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Van internationalisering naar interregionalisering 
Focus aanbrengen en impulsen geven 

 

De provincie Noord-Brabant wil tot de top van de Europese kennis- en innovatieregio’s behoren. Daartoe 
moet de economische kracht van de Brabantse topsectoren (onder meer hightech systemen & materialen, 
agrofood en llife sciences & health) internationaal worden versterkt. Dat staat in het Bestuursakkoord 
‘Beweging in Brabant’. 
 
Om deze ambitie te realiseren zet de provincie in op verdere internationalisering, branding en public affairs. Het 

internationale speelveld is echter dynamisch: het verandert continu en in hoog tempo. Daarom moet Brabant 

focus aanbrengen in haar internationaliseringsbeleid en impulsen geven. Zo kan de provincie beter met andere 

landen en regio’s samenwerken en het vestigingsklimaat van de provincie versterken. 

 

Thematische focus 

Ten eerste heeft de provincie met vijf programmalijnen thematische focus aangebracht: 

• handelsbevordering, 

• investeringsbevordering, 

• innovatiesamenwerking, 

• overheidsrelaties en 

• internationale profilering. 

Deze focus werd aangebracht op basis van de wensen van Brabantse én buitenlandse partijen. 
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Programmalijn 1 Handelsbevordering 

Handelsbevordering richt zich op het vergroten van export van goederen en diensten door vooral het innovatieve 

mkb. Daartoe werkt de provincie op nationaal niveau samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

(RVO) en de ministeries van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken, en op regionaal niveau met partners 

zoals de Kamer van Koophandel, de Brabants-Zeeuwse Werkgevers (BZW), de Brabantse Ontwikkelings 

Maatschappij (BOM), Brainport International (BPI) en diverse brancheorganisaties. Deze samenwerking heeft tot 

doel te komen tot gerichte, kleinschalige handelsmissies binnen een beperkt aantal sectoren naar een beperkt 

aantal doellanden of -regio’s, die de buitenlandse handel op termijn kunnen bevorderen. De provincie staat, als 

middenbestuur, samen met haar regionale partners dichtbij het Brabantse mkb en biedt zo een sterke 

toegevoegde waarde ten opzichte van het Rijk. Voor de provincie is het de uitdaging dicht op de exportwensen 

van het Brabantse mkb te zitten. 

 

 

China-missie levert contracten op 

De handel tussen Nederland en China is groot. Nederland is de tweede handelspartner voor China 

in de Europese Unie. Een kwart van die handelsstroom vindt plaats in de provincie Jiangsu, de 

zusterprovincie van Brabant. Van 16 tot 23 april 2016 voerde een Brabantse delegatie van zeven 

ondernemers uit de medische sector en andere Brabantse partners daar ongeveer 50 

matchmakingsgesprekken met Chinese bedrijven en zo'n 60 Chinese bedrijven werden 

geïnformeerd over het vestigingsklimaat in Brabant.   

Uit deze ontmoetingen is een aantal trajecten ontstaan. Ook zijn er concrete aanwijzingen dat in 

2017 een aantal contracten voortkomen uit de contacten die tijdens deze missie zijn gelegd. 
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Programmalijn 2 Investeringsbevordering 

Investeringsbevordering richt zich op het aantrekken van buitenlandse investeringen. Daarbij gaat het om het 

aantrekken van buitenlands kapitaal en buitenlandse bedrijven, het creëren van arbeidsplaatsen en het 

versterken van het regionale economische ecosysteem. Binnen deze programmalijn werkt de provincie samen 

met de BOM en the Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA). De uitvoering van het investeringsbeleid ligt 

bij de BOM. 

 

Buitenlandse bedrijven willen zich om diverse redenen in onze regio vestigen. Sommige bedrijven zien Brabant 

als afzetmarkt en hebben daarvoor ondersteunende faciliteiten nodig (market access). Andere bedrijven zoeken 

toegang tot onze technologie, die ze nodig hebben voor hun eigen product-/procesontwikkeling voor de 

wereldwijde markt (technology access). Vooral dit soort bedrijven draagt bij aan een krachtige ontwikkeling van 

clusters in Brabant. 

