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Voorwoord 

Dertig jaar geleden is het Regionaal Economisch WerkgelegenheidsINstituut (REWIN) 

opgericht. Het doel / de missie van REWIN is in die 30 jaar steeds hetzelfde gebleven: het 

bevorderen van de werkgelegenheid en het versterken van de sociaal economische structuur. 

De bijbehorende visie is ook nog onveranderd: we doen dit door promotie & acquisitie, 

stimuleren & uitvoeren van projecten en het bevorderen van samenwerking. In die 30 jaar is 

de wereld om ons heen sterk veranderd (de eerste mobiele telefoon bestond bij oprichting 

van REWIN pas 3 jaar en is in de tegenwoordige tijd ‘onmisbaar’); bedrijven kiezen steeds 

meer op basis van strategische overwegingen voor een locatie en beschikken dankzij internet 

over de mogelijkheid om locaties over de hele wereld met elkaar te vergelijken; innovatie 

wordt steeds complexer omdat het sneller moet, meer disciplines involveert en 

samenwerking vereist. Het eerste hoofdstuk van het productplan gaat hier kort op in. 

De wereld om ons heen vraagt dus om samenhang. De strategie moet dan ook zijn dat we de 

uitvoering doen in een goed doordacht en goed gecoördineerd ontwikkelsysteem (bron: 

OECD). REWIN geeft daarbij vanuit de Strategische Agenda invulling aan haar taken. Het 

tweede hoofdstuk van het productplan gaat hier op in. Ondertussen moeten we ook durven 

te constateren dat REWIN in relatief isolement (net als vele partijen overigens) bezig is met 

economische ontwikkeling terwijl REWIN juist een geïntegreerd onderdeel van dat 

ontwikkelsysteem (hoofdstuk 3) moet zijn. Het is aan de regio om de regie te nemen over het 

opzetten van dat ontwikkelsysteem. De regio heeft dit ondertussen ter hand genomen en de 

verwachting is dat dit in 2016 ook resulteert in keuzes. Echter, in dit productplan moeten we 

al vooruitkijken naar 2017.    

Aan de strategie wordt invulling gegeven (tactiek) door de REWIN activiteiten in te delen naar 

‘Nieuwe Vestigers’, ‘Business Development’ op de speerpuntsectoren en het (nieuw) 

inrichten van een aanpak voor ‘Kansrijk MKB’. Daarbij kunnen de drie activiteiten niet meer 

afzonderlijk van elkaar worden ingericht, maar staan ze in dienst van elkaar en de regionale 

economie en werkgelegenheid.  

Operationeel gaan we voor acquisitie van bedrijven die de regionale economische structuur 

versterken (strategische acquisitie) en voor een regionaal gedragen regiobranding. Bedrijven 

die een strategische fit ervaren met de regio realiseren veel duurzamere arbeidsplaatsen. 

Voor business development gaan we voor het inrichten van programmamanagement zodat  

we bedrijven kunnen verleiden om hun innovaties en investeringen in de regio te doen en via 

accountmanagement willen we het kansrijk MKB beter bedienen zodat we in de 

ontwikkelingen die vanuit de regio komen ook goed in de regionale agenda kunnen borgen.  

We staan als regio dus voor de uitdaging om onszelf opnieuw uit te vinden. Daarin past ook 

een andere manier van werken en leren. Van succesverhalen alleen leren we als regio te 

weinig. Verantwoording van REWIN moet daarom niet alleen gaan over wat bereikt is, maar 

juist ook over wat allemaal gedaan is om dat (succes of niet) te bereiken. Daarom moeten we 

streven naar doelstellingen en een verantwoording over de manier waarop die 

doelstellingen al dan niet gerealiseerd zijn. Dit is verder gedetailleerd in hoofdstuk 4. De 

consequentie van dit alles is opgenomen in het laatste hoofdstuk (hoofdstuk 5). 

Voor u ligt dus een productplan wat anders is dan u gewend bent. Het plan is ook een ‘call-to-

action’. Het efficiënt verleiden van ‘Nieuwe Vestigers’, aanjagen van Business Development 

en (her)ontdekken van ‘Kansrijk MKB’ vraagt om een goed georganiseerd en gecoördineerd 

ontwikkelsysteem. Laten we daar samen de schouders onder zetten! 

B. Adank, President Commissaris NV REWIN West-Brabant 

H. Rosman, Directeur NV REWIN West-Brabant  
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1 Groei, werkgelegenheid en welvaart  

1.1 Regionaal Economisch WerkgelegenheidsInstituut 
 In 1986 is het Regionaal Economische Werkgelegenheidsinstituut (REWIN) 

opgericht. Doelstelling (missie) van REWIN is vastgelegd in de statuten en betreft 

het bevorderen van de werkgelegenheid en het versterken van de sociaal 

economisch structuur van de regio.  

 De statuten van REWIN geven eveneens aan dat we het bevorderen van 

werkgelegenheid en het versterken van de economische structuur doen door a) de 

promotie van West-Brabant en het uitvoeren van acquisitie, b) het stimuleren en 

uitvoeren van projecten, c) het in samenwerking met derden bevorderen van 

nieuwe en in stand houden van bestaande ondernemingen, d) het samenwerken 

met andere uitvoeringsorganisaties en e) het verrichten van alle handelingen die 

daarvoor nodig zijn. Dit geeft dus invulling aan de visie (de manier waarop) we de 

missie realiseren.  

1.2 Veranderende wereld 
 Innovatie is een belangrijke sleutel voor groei, werkgelegenheid en welvaart

1
. De 

manier van innoveren is echter aan het veranderen (sneller, meerdere disciplines, 

meer samenwerking, wereldwijd
2
). Innovatie is ook één van de sleutels tot het 

oplossen van de grote maatschappelijke uitdagingen (zie bijlage). Het is 

onvermijdelijk dat de regio West-Brabant effecten gaat merken van deze 

maatschappelijke uitdagingen. De manier waarop en met welke impact is nog 

ongewis. Innovatieve regio’s kunnen echter wel profiteren van deze uitdagingen. 

 Bedrijven kunnen eenvoudig inzicht krijgen in waar zij zich het beste kunnen 

vestigen. Door internet is de wereld immers steeds transparanter aan het worden. 

Daarbij kijken bedrijven wereldwijd naar de meest juiste locatie / welke omgeving 

de beste kwaliteit vestigingsmilieu heeft. 

 Daarbij moeten we ons realiseren dat de regio niet alleen concurreert op het 

gebied van lage kosten. Omdat kennis wereldwijd beschikbaar is, gaat de 

concurrentie ook over banen in het ‘hoge lonen / hoge kennis’ segment. 

 Ondanks globalisatie en wereldeconomie blijven regio’s, volgens de OECD
3
, 

belangrijke knooppunten voor innovatie (glokalisering). Regio’s hebben dus een 

eigen keuze te maken op welke manier zij invulling geven aan het ‘knooppunt’. De 

regio is dus zelf verantwoordelijk voor de regionale agenda. 

1.3 Wat kunnen we op regionaal niveau doen? 
 De manier van het bevorderen van werkgelegenheid en het versterken van de 

sociaal economische structuur moeten we steeds af stemmen op de veranderende 

wereld om ons heen. Zijn we nog ‘fit genoeg’ en spelen we voldoende in op de 

uitdagingen die onze regio potentieel gaan beïnvloeden? Daarbij kunnen we 

Europa en andere succevolle regio’s als kennisbron gebruiken. 

 Het onderscheidende vermogen van de regio moet komen van de mate en snelheid 

waarmee we innovatie kunnen aanjagen vanuit een goed doordacht en 

gecoördineerd ontwikkelsysteem (ook wel: eco-systeem).  

                                                           
1 Zie (ondermeer): http://www.worldbank.org/en/topic/competitiveness/brief/innovation-entrepreneurship 
2 Zie: measuring regional innovation, a guidebook for conducting regional innovation assessments, prepared for the 
US Department of Commerce, Economic Development Administration, Council of Competitiveness, 2005 
3 Zie: http://www.oecd.org/gov/regional-
policy/globalisationandregionaleconomiescanoecdregionscompeteinglobalindustries.htm 

OECD: “…Regions, not 

nations, appear 

increasingly as the 

nodes in global 

networks. Regions are 

also the scale at which 

meaningful interaction 

among firms, people and 

knowledge generators 

leads to innovation…” 

 

World Bank: 

“…Innovation and 

entrepreneurship are 

recognized as key 

building blocks of 

competitive and 

dynamic economies…” 
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2 West-Brabant als basis voor het ontwikkelsysteem 

2.1 Economische structuur 
 West-Brabant maakt deel uit van de Rijn-Schelde-Maas-Delta met de mainports 

Rotterdam en Antwerpen. Aan deze strategische ligging ontleent West-Brabant 

enorme kracht en potentie. 

