrie van totaal 
aantal vestigingen:
(2020)

13^1 Nuenen ca.
16,7^1 Brainport Eindhoven
14,5^1 Nederland

Aantal vestigingen 
industrie: (2020)

330 Nuenen ca.
13.590 Brainport Eindhoven 
259.650 Nederland

Aandeel exporterende 
vestigingen van totaal 
aantal vestigingen:
(2019)

6,9^. Nuenen ca.
8,5^1 Brainport Eindhoven
6,2^1 Nederland

Aandeel werknemers 
technisch en ICT van 
totaal aantal werknemers: 
(2019)

19,4^. Nuenen ca.
21,6^) Brainport Eindhoven
18,5^1 Nederland

Aantal snelgroeiende bedrij
ven per 1.000:
(2019)

18,2 Nuenen ca.
19.7 Brainport Eindhoven
16.8 Nederland

Meer voorbeelden en informatie

^ Brainport Agenda:
De meerjarenagenda om de economische positie
van Brainport Eindhoven te versterken. Brainport Agenda

^ Brainport Nationale Actieagenda (BNA):
Een unieke gezamenlijke agenda van Rijk en regio voor de 
toekomst van Nederland. BNA

^ Regio Deal Brainport Eindhoven:
Het vliegwiel voor de Brainport Nationale Actieagenda 
om leefbaarheid, vestigings- klimaat en economische 
kracht te versterken. Regio Deal 

^ Brainport Bid:
Het ‘bid' van de regio met input voor het nieuwe 
regeerakkoord. Bid

^ Neem voor meer informatie contact op met Brainport
Development via 040 751 2424 of
strategie@brainportdevelopment.nl

Projectvoorbeeld

Vincentre
Met middelen uit de financieringsregeling Regio Deal Brainport 
Eindhoven wordt een bijdrage geleverd aan de uitbreiding van 
Museum Vincentre. Naast Brainport is ook ASML betrokken om de 
aantrekkingskracht van de regio verder te vergroten voor inwoners en 
(internationale) werknemers middels Vincents levensverhaal.

Pendel
In onderstaande kaart zijn de gemeenten 
aangeduid waar inwoners van Nuenen c.a.
werken (uitgaande pendel)

100 10000

19«^ 17^0
1800 1700

Inwoners Nuenen c.a. 
werkzaam in:

De cirkeldiagram laat de aantallen en 
het aandeel werkzame personen zien

ĽD Elders in Brainport Eindhoven 

nu Buiten Brainport Eindhoven 

a Nuenen c.a.
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ProjectvoorbeeldOirschot in 
Brainport

Aandeel vestigingen 
industrie van totaal 
aantal vestigingen:
(2020)

16,5% Oirschot
16,7% Brainport Eindhoven
14,5% Nederland

Aantal vestigingen 
industrie: (2020)

380 Oirschot
13.590 Brainport Eindhoven
259.650 Nederland

Aandeel exporterende 
vestigingen van totaal 
aantal vestigingen:
(2019)

8,4% Oirschot
8,5% Brainport Eindhoven
6,2% Nederland

Aandeel werknemers 
technisch en ICT van 
totaal aantal werknemers: 
(2019)

20% Oirschot
21,6% Brainport Eindhoven
18,5% Nederland

Aantal snelgroeiende bedrij
ven per 1.000:
(2019)

11,4 Oirschot
19.7 Brainport Eindhoven
16.8 Nederland

Meer voorbeelden en informatie

^ Brainport Agenda:
De meerjarenagenda om de economische positie
van Brainport Eindhoven te versterken. Brainport Agenda

^ Brainport Nationale Actieagenda (BNA):
Een unieke gezamenlijke agenda van Rijk en regio voor de 
toekomst van Nederland. BNA

^ Regio Deal Brainport Eindhoven:
Het vliegwiel voor de Brainport Nationale Actieagenda 
om leefbaarheid, vestigings- klimaat en economische 
kracht te versterken. Regio Deal 

^ Brainport Bid:
Het ‘bid' van de regio met input voor het nieuwe 
regeerakkoord. Bid