 

Belangrijke markten voor Brabant bij investeringsbevordering zijn onder meer China, Duitsland, India, Japan, 

Taiwan, Turkije, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Korea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nieuw Europees hoofdkantoor Shimano geopend 

Het in de wielersport, hengelsport en roeisport gespecialiseerde Shimano heeft in februari 2017 

een nieuw Europees hoofdkantoor op de High Tech Campus in Eindhoven geopend. Het nieuwe 

state-of-the-art kantoor biedt aan 180 Shimano medewerkers een overzichtelijke en ruime 

werkomgeving met een nadruk op technologie en een link naar de natuur. Aanvullend op het 

nieuwe kantoor in Eindhoven behoudt Shimano haar kantoor in Nunspeet voor haar Benelux 

operatie, de supply chain-activiteiten en als één van haar Europese logistieke centra. 

“Nu we eenmaal in de regio Noord-Brabant zijn, is de sterke ondernemingsgeest, het echte 

enthousiasme tussen bedrijven en hun mensen te zien, naast de gezamenlijke 

winnaarsmentaliteit die Eindhoven en de High Tech Campus sterk binden aan Shimano”, aldus 

Marc van Rooij, President Shimano Europe. 
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Met haar beleid kan de provincie op diverse terreinen bijdragen aan een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven. 

Een benchmark geeft aan dat het vestigingsklimaat in Brabant op orde is, maar ook dat er verbeteringen nodig 

zijn om “de weg naar de top” te bereiken. 

 

Programmalijn 3 Innovatiesamenwerking 

Innovatiesamenwerking speelt zich af in triple helix-verband. Daarbij nemen bedrijfsleven, kennisinstellingen en 

overheden met gezamenlijke belangen en een gezamenlijke visie initiatieven. Twee technologische 

ontwikkelingen in Brabant - fotonica en energieopslag - hebben de potentie op het internationale toneel een 

voortrekkersrol te spelen. Deze high potentials zorgen voor verbindingen tussen de provincie en haar kennis- en 

overheidsnetwerken in het buitenland. Zo versterkt de provincie innovatiemogelijkheden en zorgt ze voor een 

betere positionering van Brabant als Europese topregio voor hightech. 

 

Ook voor de programmalijn innovatiesamenwerking werkt de provincie nauw samen met het postennetwerk van 

de ministeries van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken, de RVO, de BOM en BPI. Verder zijn 

kennisinstellingen nauw bij de programmalijn betrokken, zoals het Holst Centre, de Technische Universiteit 

Eindhoven en TNO. 

Boston-missie levert samenwerking in high tech op 

Brabant is koploper in het high tech-cluster. Van 24 tot 28 oktober 2016 bracht een Brabantse 

delegatie van ondernemers en kennisinstellingen een bezoek aan Boston. Tijdens het 

werkbezoek sloten Amerikaanse en Brabantse partners akkoorden over samenwerking op het 

gebied van fotonica, robotica en sensortechnologie. 

Een van deze samenwerkingsverbanden is tussen de Technische Universiteit Eindhoven en 

Massachusetts Instituut of Technology. De twee kennisinstellingen hebben afgesproken een 

zomerschool op te zetten. Daarnaast gaan studenten van beide universiteiten meerjarig 

samenwerken om diverse onderzoeksproblemen op te lossen. Een van die ideeën is te werken 

aan een robot voor chirurgie die op afstand te bedienen is vanaf een ander continent. 
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Programmalijn 4 Overheidsrelaties 

De hierboven genoemde programmalijnen hebben allemaal samenwerkingsverbanden met regionale, 

buitenlandse overheden, zij het in verschillende vormen en intensiteiten. Soms zijn de relaties initiërend op het 

terrein van innovatiesamenwerking en handelsbevordering. Dan weer zijn ze faciliterend op het terrein van 

investeringsbevordering en marktbetreding. Overheidsrelaties zijn overigens geen doel op zich, maar ze 

ondersteunen andere samenwerkingen. 