 In termen van toegevoegde waarde is West- en Midden-Brabant de vierde 

industrieregio van ons land. Dominante sectoren hierbij zijn AgroFood, High Tech 

Systems & Materialen (HTMS) en Chemie
4
. (maak)Industrie is dus dominant in de 

regio, logistiek is een belangrijke voorwaarden om concurrerend te kunnen zijn. 

Daarbij gaat het om de maakindustrie in de breedte, er is dus geen ‘monocultuur’ 

qua soort werkgelegenheid.  

 Het MKB blijkt moeilijk in traditionele clusters of sectoren te vangen. MKB-ers in 

met name de AgroFood, high tech en creatieve industrie zijn bezig met interessante 

innovaties en nieuwe markten. Ook grote bedrijven willen voor hun vernieuwingen 

graag schakelen met MKB-bedrijven in de regio of elders
5
.  

2.2 Economische structuur naar Strategische Agenda 
 West-Brabant heeft een Strategische Agenda

6
 opgesteld voor de periode 2012 - 

2020. De Strategische Agenda identificeert Maintenance, Logistiek, Biobased, Zorg, 

Toerisme & Recreatie en Agro als economische dragers. 

 De Strategische Agenda lijkt echter niet altijd (h)erkend te worden in de regio.  

 REWIN geeft invulling en uitvoering aan de structuurversterking die gebaseerd is op 

de Strategische Agenda en heeft, (mede) ingegeven door het Pieken in de Delta 

programma (2009-2012)
7
 van Rijksoverheid, een zwaartepunt in de uitvoering 

rondom Maintenance, Logistiek en Biobased.  

 De economische dragers kunnen niet ‘statisch’ ingevuld worden. De wereld en de 

industrie is constant in beweging. Maintenance krijgt steeds meer invloeden van 

robotisering, 3D printen, nanotechnologie, smart manufacturing etc. Biobased 

krijgt steeds meer kenmerken van circulaire economie (waar Biobased een 

onderdeel van is) en steeds meer raakvlakken met creatieve industrie en de 

AgroFood sector. Ook Logistiek krijgt verbreding met internationale corridors, 

Internet of Things
8
 en raakvlakken met creatieve industrie. Deze ontwikkelingen 

komen vaak ook voort uit vraagstellingen vanuit de regionale bedrijven en MKB-

ers. 

 De maatschappelijke uitdagingen zorgen er voor dat de scherpe afbakening van de 

economische dragers steeds moeilijker wordt. Immers, deze uitdagingen zijn alleen 

op te lossen via een geïntegreerde aanpak van vele disciplines en bedrijfstakken.  

2.3 Bestuurlijke structuur vs geïntegreerde aanpak 
 De West-Brabantse gemeenten werken via RWB en REWIN aan de uitvoering van 

de regionale Strategische Agenda. Het op deze manier vanuit gemeenten 

organiseren van een separate ontwikkelingsmaatschappij ter uitvoering van de 

structuurversterking wordt door OECD
9
 gezien als een goede manier van werken.  

                                                           
4 Zie: Economie en perspectieven van Midden- en West-Brabant, Verdiepend Onderzoek MIRT, BUCK 2015 
5 Zie Buck Plan van Aanpak, top 400 
6 Zie: http://www.West-Brabant.eu/media/0023_12_lowres_Strategisch_agenda_R_WB.pdf 
7 Zie: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/programmagebieden-pid 
8 Voor meer uitleg, zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Internet_der_dingen 
9 Zie: OECD/Mountford D., “Organising for local development: the role of local development agencies. Summary 
Report”, 26-27, November 2009, working document, CFE/LEED, OECD 
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 De RWB richt zich op basis van de overheidsagenda op de randvoorwaardelijke 

zaken. REWIN richt zich op het versterken van de regionale economische structuur 

via acquisitie en business development. 

 De regio heeft een Strategic Board geïnstalleerd om de regio te verbinden met 

andere regio’s en internationale ontwikkelingen. Ondertussen ontstaan ook nieuwe 

organisaties als Stuurgroep Economische Structuurversterking, Stichting Biobased 

Delta, Centres of Expertise, Dutch Institute World Class Maintenance, Dinalog 

waarin eveneens gewerkt wordt aan het aanjagen en realiseren van innovaties 

en/of het aantrekken van Nieuwe Vestigers.  

 De regio heeft nog geen antwoord geformuleerd op deze ontwikkelingen en is nog 

niet gekomen tot een daadwerkelijke Triple Helix agenda-setting en uitvoering. De 

uitdagingen waar de regio zich mee geconfronteerd gaat zien gaan dit echter wel 

vragen. In haar rapport stelt de OECD dan ook dat de meest effectieve regionale 

ontwikkelingsmaatschappijen in een goed doordacht en goed gecoördineerd 

ontwikkelsysteem werken. Daarbij gaat het niet om de rol van ieder van de 

partijen afzonderlijk maar om een coherent en efficiënt geheel van partijen die 

samen het regionale ontwikkelsysteem vormen. Met andere woorden: de regionale 

economie heeft behoefte aan een geïntegreerde aanpak.   

2.4 Wat kunnen we op regionaal niveau doen? 
 De Strategische Agenda als basis nemen voor gecoördineerde uitvoering en waar 

nodig bundelen van uitvoeringscapaciteit en de bijbehorende middelen. 

 De eigen Strategische Agenda op frequente basis doornemen om te bezien of deze 

nog voldoende (h)erkend wordt zodat eenduidige opdrachtformulering naar REWIN 

mogelijk wordt… 

 … en om te bezien of deze nog steeds voldoende aansluit bij de ontwikkelingen die 

de regio raken. Deze ontwikkelingen kunnen van buiten de regio komen (bijv. door 

verwachte impact vanuit de maatschappelijke uitdagingen) en vanuit de regio zelf 

(bijv. vanuit de regionale bedrijven / MKB-ers / agenda’s).  
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3 REWIN West-Brabant 

3.1 Succesvol…  
 In 2015 zijn 27 bedrijven aangetrokken met een totaal werkgelegenheidseffect van 

ruim 1.500 arbeidsplaatsen en ruim 165M aan investeringen. 

 Sinds 2007 werkt REWIN aan het verwerven van subsidies. De totale 

investeringssom (vanaf 2007) in de versterking van de economische structuren is 

ruim 162M Euro
10

, bestaande uit ruim 100M Euro aan directe subsidies en 60M 

Euro aan inbreng van de projectpartners (vaak op basis van de Triple Helix 

samenstelling). 

3.2 … maar te weinig geïntegreerd en te veel opdrachtgevers 
 Ondanks de goede resultaten en het feit dat invulling wordt gegeven aan de 

gezamenlijke Strategische Agenda moet ook geconstateerd worden dat REWIN in 

betrekkelijk isolement functioneert. De productplannen waren niet herkenbaar 

genoeg voor de regio en/of het regionale ecosysteem. 

 Ongetwijfeld heeft dit ook bijgedragen aan de discussies over integratie met de 

Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) en de terughoudende bijdragen van 

gemeenten aan REWIN in vergelijking met andere regio’s uit Brabant
11

.  

 

 De financiering van REWIN loopt via de begroting van de Regio West-Brabant 

(RWB). De relatie met RWB is vooral een financiële relatie.  

 Mede ook vanwege de terughoudende bijdrage heeft REWIN gezocht naar 

alternatieve inkomstenbronnen zoals sponsoren, partners en opdrachtgevers. 

Onder de opdrachtgevers vallen ook de instanties die projecten financieren die 

REWIN aan het uitvoeren is, immers bij projectfinanciering horen ook de 

verplichtingen om de projectresultaten (ook al slaan die resultaten niet altijd neer 

in de regio) te realiseren. De armslag van mensen die op deze manier aan REWIN 

verbonden zijn, is daarmee beperkt. 

 Paradoxaal genoeg heeft het verbreden van de inkomstenbasis met sponsoren, 

partners en opdrachtgevers er toe geleid dat deze partijen vinden dat REWIN ook 

                                                           
10 Van 2007 is REWIN bezig met ruim 207M Euro aan investeringsgelden. Daarvan is 162M Euro gehonoreerd als 
project, ruim 24M is nog in voorbereiding voor de komende periode en slechts 10M Euro is niet tot projecten 
omgezet. 
11 De West-Brabantse gemeente betalen voor 2016 per inwoner Euro 1,70. In vergelijking met de andere regio’s loopt 
West-Brabant dus niet in de pas. Echter, de totale inbreng van de West-Brabantse gemeenten kan niet 1-op-1 
vergeleken kan worden met de andere gemeenten. De inbreng van de andere gemeenten is namelijk alleen voor 
business development en niet, zoals in West-Brabant, voor zowel vestigers én business develoment. 
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voor hun kan/moet werken. Dit geeft niet alleen een mogelijke schijn van 

belangenverstrengeling, maar draagt ook bij aan de afstand tussen REWIN en haar 

aandeelhouders en versterkt daarmee dus het isolement.   