^ Neem voor meer informatie contact op met Brainport
Development via 040 751 2424 of
strategie@brainportdevelopment.nl

Safety & Security 
Campus Oirschot
De komende jaren gaan de Koninklijke Landmacht, gemeente 
Oirschot, de veiligheidsregio, politie, douane, GGD en Brainport 
Development nauwer samenwerken aan de ontwikkeling van 
allerlei digitale, technologische toepassingen en innovaties op 
het gebied van safety & security. De legerplaats in Oirschot 
fungeert daarbij als ‘Safety ä Security Campus'. De focus ligt daarbij 
in eerste instantie op ‘veiligheid en zekerheid', maar ook projecten op 
het gebied van gezondheid, energie en mobiliteit komen mogelijk aan 
bod. Om de beoogde nieuwe toepassingen te kunnen ontwikkelen, 
zullen de komende tijd op de campus onder meer workshops, 
bootcamps, hackatons en seminars worden georganiseerd.

Pendel
In onderstaande kaart zijn de gemeenten 
aangeduid waar inwoners van Oirschot 
werken (uitgaande pendel) c—

100 10000

29%
250036%

3200
Inwoners Oirschot 
werkzaam in:

De cirkeldiagram laat de aantallen en 
het aandeel werkzame personen zien. 35%

3100

nu Elders in Brainport Eindhoven

nu Buiten Brainport Eindhoven 

a Oirschot

BRAINPORT
EINDHOVEN
home of pioneers

mailto:strategie@brainportdevelopment.nl


Reusel-De Mierden
Ín BrainpOrt Projectvoorbeeld

Aandeel vestigingen 
industrie van totaal 
aantal vestigingen:
(2020)

23,6^) Reusel-De Mierden
16,7^1 Brainport Eindhoven
14,5^1 Nederland

Aantal vestigingen 
industrie: (2020)

350 Reusel-De Mierden
13.590 Brainport Eindhoven
259.650 Nederland

Techniekpromotie en 
internationalisering onderwijs
In Reusel-De Mierden hebben 12 scholen in het primair- (po) en 
voortgezet (vo) onderwijs afgelopen schooljaar actief meegedaan aan 
één of meerdere techniekpromotie activiteiten met het bedrijfsleven. 
Er zijn meerdere bedrijven door het jaar heen actief betrokken bij 
activiteiten voor leerlingen met als doel om hen te enthousiasmeren 
voor het kiezen van een studierichting in de techniek of IT. Om 
leerlingen beter voor te bereiden voor een toenemend internationale 
werkomgeving en maatschappij, investeren alle zes de po-scholen de 
komende jaren in de verdere deskundigheid van hun leraren op het 
vlak van internationalisering onderwijs.

Aandeel exporterende 
vestigingen van totaal 
aantal vestigingen:
(2019)

10,2^1 Reusel-De Mierden
8,5^1 Brainport Eindhoven
6,2^1 Nederland

Aantal snelgroeiende bedrij
ven per 1.000:
(2019)

Reusel-De Mierden 
Brainport Eindhoven 
Nederland

Aandeel werknemers 
technisch en ICT van 
totaal aantal werknemers:
(2019)

21^ Reusel-De Mierden
21,607o Brainport Eindhoven
18,507o Nederland

Meer voorbeelden en informatie

^ Brainport Agenda:
De meerjarenagenda om de economische positie 
van Brainport Eindhoven te versterken. Brainport Agenda 

^ Brainport Nationale Actieagenda (BNA):
Een unieke gezamenlijke agenda van Rijk en regio voor de 
toekomst van Nederland. BNA 

^ Regio Deal Brainport Eindhoven:
Het vliegwiel voor de Brainport Nationale Actieagenda 
om leefbaarheid, vestigings- klimaat en economische 
kracht te versterken. Regio Deal 

^ Brainport Bid:
Het ‘bid' van de regio met input voor het nieuwe 
regeerakkoord. Bid

^ Neem voor meer informatie contact op met Brainport
Development via 040 751 2424 of
strategie@brainportdevelopment.nl