 

Programmalijn 5 Internationale profilering 

Brabant Branding geeft bekendheid (awareness) aan de regio Brabant als Europese topregio voor kennis en 

innovatie (place branding). Zo gaan de doelgroepen Brabant associëren met een economisch en innovatief sterke 

regio, waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Place branding ondersteunt daarmee primair de 

economische en internationale doelstellingen van de provincie, zoals die in het Bestuursakkoord zijn vastgelegd. 

 

Place branding biedt meerwaarde bij het beïnvloeden van percepties. Die kunnen een belangrijke rol spelen in 

het proces van bedrijven, kenniswerkers, studenten en talenten om voor Brabant te kiezen als vestigings- of 

studieplaats. Daarbij sluit place branding aan bij de programmalijnen investeringsbevordering, 

handelsbevordering, innovatiesamenwerking en overheidsrelaties en bij de doellanden en -regio’s, waaronder 

België (Vlaanderen), Duitsland (Baden-Württemburg, Beieren, Nordrijn-Westfalen), China (Jiangsu), Israël, Japan 

en de Verenigde Staten. 

 

Geografische focus 

Om de internationale ambities te realiseren heeft de provincie, naast thematische focus, ook geografische focus 

in haar internationaliseringsbeleid aangebracht. 

 

Binnen Europa 

Enkele Duitse regio’s (Baden-Württemberg, Beieren en Noordrijn-Westfalen) en Vlaanderen worden voor de 

Brabantse export en kennisuitwisseling steeds belangrijker. De provincie bouwt de intensieve en structurele 

samenwerking met bedrijven, kennisinstellingen en overheden in deze regio’s verder uit. Omdat deze regio’s zo’n 

belangrijke rol spelen in het streven van de provincie om bij de top van de Europese kennis- en innovatieregio’s te 

behoren, kun je beter spreken over interregionalisering dan over internationalisering.  
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Buiten Europa 
Buiten Europa zoekt Brabant aansluiting bij de internationale technologische kennis-as Boston-Israël-Tokyo. 

Daarnaast werkt Brabant samen met de Chinese provincie Jiangsu. Dat levert waardevolle contacten, nieuwe 

kennis en concrete afzetmogelijkheden op. Brabant focust verder op Japan, zeker waar het gaat om de “current 

investor”-relatie met in Brabant gevestigde Japanse bedrijven. Ten slotte werkt Brabant vanuit een Memorandum 

of Understanding samen met de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais op het gebied van de biobased economy. 

 

 

 

  

Duitse interesse voor netwerk Smart Health 

Vanuit Duitsland is er veel interesse in de manier waarop wij in Brabant met elkaar samenwerken. 

Op 2 en 3 mei 2016 brachten 30 organisaties en ondernemers van het netwerk ‘Brabant, Region of 

Smart Health’ een bezoek aan Baden-Württemberg. 

Naast alle inspiratie, kennis, contacten en energie zijn diverse concrete afspraken gemaakt voor 

een vervolg. Zo vonden twee Brabantse organisaties partners voor een groot Europees project over 

dementie. Ondernemers zagen kansen en samenwerking op de Duitse markt. Ook de Duitse 

partners waren te spreken over het aantal nieuwe contacten met Brabantse experts en 

ondernemers. Het regionale ministerie wil leren hoe Brabant erin slaagt zo’n Smart Health netwerk 

van de grond te krijgen.  
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Maatschappelijke opgaven 

Onze internationaliseringsagenda is nauw verweven met een aantal maatschappelijke uitdagingen waar onze 

provincie voor staat. Bijvoorbeeld op het gebied van smart mobility, smart health, agrofood, biobased economy en 

energie. Dit soort uitdagingen vraagt om een daadkrachtige internationale aanpak. Daarom blijft de 

internationaliseringsagenda niet beperkt tot één afdeling, maar wordt deze verbreed over alle provinciale 

beleidsterreinen. Gedeputeerde Staten hebben voor de internationaliseringsagenda een bedrag van € 4,8 miljoen 

beschikbaar gesteld. 

 

  

Braziliaanse interesse voor Brabantse biobased economie 

Partijen uit Minas Gerais en Brabant besloten in 2014 om samen te werken in het Living Lab 

Biobased Brazil. Doel van het Living Lab Biobased Brazil is om Braziliaanse en Nederlandse bedrijven 

en kennisinstellingen samen te laten werken op het gebied van biobased. 