 REWIN is gebaat bij éénduidig opdrachtgeverschap en een goede inrichting van 

toezichthouderschap. Dit laatste conform de hedendaagse inzichten op het gebied 

van governance. 

3.3 Op weg naar integratie 
 REWIN West-Brabant moet (meer of weer) een onderdeel worden van een goed 

doordacht en goed gecoördineerd ontwikkelsysteem
12

. Gemeenten, RWB en 

provincie moeten zich eveneens onderdeel voelen van dat ontwikkelsysteem.  

 De regio is daarbij aan zet om te bepalen op welke manier zij het ontwikkelsysteem 

wil inrichten. Het ontwikkelsysteem mag ‘overheidsgedreven’ zijn, maar kan ook 

via een ‘Triple Helix’ setting invulling krijgen. Belangrijkste is echter dat het 

opdrachtgeverschap duidelijk georganiseerd is. 

 REWIN is dan aan zet om vanuit een duidelijke strategie per thema (vestigers, 

topsectoren en MKB) heldere doelstellingen en een goede taakverdeling tussen de 

partners uit het ontwikkelsysteem te definiëren. Daarbij heeft ieder van de 

partners een taak om haar eigen propositie op te stellen. Goede 

ontwikkelsystemen komen tot herkenbare en samenhangende taken waarin 

bovenregionale, regionale en lokale inzet maximaal met elkaar verbonden 

worden. 

3.4 Wat kunnen we op regionaal niveau doen? 
 REWIN moet werken vanuit helder opdrachtgeverschap met een agenda die 

bestuurlijk regionaal herkenbaar en lokaal verdedigbaar is. Commitment en 

bijdragen van sponsoren, partners of opdrachtgevers moeten niet meer direct aan 

REWIN gekoppeld zijn, maar afgedekt worden op het niveau van de regio. 
 Toezichthouderschap op REWIN moet zo ingericht worden dat toezichthouders 

adequaat toezicht kunnen houden op de bedrijfsvoering en de directie van advies 

kunnen voorzien. Omwille van onafhankelijkheid is er dus geen ‘last en 

ruggespraak’ met de benoemde partners. 

 

 

  

                                                           
12 Ook wel eco-systeem, het heeft echter de voorkeur om ‘ontwikkelsysteem’ te gebruiken om potentiële verwarring 
met eco-innovatie / biobased te voorkomen 
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4 Realiseren groei en werkgelegenheid 

4.1 Strategische Agenda (nog) als basis 
 De focus van REWIN ligt, conform de Strategische Agenda, op het versterken van 

de economische structuur.  

 Deze agenda is op dit moment het enige ‘richtsnoer’, zij het dat deze agenda geen 

richting geeft aan de manier waarop ‘economische structuur versterkt kan 

worden’.  

 Discussies in de regio over een Triple Helix gebaseerde Strategische Agenda, 

andere speerpunten, andere bundeling van uitvoeringscapaciteit liggen niet in de 

beïnvloedingssfeer van REWIN zelf. De regio is wat dat betreft aan zet. REWIN is 

daarbij dienstbaar en wil de veranderingen ondersteunen en, indien gevraagd de 

veranderingen opnemen in haar uitvoering, zodat een sterkere regio kan ontstaan. 

4.2 Aanzet regionale taakinvulling 
 Economische structuurversterking in de regio is effectief vorm te geven door te 

focussen op drie belangrijke thema’s. De aandacht wordt daarmee gericht op die 

bedrijven waarvan een grote impuls voor de werkgelegenheid te verwachten is. De 

impact van deze bedrijven op de economie (en groei hiervan) is verschillend. 

Hetzelfde geldt voor de belemmeringen die zij ervaren
13

. 

 Deze thema’s zijn:  

1. Nieuwe Vestigers: Strategisch gekozen zich in de regio vestigende bedrijven: 

het gaat dan om het direct creëren van nieuwe werkgelegenheid door nieuw te 

vestigen bedrijven. Bedrijven moeten strategisch gekozen worden omdat die 

zorgen voor werkgelegenheid op de langere termijn vs bedrijven die minder 

afhankelijk zijn van de regio (zie Pegatron: na 2 jaar verhuisd het bedrijf naar 

een goedkopere productielocatie en verdwijnen 500 arbeidsplaatsen); 

2. Business Development in speerpuntsectoren: het gaat dan om schaaleffecten 

en het identificeren van mogelijke innovatieve ontwikkelingen, het combineren 

van partijen en het laten samenwerken. Met andere woorden het gaat om het 

aanjagen van innovatie en het op de markt krijgen van producten en diensten; 

3. Kansrijke MKB: Het gaat dan om MKB bedrijven die bovengemiddeld groeien en 

ambities hebben tot internationalisatie
13

. Kansrijk MKB brengt innovatie en 

dynamiek in de regio. Kansrijk MKB kan ook inspelen op markten die nog niet 

bediend worden. 

 Ieder thema wordt in de volgende subparagrafen nader uitgewerkt. In de bijlagen is 

een gedetailleerd onderbouwing voor ieder van de thema’s opgenomen en voor 

Business Development is er een additionele uitwerking per speerpunt opgenomen.  

 

  

                                                           
13 Bronnen: EIM. (2006). Entrepreneurship in the Netherlands: high growth enterprises; Running fast but still keeping 
control; EIM. (2007). Snelle groeiers zijn ambitieus; Snelle groeiers versus niet-snelle groeiers; Ondernemerschap.nl. 
2014) Topsectoren in Beeld; Ontwikkelingen van de innovativiteit van de topsectoren 2012-2014 
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 Nieuwe Vestigers Business Development Kansrijk MKB 

Economische groei 
door 

Nieuwe werkgelegenheid Versterking schaaleffecten Innovatieve impulsen 

Issues  Geschikte werklocaties 
 Gekwalificeerd 

personeel (aantal & 
mate) 

 Regionale incentives 

 Technische knelpunten 
 Financiering 
 Marktintroducties 
 Wet- & regelgeving 

 Gekwalificeerd 
personeel (aantal & 
mate) 

 Huisvesting 
 Management van groei 

/ interne organisatie 

Hulp van de overheid  Lokale incentives 
 ‘rode loper’ 

 Clustervorming 
 Fondsvorming 
 Business development 

 Accountmanagement 
ism gemeenten en 
onderwijs 

 Verbinden op thema’s 

 

REWIN Propositie REWIN helpt nieuwe 
bedrijven efficiënt hun weg 
te vinden… 

REWIN versterkt regionale 
speerpunten… 

REWIN is het actieve 
contact voor de top van de 
Kansrijke MKB bedrijven in 
de regio… 

REWIN Taken …door regionale 
acquisitiekracht te 
coördineren… 

…door unieke programma’s 
met aantoonbare regionale 
meerwaarde uit te voeren… 

… door professioneel 
ingericht 
accountmanagement… 

    Primaire partners …in nauw verband met 
BOM, NFIA, gemeenten en 
bedrijvennetwerken. 

… in zorgvuldige 
afstemming en verdeling 
met NV Impuls, BOM en 
regionale partners. 

…in verbinding met 
gemeentelijke 
contactfunctionarissen, 
kennisinstellingen en 
bedrijfsleven 

 

4.2.1 Nieuwe Vestigers 
 REWIN is opgericht om de Promotie en Acquisitie activiteiten van ieder van de 

gemeenten te centraliseren. Van een ‘ieder-voor-zich-en-onderling-in-

concurrent-scenario’ hebben de gemeenten zich verenigd.  

 Vanuit die gezamenlijkheid is (altijd) gewerkt vanuit het adagium “elk bedrijf is er 

één” en is gewerkt aan de generieke promotie van de regio. De resultaten van 

acquisitie zijn ook altijd terugvertaald naar het gemeentelijk niveau. De resultaten 

zijn echter zelden vertaald naar ‘de mate waarin de economische structuur 

versterkt wordt’.   

 Vanuit REWIN zien we ondertussen dat er noodzaak is om vanuit de acquisitie 

beter aan te sluiten bij de structuurversterkende sectoren / acquisitie te doen op 

bedrijven die de economische structuur kunnen versterken. Immers, 

structuurversterkende bedrijven zijn op termijn minder “footloose”, zorgen voor 

duurzame arbeidsplaatsen en verankeren de gewenste economische structuur 

nog verder aan de regio. De gemeente waar het bedrijf zich vestigt is veel minder 

interessant, arbeid is immers mobiel. 