Pendel
In onderstaande kaart zijn de gemeenten 
aangeduid waar inwoners van Reusel-De Mierden 
werken (uitgaande pendel)

100 10000

20^
1200 231^

1400

Inwoners Reusel-De Mierden 
werkzaam in:

De cirkeldiagram laat de aantallen en 
het aandeel werkzame personen zien. 571^

3400

Elders in Brainport Eindhoven

Buiten Brainport Eindhoven

nu Reusel-De Mierden

BRAINPORT
EINDHOVEN
home of pioneers

7,1
19.7
16.8
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Someren in 
Brainport

Aandeel vestigingen 
industrie van totaal 
aantal vestigingen:
(2020)

24,5^) Someren
16,7^1 Brainport Eindhoven
14,5^1 Nederland

Aantal vestigingen 
industrie: (2020)

590 Someren
13.590 Brainport Eindhoven
259.650 Nederland

Aandeel exporterende 
vestigingen van totaal 
aantal vestigingen:
(2019)

1ľKi Someren
8,5^1 Brainport Eindhoven
6,2^1 Nederland

Aandeel werknemers 
technisch en ICT van 
totaal aantal werknemers: 
(2019)

21,3^1 Someren
21,6^) Brainport Eindhoven
18,5^1 Nederland

Aantal snelgroeiende bedrij
ven per 1.000:
(2019)

15.7 Someren
19.7 Brainport Eindhoven
16.8 Nederland

Meer voorbeelden en informatie

^ Brainport Agenda:
De meerjarenagenda om de economische positie
van Brainport Eindhoven te versterken. Brainport Agenda

^ Brainport Nationale Actieagenda (BNA):
Een unieke gezamenlijke agenda van Rijk en regio voor de 
toekomst van Nederland. BNA

^ Regio Deal Brainport Eindhoven:
Het vliegwiel voor de Brainport Nationale Actieagenda 
om leefbaarheid, vestigings- klimaat en economische 
kracht te versterken. Regio Deal 

^ Brainport Bid:
Het ‘bid' van de regio met input voor het nieuwe 
regeerakkoord. Bid

^ Neem voor meer informatie contact op met Brainport
Development via 040 751 2424 of
strategie@brainportdevelopment.nl

Projectvoorbeeld

Techniekpromotie en 
internationalisering onderwijs
In Someren hebben 8 scholen in het primair- (po) en voortgezet (vo) 
onderwijs afgelopen schooljaar actief meegedaan aan één of meerde
re techniekpromotie activiteiten met het bedrijfsleven. Er zijn 
meerdere bedrijven door het jaar heen actief betrokken bij activitei
ten voor leerlingen met als doel om hen te enthousiasmeren voor het 
kiezen van een studierichting in de techniek of IT. Om leerlingen 
beter voor te bereiden voor een toenemend internationale werkom
geving en maatschappij, investeren alle po- en vo-scholen de 
komende jaren in de verdere deskundigheid van hun leraren op het 
vlak van internationalisering onderwijs.

Pendel
In onderstaande kaart zijn de gemeenten 
aangeduid waar inwoners van Someren 
werken (uitgaande pendel)

má-

100 10000

Inwoners Someren 
werkzaam in:

De cirkeldiagram laat de aantallen en 
het aandeel werkzame personen zien

ĽD Elders in Brainport Eindhoven 

nu Buiten Brainport Eindhoven 

a Someren

BRAINPORT
EINDHOVEN
home of pioneers

mailto:strategie@brainportdevelopment.nl


Son en Breugel 
in Brainport

Aandeel vestigingen 
industrie van totaal 
aantal vestigingen:
(2020)

13,9^1 Son en Breugel
16,7^1 Brainport Eindhoven
14,5^1 Nederland

Aandeel exporterende 
vestigingen van totaal 
aantal vestigingen:
(2019)

11,5^1 Son en Breugel
8,5^1 Brainport Eindhoven
6,2^. Nederland

Aandeel werknemers 
technisch en ICT van 
totaal aantal werknemers: 
(2019)