Inmiddels smaakt de samenwerking naar meer en worden op verzoek van de Brazilianen 

mogelijkheden tot samenwerking verkend in de sectoren renewable energy en open innovatie. Om 

daarvan een beeld te krijgen, bracht de Braziliaanse delegatie in maart 2016 een bezoek aan de 

High Tech Campus, TU/e en Greentech Campus. 
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Internationaliseringsinstrumentarium 

Internationalisering is geen doel op zich. Het is een instrumentarium om onze internationale ambities te realiseren. 

Dit instrumentarium bestaat uit drie instrumenten: Europese programma’s, public affairs en branding. 

 

Europese programma’s 

Het Europese beleid kent een cyclus van zeven jaar. Daarin worden miljarden euro’s beschikbaar gesteld om de 

doelstellingen van de Europese groeistrategie Europa 2020 - de Europese Unie moet een slimme, duurzame en 

inclusieve economie worden in een snel veranderende wereld - te realiseren. De verschillende Brabantse 

doelstellingen, zoals die zijn beschreven in onder meer het economische programma Brabant 2020, het 

Bestuursakkoord ‘Beweging in Brabant’ en de Smart Specialisation Strategy (RIS3), sluiten hier naadloos bij aan. 

 

Het zogenoemde multiplier-effect van iedere geïnvesteerde euro en de aanhoudende overheidsbezuinigingen 

zorgen ervoor dat de Europese middelen de belangrijkste impulsgelden zijn voor onze provincie. Deze middelen 

vormen een onmisbare stimulans voor samenwerking tussen de triple helix-partners bij innovatie en het verbinden 

van innovatiekracht met belangrijke actuele maatschappelijke opgaven. Het is dan ook noodzakelijk dat we 

optimaal en slim gebruik maken van de kansen die Europa ons biedt. 

Duitse interesse in Brabantse high tech 

Op 10 en 11 november 2016 bracht een handelsdelegatie uit Baden-Württemberg een bezoek aan 

Brabantse high tech-bedrijven. De delegatie bezocht onder meer de Automotive Campus in 

Helmond. Hier werden de Duitse bedrijven bijgepraat over de ontwikkelingen rondom slimme 

mobiliteit. Een thema waarin NXP een leidende positie heeft. 

De Brabantse en de Duitse bedrijven bekeken of zij in de toekomst mogelijk kunnen samenwerken. 

Staatssecretaris Katrin Schütz nodigde de Brabantse bedrijven uit om ook naar Baden-Württemberg 

te komen. 
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In de Europese programmaperiode 2014-2020 kunnen we met Europese financiering de verschillende 

beleidsdoelstellingen van onze agenda realiseren. Als Management Autoriteit van het Operationeel Programma 

Zuid-Nederland 2014-2020 (OPZuid), gemandateerd Management Autoriteit voor het Plattelandsprogramma 

2014-2020 (POP3) en strategisch partner in INTERREG Europe, speelt de provincie een belangrijke rol bij het 

beheer, de vormgeving, de uitvoering en de lancering van de verschillende Europese programma’s. 

 

Daarnaast zijn er nog twee andere noemenswaardige programma’s, waarmee Brabant haar internationale 

ambities realiseert, namelijk het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) en Horizon 2020. Het 

EFSI heeft tot doel een investeringsimpuls te geven door het verstrekken van leningen met een hoog risicoprofiel. 

Aangezien het EFSI rechtstreeks aansluit op de regionale beleidsagenda’s op het gebied van bereikbaarheid, 

energie en innovatie, hebben de provincies besloten om samen van het EFSI werk te maken. Het programma 

Horizon 2020 stimuleert onderzoek en innovatie in het bedrijfsleven en de wetenschap, met als doel de 

concurrentiepositie van Europa te verstevigen. 