 Bedrijven nemen echter steeds meer tijd om tot besluitvorming te komen 

rondom vestigingsplaatsen. Een doorlooptijd van één tot twee jaar (en soms 

langer) is eerder regel dan uitzondering. Vestigingsplaats is een weloverwogen 

strategisch besluit, waarbij de bedrijven vestigingsmogelijkheden over de hele 

wereld met elkaar vergelijken. Gemiddeld leidt 10% van de “leads” daadwerkelijk 

tot een vestiging in de regio. 

 Op basis van een regionale en gedragen acquisitiestrategie kunnen duidelijke en 

haalbare doelstellingen voor de regio gedefinieerd worden. Op basis van die 

strategie en doelstellingen kan gekomen worden tot een taakverdeling tussen 

(bijvoorbeeld:) REWIN, BrIM (gemeente Breda), Havenschap Moerdijk, Green 
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Chemistry Campus, Nieuw Prinsenland, BOM, NFIA, Borchwerf II en individuele 

gemeentelijke initiatieven.  

 In die regionale acquisitiestrategie worden marktinzichten en contacten over te 

acquireren partijen met elkaar op regelmatige (en vertrouwelijke basis) gedeeld. 

Via monitoring kan de voortgang per acquisitiecontact worden bijgehouden en de 

juiste support vanuit de overige partners worden aangeboden / worden 

georganiseerd.  

 Onderdeel van die regionale acquisitiestrategie moet ook de regionale promotie 

zijn. Die promotie moet gebaseerd op een weloverwogen en gedragen regio-

branding.  

 Dit is echter een tijdrovend proces waarbij veel meer kennis van 

bedrijfsprocessen komt kijken, om zodoende bedrijven beter te kunnen 

verankeren in bestaande of nog te vormen (top-) clusters van bedrijven. Dit kan 

alleen door de krachten in de regio te bundelen.   

 Met het sluiten van een convenant waarin de samenwerking tussen REWIN en de 

BOM op het gebied van buitenlandse acquisitie is geregeld, is tevens gestart met 

het uitwerken van een nieuwe acquisitiestructuur voor West-Brabant. 

 De rol van REWIN daarin is het faciliteren en organiseren van het 

ontwikkelsysteem én natuurlijk ‘gewoon’ het acquireren van vestigers. Huidige 

budget en targets van REWIN leggen daarbij de nadruk op het sec acquireren en 

geven te weinig ruimte om het ontwikkelsysteem daadwerkelijk te organiseren. 

4.2.2 Business Development (innovatie & vestigingsklimaat) 
 Business Development voor de speerpuntsectoren komt voort uit de Pieken in de 

Delta agenda van de Nederlandse overheid. Onder Pieken in de Delta heeft 

REWIN een serie van op innovatie gerichte projecten aan de regio verbonden. 

 De serie van ‘losse’ projecten lijkt van buitenaf misschien een ‘bonte 

verzameling’, gezamenlijk vormen ze echter een portfolio van mogelijkheden 

waarmee bedrijven, onderwijs / kennisinstellingen en overheden aangezet 

worden tot innovatie en samenwerking. Met andere woorden; ze hebben 

ontwikkelingen in gang gezet die nu gezien worden als belangrijke dragers van de 

economie in West-Brabant en ze zijn ondertussen verankerd in de Strategische 

Agenda.  

 Deze nieuwe economische dragers (biobased, maintenance, logistiek) zijn zich 

verder gaan ontwikkelen naar een sterke economische structuur en zijn eigen 

agenda’s en programma’s gaan definiëren. Onderwijs en overheid zijn soms wel / 

soms niet onderdeel van die agenda en/of projecten. 

 REWIN is succesvol in het signaleren van businesskansen en het samenbrengen 

van partijen hieromtrent. Ook het proces om projectplannen tot uitvoer te 

brengen kan REWIN versnellen.  

 Vanuit REWIN zien we ondertussen een steeds groter gat ontstaan tussen 

agenda / programma bepalende actoren en de uitvoering. Publieke organisaties 

zoeken vanuit een sociaal (macro) economisch perspectief via een planmatige 

(financiële) aanpak naar stippen op de horizon. Bedrijven hebben oog voor die 

stippen maar kijken primair naar hun bedrijf en de businesscase. Zij willen 

meedenken over ontwikkelrichtingen maar committeren zich slechts via 

businesscases. Dit maakt Triple Helix samenwerking complex. Projecten hebben 

business draagvlak maar missen vaak de (communicatie)waarde richting lange 

termijn doelstellingen. En vice versa zijn regionale visie te abstract voor bedrijven 

om in te investeren.  Dit creert een natuurlijke afstand tussen operatie en 

strategie. Coherente smart gedefinieerde programmalijnen kunnen dit verschil 

overbruggen. 
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 Vanuit REWIN zien we dan ook een noodzaak om de ontbrekende tussenlaag in 

te vullen via het introduceren van programmanagement. Programmamanagers 

zijn op tactisch niveau de link tussen strategie (bestuurders, stuurgroepen) en 

operatie (bedrijven, projecten). Zij moeten naast de verticale keten (strategie – 

tactiek – operatie) ook horizontaal de uitvoeringsketen sluiten (samenwerking 

met BOM en andere uitvoeringspartijen). Juist door deze duale aanpak kunnen 

we bedrijven verleiden om de innovaties en investeringen, die de bedrijven 

overal op de wereld kunnen doen, in de regio landen. 

 We zien dat de agenda / programma bepalende actoren ook steeds vaker 

verwachten dat REWIN als ‘programmamanager die de (boven)regionale strategie 

verbindt met de uitvoering’ acteert.  

 Per speerpuntsector gaat het om het bedienen van een veelvoud aan partijen. 

Naar onze mening is er daarom behoefte aan een programmamanager per 

speerpuntsector. De programmamanager kan strategie vertalen naar uitvoering 

en daar de juiste regionale partners aan verbinden. Daarbij gaan 

programmamanager zeker niet alleen over de strikt inhoudelijke zaken, maar gaat 

het veel meer om alle aspecten van het faciliteren van een aantrekkelijk 

vestigingsklimaat, het creëren van de juiste randvoorwaarden
14

 (zie bijvoorbeeld 

sectorplan arbeidsmarkt) voor het aanjagen van innovatie. Oftewel, creatie van 

een optimaal ecosysteem.   

 Tot slot moeten de programmamanagers de ruimte hebben om nieuwe 

ontwikkelingen te signaleren en te vertalen naar de potentie die de 

ontwikkeling heeft om een ‘nieuwe economische drager’ te worden. Per slot van 

rekening is dat ook de manier waarop de huidige economisch dragers tot stand 

zijn gekomen. 

4.2.3 MKB (nieuwe ontwikkelingen) 
 Naast een aanpak gericht op (speerpunt)programma’s is er behoefte aan een 

aanpak die kansrijkheid/potentie en impact van het MKB als uitgangspunt 

neemt. Uit de BOM-REWIN verkenning bleek dat  de kracht van REWIN zit in het 

kennen van de bedrijven in de regio. 

 MKB-ers die innoveren en internationaal actief zijn, zijn de meest stuwende 

bedrijven
15

. Raakvlakken tussen een aantal van deze MKB-ers en de huidige 

speerpuntsectoren zijn op voorhand niet altijd duidelijk. Praktijk leert echter dat 

er vaak zinvolle verbindingen te maken zijn tussen deze MKB-ers en de 

ontwikkelingen in de regio. De kracht van innovatie juist ligt in dit slim verbinden 

van ontwikkelingen in verschillende , ook niet-speerpunt branches. 

 Tegelijkertijd zien we als REWIN ook dat er bedrijven in de AgroFood, High Tech 

en Creatieve Industrie bezig zijn met interessante innovaties met high impact op 

bestaande en nieuwe markten. Hier zitten ook bedrijven bij die antwoorden aan 

het formuleren zijn op de maatschappelijke uitdagingen die de regio gaan raken 

en hier juist ook groei voor hun business in zien.  

 Het is belangrijk om deze innovaties en nieuwe markten ‘in het vizier’ te krijgen. 

Dit zijn immers ontwikkelingen die mede vanuit de eigen kracht van de regio 

voortkomen. Door dit  inzichtelijk te maken en door het belang van de 

                                                           
14  Zoals sociaal-economische structuren, innovatie-activiteiten, besluitvorming, toegankelijkheid van de regio, milieu, 
opleiding & kennis en regionale identiteit; Gebaseerd op Pyramidal model of regional competitiveness, Langyel 
(2010, 2014) e.a. 
15 Zie: EIM. (2006). Entrepreneurship in the Netherlands: high growth enterprises; Running fast but still keeping 
control; EIM. (2007). Snelle groeiers zijn ambitieus; Snelle groeiers versus niet-snelle groeiers; Ondernemerschap.nl. 
(2014) Topsectoren in Beeld; Ontwikkelingen van de innovativiteit van de topsectoren 2012-2014. 