19,1^1 Son en Breugel
21,6^) Brainport Eindhoven
18,5^1 Nederland

Aantal vestigingen 
industrie: (2020)

270 Son en Breugel 
13.590 Brainport Eindhoven 
259.650 Nederland

Aantal snelgroeiende bedrij
ven per 1.000:
(2019)

30,4 Son en Breugel
19.7 Brainport Eindhoven
16.8 Nederland

Meer voorbeelden en informatie

^ Brainport Agenda:
De meerjarenagenda om de economische positie
van Brainport Eindhoven te versterken. Brainport Agenda

^ Brainport Nationale Actieagenda (BNA):
Een unieke gezamenlijke agenda van Rijk en regio voor de 
toekomst van Nederland. BNA

^ Regio Deal Brainport Eindhoven:
Het vliegwiel voor de Brainport Nationale Actieagenda 
om leefbaarheid, vestigings- klimaat en economische 
kracht te versterken. Regio Deal 

^ Brainport Bid:
Het ‘bid' van de regio met input voor het nieuwe 
regeerakkoord. Bid

^ Neem voor meer informatie contact op met Brainport
Development via 040 751 2424 of
strategie@brainportdevelopment.nl

Projectvoorbeeld

Vitaal in Brainport
Een nieuwe kijk op gezondheid, gezondheidszorg en welzijn is 
nodig om het Nederlandse zorgstelsel betaalbaar te houden.
De Brainport-regio gaat deze uitdaging aan met een programma 
‘Vitaal in Brainport' dat als eerste in Nederland financiering van het 
Ministerie van VWS ontvangt. De gemeente Son en Breugel wordt 
samen met de Eindhovense wijken Tongelre en Woensel-Oost 
ondersteund om op een innovatieve wijze aan vitale wijken met 
gezondere bewoners te werken. Dit gebeurt naar voorbeeld van 
het succesvolle wijkexperiment in de Eindhovense wijk de Achtse 
Barrier. Dit omvatte initiatieven zoals een (digitaal) Buurtplein, 
een vitaliteitsmarkt, tal van activiteiten voor ouderen, kwetsbare 
mensen en jongeren en een effectmeting met een maatschappelijke 
businesscase.

Pendel
In onderstaande kaart zijn de gemeenten 
aangeduid waar inwoners van Son en Breugel 
werken (uitgaande pendel)

100 10000

Inwoners Son en Breugel 
werkzaam in:

De cirkeldiagram laat de aantallen en 
het aandeel werkzame personen zien.

26^ 1500
1900

nu Elders in Brainport Eindhoven 

nu Buiten Brainport Eindhoven 

a Son en Breugel

BRAINPORT
EINDHOVEN
home of pioneers

mailto:strategie@brainportdevelopment.nl


Valkenswaard 
in Brainport

Aandeel vestigingen 
industrie van totaal 
aantal vestigingen:
(2020)

17,6^1 Valkenswaard
16,7^1 Brainport Eindhoven
14,5^1 Nederland

Aantal vestigingen 
industrie: (2020)

550 Valkenswaard 
13.590 Brainport Eindhoven 
259.650 Nederland

Aandeel exporterende 
vestigingen van totaal 
aantal vestigingen:
(2019)

9,8^1 Valkenswaard
8,5^1 Brainport Eindhoven
6,2^1 Nederland

Aandeel werknemers 
technisch en ICT van 
totaal aantal werknemers: 
(2019)

20,5^) Valkenswaard 
21,6^) Brainport Eindhoven
18,5^1 Nederland

Aantal snelgroeiende bedrij
ven per 1.000:
(2019)

16,8 Valkenswaard
19.7 Brainport Eindhoven
16.8 Nederland

Meer voorbeelden en informatie

^ Brainport Agenda:
De meerjarenagenda om de economische positie
van Brainport Eindhoven te versterken. Brainport Agenda

^ Brainport Nationale Actieagenda (BNA):
Een unieke gezamenlijke agenda van Rijk en regio voor de 
toekomst van Nederland. BNA