 

Onze provincie doet het goed. Een onlangs opgeleverd onderzoek identificeert over de eerste 2,5 jaar van de 

huidige programmaperiode 377 projecten, die gezamenlijk goed zijn voor meer dan € 165 miljoen. Horizon 2020 

is daarbij het dominante programma, met 40 procent van het aantal projecten en 55 procent van de verworven 

middelen. De volgende thema’s uit het Bestuursakkoord scoren het beste: ‘Brabant innoveert’ (45 procent), 

‘Brabant verduurzaamt’ (22 procent) en ‘Brabant werkt’ (19 procent). 

 

Public Affairs Europa 

Het tweede instrument om onze internationale ambities te realiseren is Public Affairs. Dit instrument onderhoudt 

actief het Brabantse netwerk in de Europese Unie. Daarbij gaat het om lobbyen, het aangaan van strategische 

partnerships, het verkennen van en adviseren over programma’s die relevant zijn voor de provinciale organisatie, 

en het organiseren van structuren voor het onderhouden van bestuurlijke contacten. 

 

Met een vooruitgeschoven post in het Huis van de Nederlandse Provincies werkt Brabant in Brussel aan 

belangenbehartiging bij Europese instellingen en beïnvloeding van Europees beleid. Daarom hebben zich in 

Brussel Brabantse medewerkers gevestigd. Zo mogelijk werken we daarbij samen met andere overheden, 

kennisinstellingen en bedrijven, zoals met vertegenwoordigers van Brainport en BrabantStad. 

 

Europese netwerken bieden ons de mogelijkheid andere regio’s te ontmoeten, kennis uit te wisselen en een rol te 

spelen in gezamenlijke agenda’s. Deze netwerken werken projectmatig, bijvoorbeeld in het kader van Europese 

territoriale samenwerking of in het kader van INTERREG Europe, of zijn structureel van aard. Drie belangrijke 

netwerken zijn het Comité van de regio’s, het Vanguard Initiative en de Assemby of European Regions. 

 

Comité van de Regio’s (CvR) 

Het CvR is een institutioneel orgaan van de Europese Unie en vormt de schakel tussen de Europese Unie, de 

regio’s en de gemeenten. Het CvR kanaliseert informatie vanuit de Europese instellingen naar de regio’s en 

gemeenten. Daarnaast fungeert het CvR als spreekbuis van regio’s en gemeenten. Zo kunnen decentrale 

overheden hun stem laten horen in het institutionele besluitvormingsproces. Begin oktober 2016 is de 

Commissaris van de Koning namens het CvR benoemd als rapporteur voor een van Europa’s prioritaire dossiers, 

namelijk de verlenging van het EFSI voor de resterende programmaperiode 2017-2020. Het EFSI wordt 
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beschouwd als een belangrijk investeringsinstrument voor grootschalige regionale projecten. Ook het Europees 

Parlement en de Europese Raad geven advies aan de Europese Commissie. Met het rapporteurschap van de 

Commissaris van de Koning kan de provincie direct invloed uitoefenen op het nieuwe wetsvoorstel. 

 

Vanguard Initiative 

Het Vanguard Initiative is een politiek gedreven samenwerkingsverband van 26 sterke, ambitieuze industriële 

Europese regio’s. Het initiatief richt zich op een “slimme” revival van de Europese maakindustrie (Smart 

Industries). Brabant doet actief aan dit samenwerkingsverband mee vanwege het grote belang van de Smart 

Industries-agenda voor onze regio. Daarbij werken we nauw samen met de provincies Limburg en Zeeland, en 

met Brainport Development en de Strategic Board Delta Region. Concreet richt het Vanguard Initiative zich op 

• het opwerken van innovatieve, baanbrekende democases en pilotprojecten met als doel versneld tot 

marktintroductie te komen en 

• kennisdeling op het gebied van Smart Industries met andere deelnemende Europese regio’s. Voor het 

Brabantse bedrijfsleven is het goed om nauw betrokken te zijn bij ontwikkelingen op het gebied van Smart 

Industries in andere, toonaangevende Europese regio’s. 
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Internationale branding van Brabant 

Branding is het derde instrument waarmee we onze internationale ambities realiseren. Met dit instrument 

ondersteunen we de programmalijnen, met name de vijfde programmalijn Internationale profilering. De provincie 

heeft daarbij inhoudelijke prioriteiten gesteld en gekozen voor specifieke doellanden/-regio’s en doelgroepen. 