Entrepreneurship in the 

Netherlands: 

“…Especially (fast) grow-

ing enterprises account 

for a disproportionate 

part of employment 

growth. Nearly one in 

three jobs is created by a 

high growth enterprise… 



 
 

PRODUCTPLAN 2017-2020 | PAGINA 13 | Maart 2016 

  
 

ontwikkelingen voor West-Brabant te duiden (of te onderzoeken) ontstaan 

nieuwe impulsen voor de Strategische Agenda en de uitvoering daarvan.  

 Dit zorgt er ook voor dat de Strategische Agenda niet statisch van aard is en dat 

de regio steeds een afweging kan maken op welke manier de regio het meest ‘fit’ 

blijft naar de toekomst toe.  

 Daarnaast concludeert de RWB
16

 dat de ondernemersondersteuning aan MKB dat 

niet in de speerpuntsectoren past nog hapert. Er is veel, maar moeilijk vindbaar, 

aanbod, er is nauwelijks onderlinge structurele afstemming, doorverwijzing of 

afstemming van vragen en het pallet van ondernemersondersteuning wordt niet 

volledig ingevuld.  

 Om de ondernemersondersteuning op te zetten kiest de regio bewust voor het 

“faciliteren van bijeenkomsten tussen ondersteuners om zo elkaar te ontmoeten 

en kennis te delen, zodat men beter kan helpen/verwijzen”. Deze keuze vraagt 

om het opstellen van een gezamenlijk ambitie, richting en een partij die alle 

regionale partijen met elkaar kan verbinden.  

 Een gerichte aanpak op MKB is dus gewenst (goede invulling geven aan 

ondernemersondersteuning) en noodzakelijk (fit houden Strategische Agenda). 

Gerichte aanpak kan vormgegeven worden via een ‘accountmanagement’-achtige 

opzet. De accountmanagementaanpak kan de regionale keuze voor 

ondernemersondersteuning opzetten en actief MKB-ers benaderen. De 

accountmanagers verbinden regionale spelers (zoals ondernemerscentra bij de 

hogescholen, bedrijfscontactfunctionarissen, Starterslift etc), krijgen mede ook 

via die regionale spelers nieuwe ontwikkelingen in het vizier, identificeren het 

belang van de ontwikkeling voor de regionale agenda en vertalen dat naar 

termen als trends, knelpunten en kansen. De accountmanager is dus niet een 

‘oplosser van individuele problemen van MKB-ers’. 

4.3 Resultaatsverplichting of Inspanningsverplichting? 
 De productplannen van REWIN lijken altijd een resultaatsverplichting als 

uitgangspunt te hebben. We leveren een aantal bedrijven (binnen gemeentelijke 

grenzen), arbeidsplaatsen en innovaties in de topsectoren. Om verantwoordelijk 

(gesteld) te kunnen zijn voor een resultaatsverplichting moet de organisatie zelf 

besluitvormend kunnen zijn voor die resultaten, dan wel direct positief kunnen 

beïnvloeden.  

 De beoogde resultaten zijn binnen REWIN leidend voor de manier waarop we 

invulling geven aan onze opdracht. Er is geen ruimte om nieuwe sectoren te 

onderzoeken omdat we dan onze Business development targets niet halen, er is 

geen ruimte om de acquisitiefocus te leggen op structuurversterkende sectoren 

omdat we dan onze acquisitietargets niet halen. Invulling geven aan het MKB 

vraagstuk is niet mogelijk omdat het niet in onze targets staat. In plaats van 

stimulerend werkt de druk op de resultaten dus tot blikvernauwing, minder 

behoefte tot samenwerking, minder neiging tot open innovatie etc. De afgelopen 

jaren heeft de druk op de budgetten en de nadruk op het kwantitatieve deel van de 

toegevoegde waarde dus juist ook gezorgd voor het relatieve isolement van 

REWIN. 

 Opvallend daarbij is de besluitvorming die nodig is om de geformuleerde targets te 

realiseren niet bij REWIN ligt, maar (hoofdzakelijk) bij de bedrijven en/of andere 

partners uit het ontwikkelsysteem. Bedrijven/partners besluiten zelf over 

vestigingslocatie, het aantal arbeidsplaatsen en op welke manier ze willen 

                                                           
16 Zie: Ondernemers ondersteuning Regio West-Brabant, traject om te komen tot samenhang & synergie in de aanpak 
ter versterking van ondernemerschap, 2014-2015 
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innoveren. REWIN is geen contractpartij als het gaat om bijvoorbeeld de 

onderhandelingen bij een grondaankoop of bij het verstrekken van incentives, zoals 

subsidies. 

 De rol van REWIN is aanjager, promotor, verleider etc, maar nooit ‘besluitvormer’. 

Wat dat betreft kan er alleen maar sprake zijn van een inspanningsverplichting. 

 Een inspanningsverplichting wil niet zeggen dat REWIN niet meer aanspreekbaar is 

op het resultaat. De manier waarop REWIN wordt aangesproken wordt alleen 

anders. Het moet in de verantwoording veel meer gaan over waarom we succesvol 

of juist niet succesvol zijn geweest. Juist door hier met elkaar over in gesprek te 

gaan (en dus niet alleen ‘af te rekenen op het aantal bedrijven’) kunnen we 

bouwen aan een goed gecoördineerd en doordacht ontwikkelsysteem waardoor 

het vestigings- en innovatieklimaat daadwerkelijk versterkt wordt.  

4.4 Wat gaan we (anders) doen? 
 Als REWIN gaan we verantwoording afleggen over het totale ontwikkelsysteem. We 

maken inzichtelijk waar we op gaan inzetten (doelstellingen), hoe we die inzet 

gedaan hebben en wat de resultaten daarvan zijn en dus niet alleen rapporteren 

over de resultaten.  

 We spannen ons samen met (boven)regionale partners in om succesvol te zijn. Bij 

verantwoording over het totale ontwikkelsysteem past geen ‘claim’ gedrag, succes 

kent immers vele vaders (en moeders).  

 We stellen ook iedereen in staat om te leren van wat nog niet goed gaat / wat 

beter kan door bijvoorbeeld inzichtelijk te maken welke acquisitietrajecten of 

projectaanvragen niet met succes zijn afgerond en welke oorzaken daaraan ten 

grondslag liggen. Zo leren we als regio (en organisatie) het snelst en kunnen door 

gemeenten stappen worden ondernomen om die oorzaken zoveel mogelijk weg te 

nemen. Het is dus een gezamenlijke verantwoordelijkheid.  

 Deze aanpak moet zorgen voor een krachtige ondersteuning van de economische 

structuur en het ‘fit houden van de regio’ voor de (maatschappelijke) uitdagingen 

waar de regio zich voor gesteld gaat zien in de komende jaren.  

 

 Nieuwe Vestigers Business Development Kansrijk MKB 

Strategie 
(Richten) 

Het, met partners, 
formuleren van een heldere 
regionale acquisitiestrategie, 
doelstellingen en 
taakverdeling 

Het, met partners, formuleren van 
business gedragen programma’s 
rondom speerpunten met robuuste 
en communiceerbare (operatie - 
tactiek - strategie)) 
programmalijnen.  

Het uitwerken van de 
regionale keuze voor 
ondernemersondersteunin
g naar een gedragen 
regionale structuur. Dus het 
verbinden van de regionale 
spelers. 

Tactiek 
(Inrichten) 

Zorgen voor een 
overlegstructuur om 
‘business intelligence’ te 
organiseren en vast te stellen 
waar de partners elkaar 
kunnen helpen 

In de werkstructuur (uitvoering 
naar projecten) wordt meer 
uitvoeringskracht gebundeld 
rondom gemeenschappelijke 
doelen. 