^ Regio Deal Brainport Eindhoven:
Het vliegwiel voor de Brainport Nationale Actieagenda 
om leefbaarheid, vestigings- klimaat en economische 
kracht te versterken. Regio Deal 

^ Brainport Bid:
Het ‘bid' van de regio met input voor het nieuwe 
regeerakkoord. Bid

^ Neem voor meer informatie contact op met Brainport
Development via 040 751 2424 of
strategie@brainportdevelopment.nl

Projectvoorbeeld

Samenwerkende podia
Het cultuurpact van zes regionale podia - Hofnar Valkenswaard, 
Parktheater Eindhoven, Speelhuis en Cacaofabriek Helmond, 
Schalm Veldhoven en Kattendans Bergeijk - omvat ambitieuze 
plannen en doelen op het gebied van onder meer internationali
sering, productie en educatie. Voor het realiseren hiervan is 
samenwerking essentieel. Denk aan verbindingen bij programmering, 
marketing, techniek maar ook thema's als duurzaamheid en 
diversiteit. De intentie was er al en de Regio Deal was een mooie 
steun in de rug om de samenwerking vorm te geven en cultuur, 
podiumkunsten in het bijzonder, toegankelijker te maken voor alle 
inwoners in deze regio.

Pendel
In onderstaande kaart zijn de gemeenten 
aangeduid waar inwoners van Valkenswaard
werken (uitgaande pendel)

100 10000

Inwoners Valkenswaard 
werkzaam in:

De cirkeldiagram laat de aantallen en 
het aandeel werkzame personen zien

ĽD Elders in Brainport Eindhoven 

nu Buiten Brainport Eindhoven 

a Valkenswaard

BRAINPORT
EINDHOVEN
home of pioneers

mailto:strategie@brainportdevelopment.nl


Veldhoven in 
Brainport

Aandeel vestigingen 
industrie van totaal 
aantal vestigingen:
(2020)

16,6^1 Veldhoven 
16,7^1 Brainport Eindhoven
14,5^1 Nederland

Aantal vestigingen 
industrie: (2020)

670 Veldhoven 
13.590 Brainport Eindhoven 
259.650 Nederland

Aandeel exporterende 
vestigingen van totaal 
aantal vestigingen:
(2019)

7,8^1 Veldhoven
8,5^1 Brainport Eindhoven
6,2^1 Nederland

Aandeel werknemers 
technisch en ICT van 
totaal aantal werknemers: 
(2019)

21,3^1 Veldhoven
21,6^) Brainport Eindhoven
18,5^1 Nederland

Aantal snelgroeiende bedrij
ven per 1.000:
(2019)

18,9 Veldhoven
19.7 Brainport Eindhoven
16.8 Nederland

Meer voorbeelden en informatie

^ Brainport Agenda:
De meerjarenagenda om de economische positie
van Brainport Eindhoven te versterken. Brainport Agenda

^ Brainport Nationale Actieagenda (BNA):
Een unieke gezamenlijke agenda van Rijk en regio voor de 
toekomst van Nederland. BNA

^ Regio Deal Brainport Eindhoven:
Het vliegwiel voor de Brainport Nationale Actieagenda 
om leefbaarheid, vestigings- klimaat en economische 
kracht te versterken. Regio Deal 

^ Brainport Bid:
Het ‘bid' van de regio met input voor het nieuwe 
regeerakkoord. Bid

^ Neem voor meer informatie contact op met Brainport
Development via 040 751 2424 of
strategie@brainportdevelopment.nl

Projectvoorbeeld

Maatregelenpakket De Run
Door de huidige en toekomstige sterke groei van bedrijven staat 
de bereikbaarheid van o.a. bedrijventerrein De Run en enkele 
omliggende economische toplocaties onder druk. Voor verdere 
groei van de Brainport regio is goede bereikbaarheid een 
belangrijke voorwaarde. Om de bereikbaarheid van bedrijventerrein 
De Run te verbeteren en in de toekomst te garanderen, heeft de 
gemeente Veldhoven samen met de gemeente Eindhoven, provincie 
Noord-Brabant, ASML en de Rijksoverheid een maatregelenpakket 
opgesteld, met daarin o.a. infrastructurele aanpassingen, nieuwe 
vormen van deelvervoer en verbeteringen in het OV en opwaardering 
van fietsvoorzieningen. Het bedrijfsleven, overheidsinstellingen en 
kennisinstellingen en hun medewerkers hebben baat bij dit pakket, 
maar het komt zeker ook studenten/scholieren en alle (overige) 
inwoners en reizigers in de regio ten goede.