 

Inhoudelijke prioriteiten 

Voor de brandingcampagnes gebruikt Brabant relevante voorbeelden van innovaties uit de volgende clusters: 

hightech systemen & materialen (HTSM), agrofood, life sciences & health, maintenance & services, supply chain, 

biobased economy en clean tech. Vooral voorbeelden uit de clusters HTSM, agrofood en life sciences & health 

zijn goed bruikbaar voor de internationale profilering van Brabant, omdat deze clusters zeer internationaal zijn 

georiënteerd. Richtinggevend voor de brandingcampagnes zijn ook de eerder genoemde maatschappelijke 

opgaven van de provincie. 

 

  

Brabant draagt voorzitterschap over 

Brabant heeft als voorzitter van Vanguard Initiative verschillende netwerken tot stand 

gebracht en kansen voor innovatie gecreëerd. In juli 2016 heeft Brabant, namens de regio 

Zuid-Nederland, het voorzitterschap overgedragen aan de Italiaanse regio Emilia Romagna. 

Tijdens haar voorzitterschap heeft Zuid-Nederland zich kunnen profileren als een innovatieve 

regio. Zuid-Nederlandse bedrijven profiteren hiervan. Bijvoorbeeld door de eerste 

Nederlands-Vlaamse bijeenkomst over het optimaal inzetten van het demonstratieproject 

‘Efficiënte en duurzame productie’ in september 2016.  
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Doelmarkten en -regio’s 

De focus van de branding ligt niet alleen op de inhoud. Zoals eerder in deze bijlage beschreven richt Brabant zich 

met haar geografische focus op een beperkt aantal buitenlandse, strategisch belangrijke markten en regio’s. Een 

samenspel van criteria is daarbij bepalend, zoals de mate van technologische en innovatieve ontwikkeling van de 

regio, wederkerigheid, gemeenschappelijke thema’s en de vraag naar Brabantse oplossingen voor de in die markt 

of regio bestaande maatschappelijke opgaven. Met die markten en regio’s wil Brabant duurzame partnerships 

aangaan. Israël, Japan, Jiangsu (China) en de Verenigde Staten (Boston, Chicago) zijn gebieden buiten Europa 

waarmee de provincie een goede relatie heeft en die op dit moment interessant zijn voor het Brabantse 

bedrijfsleven. Binnen Europa zijn vooral de buurlanden België en Duitsland interessant vanwege de bestaande 

bestuurlijke en zakelijke relaties. 

 

Lobby 

Branding ondersteunt ten slotte de lobbyactiviteiten van de provincie in Brussel, door ook daar te zorgen voor het 

gewenste imago van de Brabantse regio. 

 

Conclusie 

Onze wereld verandert snel en continu. Ook het internationale speelveld waarop Brabant zich beweegt is zeer 

dynamisch. Deze dynamiek houdt ons intensief bezig. Brabant wil immers behoren tot de top van de Europese 

kennis- en innovatieregio’s. Alleen dan zijn we in staat onze grote maatschappelijke uitdagingen - op het gebied 

van smart mobility, smart health, agrofood, biobased economy en energie - tegemoet te treden. Deze uitdagingen 

vragen om een daadkrachtige internationale aanpak. Om optimaal en slim gebruik te maken van internationale 

kansen en om de Brabantse economie te versterken, geeft de provincie internationalisering een impuls en heeft 

zij focus aangebracht in haar internationaliseringsagenda. Zij legt de nadruk op handelsbevordering, 

investeringsbevordering, innovatiesamenwerking overheidsrelaties en internationale profileren. En zij heeft, zowel 

binnen als buiten Europa, geografische focus aangebracht. Europese programma’s, public affairs en branding zijn 

de drie instrumenten waarmee de provincie haar internationaliseringsagenda uitvoert. Dankzij deze impuls en 

focus is Brabant de komende jaren goed toegerust om de maatschappelijke uitdagingen, waarvoor onze regio 

staat, aan te gaan. 