Actief zoeken naar nieuw 
ontwikkelingen bij het 
Kansrijk MKB en het belang 
voor de regionale agenda 
onderzoeken 

Operatie 
(Verrichten) 

Inzetten op vestigers die de 
economische structuur 
versterken (strategische 
acquisitie) 

We verbinden bedrijven rondom 
kennisthema’s en potentiële 
businesscases en zetten in op 
nieuwe innovaties via clusters van 
bedrijven. Aan de (rand) 
voorwaardelijke kant creëren we 
ecosystemen rondom de 
toplocaties zodat we een optimaal 
innovatief vestigingsklimaat 
kunnen bieden aan nieuw en reeds 
gevestigd bedrijfsleven 

Een vertaalslag maken naar 
termen als trends, 
knelpunten en kansen 
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5 Wat is de consequentie van… 

5.1 … duidelijkheid in opdrachtgeverschap? 
 Op dit moment heeft REWIN vier verschillende financieringsbronnen: RWB, 

sponsoren, acquisitiecontracten, partners en projectfinanciering. Ieder van die 

bronnen heeft (of vindt dat ze) een vorm van opdrachtgeverschap (heeft). Dit 

versterkt het betrekkelijke isolement van REWIN. Dit kan voorkomen worden door 

een duidelijke opdrachtgever / opdrachtnemer structuur. 
 REWIN wil éénduidig opdrachtgeverschap, consequentie daarvan is: 

 Geen sponsorschap meer: Bestaande sponsorschappen zijn per 1 januari 2016 

naar aanleiding  van de BOM-REWIN discussie reeds stopgezet. Verlies aan 

inkomsten is deels al ondervangen via het convenant met de BOM. Vanuit het 

convenant volgt een tijdelijke subsidie van de Provincie Noord-Brabant. Voor 

2016 is dat een bijdrage van 100.000 Euro en loopt in 4 jaar tijd per jaar met 

25.000 Euro af. De regio zal dus langzaam ingroeien naar het overnemen van de 

rol van de Provincie.  

 Afbouwen van strategische partners: de strategische partners aangegeven 

binnen de huidige regionale aanpak REWIN niet op dezelfde wijze te willen 

ondersteunen. De financiële bijdrage vanuit de partners (130.000 Euro) moet 

ook niet meer direct aan REWIN zijn. Die bijdrage moet aan de regio verbonden 

worden. Voorwaarde lijkt daarbij te zijn dat de partners zich dan ook meer 

verbonden voelen met de regionale ambitie. Juist (of ook) zij vragen om 

duidelijkheid en gezamenlijke ontwikkeling.  

 Enkel nog acquisitiecontracten aangaan ten aanzien van proposities die passen 

binnen een door de regio gedragen acquisitiestrategie. 

 Niet meer grotendeels afhankelijk zijn van projectfinanciering: vanuit projecten 

zijn we in staat om een multiplier te organiseren op de inzet van de regio. 

Projecten leggen echter ook beslag op de REWIN capaciteit. De balans tussen 

‘multiplier’ en ‘capaciteitsbeslag’ is op dit moment niet goed waardoor 

programmamanagement (de tactiek) niet ingevuld kan worden. 

5.2 … verandering van taakomschrijving? 
 We gaan voor drie thema’s: Nieuwe Vestigers, Business Development en Kansrijk 

MKB. Bij ieder van die thema’s is er een capaciteitsconflict omdat op dit moment 

de nadruk ligt op uitvoering, terwijl de regio behoefte heeft aan coördinatie en 

afstemming. 

 Goede invulling willen geven aan de drie thema’s heeft als consequenties: 
 Nieuwe Vestigers: creatie van capaciteit om te komen tot een gedragen 

regionale acquisitiestrategie en het mede ten uitvoer brengen van die strategie. 

Benodigd 1 FTE aan extra capaciteit. 

 Business Development: we bedienen vanuit projecten de speerpunten 

Biobased, Maintenance en Logistiek. Ondertussen is REWIN gevraagd om ook 

AgroFood als speerpunt op te nemen. In totaal dus 4 speerpunten. We zijn van 

mening dat er per speerpunt een programmamanager moet zijn die ‘zo veel 

mogelijk vrijheid van handelen’ heeft en dus niet 100% / grotendeels afhankelijk 

is van projectfinanciering. Uit de bestaande organisatie kunnen we zelf 2 FTE 

vrijmaken. Met 4 speerpunten is er dus behoefte aan 2 FTE aan extra capaciteit.  

 Kansrijk MKB: we hebben geconcludeerd dat we via de speerpuntsectoren niet 

alle Kansrijke MKB-ers kunnen ondersteunen. De regio heeft gesignaleerd dat er 

‘witte vlekken’ zitten in de support aan kansrijke MKB-ers. Om de structuur 

neer te zetten, te peilen wat er bij MKB-ers speelt en de juiste regionale partner 
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te verbinden (combinatie dus van ‘front office’ en ‘back office’ is er behoefte 

aan 1 FTE extra capaciteit. 

5.3 … andere aansturing? 
 Op dit moment zijn eigenaarschap en  raadgeving met elkaar vervlochten. De 

aandeelhouders (eigenaars) vormen ook de raadgevers (Raad van Commissarissen).  

 REWIN heeft de behoefte aan een meer onafhankelijke Raad van Commissarissen, 

zodat de Commissarissen zich geheel naar het belang van de vennootschap kan 

richten zonder dat zij ‘last en ruggespraak’ hoeft te hebben met de 

aandeelhouders. 
 Indien de regio kiest voor een Triple Helix opdrachtgeverschap, dan ligt het in de 

lijn der verwachtingen dat de Commissarissen worden voorgedragen door de 

partners uit de Triple Helix en hebben de Commissarissen, omwille van 

onafhankelijkheid en het dus kunnen dienen van het belang van de vennootschap, 

geen directe relaties met die benoemde partners. 

5.4 …dit alles voor de bijdrage per inwoner? 
 Het enerzijds afbouwen van inkomsten (sponsor, project, partner) en het 

anderzijds groeien van de organisatie heeft onherroepelijk een effect op de 

bijdrage per inwoner. De sprong in bijdrage per inwoner is in 2017 het grootst, daar 

zitten immers de meeste wijzigingen. Dezelfde sprong in bijdrage geprojecteerd 

naar 2020 en in vergelijking met gemeentelijk bijdrage aan vergelijkbare instanties 

is echter beperkt. 
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Bijlagen 
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Financieel overzicht 

 

Kosten en bijdragen 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

KOSTEN       

Totale salariskosten 1.058.263 1.072.976 1.384.692 1.405.463 1.426.545 1.447.943 

Totale huisvestingskosten  54.404 55.220 60.000 60.300 60.602 60.905 

Totale bureaukosten 56.668 46.504 46.737 46.970 47.205 47.441 

Totale overige kosten + overige 
personeelskosten 

15.000 15.000 15.075 15.150 15.226 15.302 

Subtotaal kosten exploitatie 1.184.335 1.189.700 1.506.504 1.527.883 1.549.577 1.571.591 

       

Activiteitskosten vestigers 78.375 104.551 155.074 205.849 256.877 283.162 

Activiteitskosten business 
development 

45.507 46.190 61.421 61.728 62.037 62.127 

Subtotaal activiteitskosten 123.882 150.741 216.495 267.577 318.914 345.289 

       

TOTALE KOSTEN 1.308.216 1.340.441 1.722.998 1.795.460 1.868.491 1.916.879 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

BIJDRAGEN       

Bijdragen gemeenten 1.131.872 1.173.850 1.682.023 1.752.189 1.822.669 1.868.505 

Bijdrage Tholen (conform contract) 16.344 16.591 35.975 38.271 40.822 43.374 

Bijdrage Strategische Partners 
REWIN 

140.000 135.000 0 0 0 0 

Rente inkomsten (incidenteel) 20.000 15.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

       

TOTALE BIJDRAGE 1.308.216 1.340.441 1.722.998 1.795.460 1.868.491 1.916.879 

 

Toelichting op de kosten: 

Salariskosten: Voor 2017 zijn 4 extra fte's toegevoegd; 1 fte vestigers/acquisitie, 2 fte's voor 

business development en een fte voor het MKB account management. Verder de stijging van 

0,5% personeelskosten toegepast, welke niet conform de verwachte CAO stijging van 3% is. 

Activiteiten budget: Vorig jaar is afgestemd dat per 2016 voor de urgente beleidsnotitie 4 x  

25.000 Euro verhoging op het activiteitenbudget van vestigers zou worden doorgevoerd. Dit 

heeft effect op het activiteitenbudget tot en met 2019. In 2015 was het kostenbudget (wat 

door de aandeelhouders gecompenseerd werd) voor vestigers nog beperkt omdat veel kosten 

gecompenseerd werden door de sponsorcontracten. De sponsorcontracten hebben ook nog 

een kostendrukkend effect op de 2016 cijfers. De Provincie compenseert de 

sponsoropbrengsten vanaf 2016 afbouwend. Voor de aandeelhouders betekent dit 

opbouwend compenseren vanaf 2017.  

Ter dekking van de algemene kosten: Voor de periode 2013 t/m 2016 is gemiddeld 135.000 

Euro bij strategische partners opgehaald. Deze contracten lopen af per 31 december 2016. 

Zoals het zich nu laat aanzien zullen deze contracten niet meer opnieuw worden afgesloten. 