Pendel
In onderstaande kaart zijn de gemeenten 
aangeduid waar inwoners van Veldhoven 
werken (uitgaande pendel)

má-

100 10000

Inwoners Veldhoven 
werkzaam in:

De cirkeldiagram laat de aantallen en 
het aandeel werkzame personen zien

ĽD Elders in Brainport Eindhoven 

nu Buiten Brainport Eindhoven 

a Veldhoven

BRAINPORT
EINDHOVEN
home of pioneers

mailto:strategie@brainportdevelopment.nl


Waalre in 
Brainport

Aandeel vestigingen 
industrie van totaal 
aantal vestigingen:
(2020)

10,6^. Waalre
16,7^1 Brainport Eindhoven
14,5^1 Nederland

Aantal vestigingen 
industrie: (2020)

190 Waalre
13.590 Brainport Eindhoven
259.650 Nederland

Aandeel exporterende 
vestigingen van totaal 
aantal vestigingen:
(2019)

5,8^) Waalre
8,5^1 Brainport Eindhoven
6,2^1 Nederland

Aandeel werknemers 
technisch en ICT van 
totaal aantal werknemers: 
(2019)

20,m Waalre
21,6^) Brainport Eindhoven
18,5^1 Nederland

Aantal snelgroeiende bedrij
ven per 1.000:
(2019)

11.6 Waalre
19.7 Brainport Eindhoven
16.8 Nederland

Meer voorbeelden en informatie

^ Brainport Agenda:
De meerjarenagenda om de economische positie
van Brainport Eindhoven te versterken. Brainport Agenda

^ Brainport Nationale Actieagenda (BNA):
Een unieke gezamenlijke agenda van Rijk en regio voor de 
toekomst van Nederland. BNA

^ Regio Deal Brainport Eindhoven:
Het vliegwiel voor de Brainport Nationale Actieagenda 
om leefbaarheid, vestigings- klimaat en economische 
kracht te versterken. Regio Deal 

^ Brainport Bid:
Het ‘bid' van de regio met input voor het nieuwe 
regeerakkoord. Bid

^ Neem voor meer informatie contact op met Brainport
Development via 040 751 2424 of
strategie@brainportdevelopment.nl

Projectvoorbeeld

Techniekpromotie en 
internationalisering onderwijs
In Waalre hebben 2 scholen in het voortgezet onderwijs (vo) 
afgelopen schooljaar actief meegedaan aan één of meerdere 
techniekpromotie activiteiten met het bedrijfsleven. Er zijn meerdere 
bedrijven door het jaar heen actief betrokken bij activiteiten voor 
leerlingen met als doel om hen te enthousiasmeren voor het kiezen 
van een studierichting in de techniek of IT. Om leerlingen beter voor 
te bereiden voor een toenemend internationale werkomgeving en 
maatschappij, investeren alle 5 scholen in het primair onderwijs de 
komende jaren in de verdere deskundigheid van hun leraren op het 
vlak van internationalisering onderwijs.

Pendel
In onderstaande kaart zijn de gemeenten 
aangeduid waar inwoners van Waalre 
werken (uitgaande pendel)

má-

100 10000

Inwoners Waalre 
werkzaam in:

De cirkeldiagram laat de aantallen en 
het aandeel werkzame personen zien

ĽD Elders in Brainport Eindhoven 

nu Buiten Brainport Eindhoven 

a Waalre

BRAINPORT
EINDHOVEN
home of pioneers

mailto:strategie@brainportdevelopment.nl
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