Het tekort wat hierdoor ontstaat is middels de bijdrage aandeelhouders gecompenseerd. 
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Meerjarenraming 2017 – 2020 

 

 2017 2018 2019 2020 

LASTEN     

Vestigers 794.947 835.607 869.596 892.115 

Business development 682.071 701.307 729.833 748.733 

Kansrijk MKB 245.980 258.546 269.063 276.031 

TOTALE LASTEN 1.722.998 1.795.460 1.868.491 1.916.879 

     

BATEN     
Bijdrage gemeenten West-Brabant 1.682.023 1.752.189 1.822.669 1.868.505 

Bijdrage gemeente Tholen 35.975 38.271 40.822 43.374 

Bijdrage Strategische Partners 
REWIN 

0 0 0 0 

Incidenteel 5.000 5.000 5.000 5.000 

TOTALE BATEN 1.722.998 1.795.460 1.868.491 1.916.879 

     
Bijdrage per inwoner  € 2,43 € 2,53 € 2,63 € 2,70 

 

Toelichting op de meerjarenraming van 2017 - 2020 

 Berekening van bijdrage per inwoner is gebaseerd op een inwoneraantal van 692.039. Dit 

is het inwoneraantal per 2013, exclusief de gemeente Tholen. 

 

 
. 
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Nieuwe Vestigers 

Doelstelling 
 Voor 2017 stelt het acquisitieteam zich ten doel het binnenhalen van 35 Nieuwe 

Vestigers, gezamenlijk minimaal 1250 nieuwe arbeidsplaatsen genererend.  In de 

huidige markt een stevige doelstelling daar waar het gaat om arbeidsplaatsen, 

zeker als daarbij in aanmerking wordt genomen: 

 de veranderende rolverdeling tussen BOM en REWIN op het gebied van 

internationale acquisitie, waarbij REWIN minder invloed heeft op de resultaten 

in West-Brabant (de BOM bedient te provincie als geheel); 

 dat  we een “shift” willen maken van een vooral kwantitatieve doelstelling naar 

een meer kwalitatieve doelstelling ten aanzien van het type bedrijvigheid 

waarmee deze arbeidsplaatsen moeten worden gerealiseerd. 

 Het gegeven dat de ervaring leert dat slechts zo’n 10% van alle leads 

daadwerkelijk tot een vestiging leidt en er derhalve veel tijd en energie moet 

worden gestoken in voldoende ‘aanwas’ in aantal kansrijke kwalitatieve leads. 

 Toch zijn wij van mening dat deze doelstelling -ondanks de sterk dalende trend in 

de afgelopen jaren- haalbaar moet zijn, zeker als alle beschikbare 

acquisitiecapaciteit in de regio maximaal wordt opgelijnd. Dit is echter wel 

voorwaardelijk. 

Aanpak  
 Met het sluiten van een convenant waarin de samenwerking tussen REWIN en de 

BOM op het gebied van buitenlandse acquisitie is geregeld, is tevens gestart met 

het uitwerken van een nieuwe acquisitiestructuur voor West-Brabant. Hiervoor 

wordt een regionale en gedragen acquisitiestrategie ontwikkeld met daarin 

duidelijke en haalbare doelstellingen voor de regio. Op basis van de strategie en 

doelstellingen wordt uitvoering gegeven aan een nieuwe taakverdeling tussen de 

BOM, REWIN en de regionale partners zoals BrIM (gemeente Breda), Havenschap, 

Green Chemistry Campus, Nieuw Prinsenland en Borchwerf II en individuele 

gemeenten. 

 Leidend principe hierbij zal zijn de noodzaak om ons met name in de 

structuurversterkende sectoren nadrukkelijker te manifesteren. Daar waar -zeker in 

de periode voor de crisis- nog gewerkt is volgens het principe  “elk bedrijf is er 

een”, zal in de toekomst veel meer het accent komen te liggen op het opsporen van 

bedrijven die daadwerkelijk structurele, duurzame arbeidplaatsen genereren en 

minder “footloose” zijn. Dit is echter een tijdrovend proces waarbij veel meer 

kennis van bedrijfsprocessen komt kijken, om zodoende bedrijven beter te kunnen 

verankeren in bestaande of nog te vormen (top-)clusters van bedrijven. Dit kan 

alleen door de krachten in de regio te bundelen.   

 Met de BOM heeft REWIN de krachten reeds gebundeld via een convenant dat op 1 

januari 2016 in werking is getreden. Daarmee is REWIN voor de BOM het eerste 

aanspreekpunt in de regio West-Brabant en faciliteert REWIN de BOM via het 

inbrengen van kennis en contacten binnen het regionale ecosysteem om zodoende 

de inzet van de BOM in West-Brabant te optimaliseren.  

Randvoorwaarden 
 In 2016 wordt gestart met het inrichten van een regionale acquisitiestructuur met 

de samenwerkingspartners voor REWIN binnen de regio. Met deze partners wordt 

een regionaal acquisitieprofiel opgesteld op basis waarvan de taken binnen de 
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regio nader worden verdeeld. Door  marktinzichten en contacten over te 

acquireren partijen regelmatig met elkaar te delen wordt kennis geborgd, support 

vanuit de partners georganiseerd en zodoende dubbele inzet voorkomen. Deze 

regionale insteek is een randvoorwaarde om te komen tot een nieuw regionaal 

systeem dat het acquisitieteam van REWIN minder afhankelijk maakt van ad hoc 

contacten bij het bereiken van haar doelstellingen. Dit vergt echter extra personele 

capaciteit ten aanzien van coördinatie en het vergaren van marktkennis t.a.v. de 

sectoren die in het acquisitieprofiel als kansrijk worden bestempeld.   

 

Voor REWIN loopt de acquisitie via 3 lijnen (ketens): 

 
Partij Buitenlandse acquisitie 

(Lead: BOM) 
Buitenlandse acquisitie 
(Lead: REWIN) 

Binnenlandse Acquisitie 

BOM Is proactief en werkt samen 
met NFIA 

Is ondersteunend aan 
REWIN 

[geen rol BOM] 

REWIN Is regionale partner en 
eerste aanspreekpunt voor 
BOM 

Werkt reactief met leads 
vanuit het eigen netwerk 

Is proactief met het zoeken 
naar vestigers én reactief 
op basis van leads uit het 
eigen netwerk 

Regionale partners Samenwerking met specialisten vanuit de toplocaties zoals Green Chemistry Campus, 
Nieuw Prinsenland, Aviolanda, etc 

Samenwerking met commerciële managers vanuit de overige locaties zoals Borchwerf, 
Moerdijk 

Gemeentelijke / 
lokale partners  

Samenwerking met bedrijfscontactfunctionaris / EZ ambtenaar en wethouders 
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Business Development 

Doelstelling 
 REWIN geeft uitvoering aan de programma’s Biobased, AgroFood, Maintenance en 

Logistiek. De programma’s krijgen vorm aan de hand van programmalijnen. REWIN 

werkt daarbij in het belang en de kansen voor West-Brabant.  Daarbij zorgen we 

voor de samenwerking met andere partijen in Triple-Helix verband, ontwikkelen en 

verbinden we de toplocaties in de regio. Daarmee realiseren we een 

vestigingsklimaat dat aantrekkelijk is voor Nieuwe Vestigers en een 

innovatieklimaat dat zorgt voor behoud van arbeidsplaatsen en voor behoud van 

en nieuwe product/marktcombinaties. 

 Binnen ieder programma (zie ook de volgende pagina’s) organiseren we clusters 

van bedrijven (ook specifiek MKB clusters), organiseren we netwerkbijeenkomsten 

en werken we businesscases uit.  

 Alle ontwikkelingen in West-Brabant hebben te maken met internationale 

concurrentie, niet alleen op productniveau, maar ook op personeelsniveau en 

vestigingsklimaat. Daar verbinden we de regio met Europese projecten zodat we 

door internationale samenwerking  sterker worden. 

 Per programma worden de doelstellingen (tot 2020) nader gedefinieerd. 

Aanpak  
 Voor het realiseren van de programmalijnen werken we samen met de partners uit 

de regio. Per programmalijn kan dat een verschillend ‘consortium’ zijn van 

samenwerkingspartners. 

 Binnen de Speerpuntsectoren gaat het met name om het aanjagen van innovatie 

en het creëren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat (om in te blijven en/of in te 

vestigen). 

 Bedrijven zijn prima in staat om hun eigen interne innovatieprocessen te 

optimaliseren.  Echter, mede door de maatschappelijke uitdagingen, moeten 

bedrijven de oplossingen (innovaties) steeds vaker zoeken op het snijvlak van 

meerdere bedrijven en sectoren.  

 Biobased combineert Agro en Chemie, Maintenance combineert traditionele 

procesindustrie met High Tech oplossingen, Logistiek is steeds meer vervoer van 

goederen én informatie.  

 Door de druk op de innovatiebudgetten bij bedrijven is er pas echt enthousiasme 

en bereidheid tot financiële participatie als de business case duidelijke voordelen 

heeft. 

 Daarom heeft REWIN de ‘funnel’ benadering gekozen. Individuele agenda’s van 

bedrijven komen samen in clusters (snijvlak) om te bezien of er businesscase te 

ontwikkelen valt. Die businesscase wordt eerst kleinschalig getest en daarna volgen 

grootschaligere proeven. Pas daarna wordt de innovatie naar productieschaal 

gebracht.  
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 De rol van business development (REWIN in samenwerking met partners als BOM) 

zit met name aan de voorkant van de funnel (bedrijven bezoeken, clusters, 

businesscases), de rol van financiering (met partijen als BOM Capital) zit aan de 

achterkant. 

Randvoorwaarden 
 De rol van REWIN is op dit moment nog te veel een uitvoerende. Programma’s, 

programmalijnen en projecten krijgen steeds vaker een bovenregionaal karakter. 

Het is van belang om onafhankelijk van de ‘grotere ontwikkeling’ steeds een 

vertaalslag te kunnen maken naar de regionale belangen.  

 Door het werken met Programmamanagers, die op het niveau van de programma’s 

en programmalijnen samenwerken met (regionale) bestuurders, agendabepalende 

(en vaak bovenregionale) samenwerkingsorganisaties (zoals Biobased Delta en 

stuurgroepen Logistiek en Maintenance) kunnen de regionale belangen behartigd 

worden. Dit geeft ook mogelijkheden om nieuwe ontwikkelingen op de agenda te 

krijgen van de bovenregionale partijen en daarmee dus slagkracht voor de regio. 

Dit vergt echter extra personele capaciteit.   

 

Voor REWIN loopt de Business Development via 4 programma’s: 
 Biobased, met als programmalijnen: Redefinery, Sugar Delta, Biobased MKB en 

Circulaire economie 

 AgroFood, met als programmalijnen: Gezonde Voeding, Precisielandbouw, 

Verwaarding van reststromen en Benutting & winning inhoudsstoffen 

 Maintenance, met als programmalijnen: Composiet onderhouder, Unmanned 

Aircraft Vehicles, Motoronderhoud en High Tech Systems 

 Logistiek, met als programmalijnen: NewWays en Supply Chain Innovatie en 

regionale optimalisatie Supply Chain 

 Uitwerking van ieder van de speerpunten is opgenomen op de volgende pagina’s 
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Programma Biobased 

Onderwerp Uitleg activiteiten 2017-2020 

Achtergrond 
en huidige 
situatie 

 Biobased Delta is in potentie het grootste biobased cluster van Europa. REWIN 
heeft in West-Brabant aan de wieg gestaan van het bovenregionale Biobased 
programma (ook wel Biobased Delta). Vanuit de druk op de (mondiale) 
concurrentiepositie van de procesindustrie (chemie en food) maar zeker ook 
vanuit de gunstige ligging (binnen Europa en tussen wereldhavens) en de 
aanwezige hoogwaardige agrosector en haar feedstock positie (suikers) wordt 
er samen met Noord-Frankrijk, Vlaanderen en Nord-Rhein-Westfalen gewerkt 
aan het grootste Biobased Economy cluster van Europa. 

Programma- 
lijnen 

 Redefinery  Realiseren van een grootschalig bioraffinage 
industriecluster rondom de verwaarding van (import) 
houtpallets. Dit moet bij een transitie van een op fossiel 
gebaseerde economie naar een biobased economy de 
lange termijn positie van Nederland als mainport van 
energie en chemie voor Europa borgen. Het belang voor 
West-Brabant ligt in de feedstockverbinding (lignine en 
suikers) met de aanwezige chemie.  

 Specifiek voor West-Brabant: Pyrolysecluster Moerdijk. 
Demonstratie van pyrolysetechnologie op basis van 
multifeedstock en multi output (van brandstoffen tot 
hoogwaardige chemie toepassingen) en opschaling naar 
grootschalige (pyrolyse) fabrieken op en rond Moerdijk 

 Sugar Delta  Realiseren van een grootschalig bioraffinage 
industriecluster rondom de verwaarding van 
(grootschalig) aanwezige suikers: 

 Specifiek voor West-Brabant: Suikerbietenpulp 
(industrieel cluster Nieuw Prinsenland), Tarwesuikers 
(restproduct bioraffinage van tarwe bij Cargill), 
Lignocellulose suikers (uit diverse agro reststromen) en 
suikers uit wieren en algen (zilte gebieden met name in 
Zeeland) 

 MKB 
clustering 

 Het belang van duurzaamheid en de toenemende 
schaarste van olie biedt volop kansen voor innovatief MKB 
uit de ketens van agrofood en chemie. Bedrijven hebben 
elkaar nodig om tot nieuwe producten en ketens te 
komen. De grootste kansen liggen er op de korte termijn 
voor de sectoren: Verpakkingen, Bouw & Infra en 
Horticultuur. 

 Om tot nieuwe product-marktcombinaties (investeringen 
en arbeidsplaatsen) bij bestaand en nieuw te vestigen 
MKB te komen moeten bedrijven elkaar ontmoeten en zal 
kennisuitwisseling rondom nieuwe marktrijpe 
technologieën en businessideeën moeten plaatsvinden. 

 Circulaire 
economie 

 In 2016 is een verkenning naar Circulaire Economie als 
een nieuwe programmalijn gestart. Uit de gespreksronde 
met bedrijven blijkt dat in het verlengde van biobased het 
efficiënt omgaan met bestaande grondstoffen zoals bijv. 
energie (restwarmte benutting) en  recycling van 
kunststoffen een belangrijk thema is om in het Biobased 
Delta Programma op te gaan pakken.     

Vestigings-
klimaat 

 West-Brabant heeft met de Green Chemistry Campus, Nieuw Prinsenland en 
havengebied Moerdijk 3 toplocaties in haar gebied. 

Activiteiten  Uitwerken en implementeren van de genoemde bovenregionale 
programmalijnen Redefinery en Sugar Delta in nauwe samenwerking en 
afstemming met het Biobased Delta team Brabant, Zeeland en Zuid-Holland  

 Specifiek voor Redefinery: ontwikkelen en realiseren van pyrolysecluster 
Moerdijk met demonstratie units (nieuwe toepassingen) en grootschalige 
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Onderwerp Uitleg activiteiten 2017-2020 

pyrolyse units (bewezen toepassingen) met bijbehorende ketens op Moerdijk. 
(investering 100mln+, enkele honderden arbeidsplaatsen)  

 Specifiek voor Sugar Delta: mede aanjagen, ontwikkelen en realiseren van een 
grootschalige industriële businesscase (investering 100 mln+, enkele honderden 
arbeidsplaatsen 

 Specifiek voor Biobased Innovaties MKB:  initiëren en faciliteren van 
samenwerkingsverbanden tussen bedrijven onderling en versnellen van het 
proces naar de markt via verbinding met kennis en toepassingscentra, 
innovatiesubsidies en investeringsmiddelen. Dat doen we door: 
 het clusternetwerk uit te breiden met ten minste 100 vooruitstrevende 

(West-)Brabantse bedrijven (drang tot innoveren en internationaliseren) in 
de keten van sectoren zoals bouw & infra, verpakkingen en horticultuur 

 Jaarlijks minimaal 2 biobased clusterevents gericht op netwerken, 
kennisuitwisseling en het opdoen van nieuwe businessideeën in 
clusterverband 

 Jaarlijks 3 nieuwe businesscases in uitvoering ondersteunen 
 Uitbreiding met 10 nieuwe biobased MKB showcases   

 Realiseren van een uniek vestigingsklimaat rondom 3 toplocaties met een 
hoogwaardig ecosysteem en een heldere integrale propositie voor Nieuwe 
Vestigers 

 Minimaal 1 Europees project gericht op internationale samenwerking 
 Uitwerking en implementatie van de programmalijn i.o. circulaire economie 

Resultaat in 
2020 

 In 2020 staat een sterk en actief Biobased Delta cluster met grootschalige 
bioraffinage units (rondom suikers en hout-pyrolyse) met de food en chemie 
industrie. 

 Daarnaast zijn 100 actieve MKB bedrijven in het netwerk (gelinkt aan elkaar, de 
gewenste  kennisinstellingen, Brabant breed en (inter)nationaal) met minimaal 
10 nieuwe product marktcombinaties actief. Het vestigingsklimaat voor 
Biobased bedrijven kan op Europese / Wereldschaal concurreren met een 
hoogwaardig ecosysteem rondom de toplocaties Green Chemistry Campus, 
Nieuw Prinsenland en Havengebied Moerdijk.  

 Er zijn rmet de investeringen (100M+ Euro) enkele honderden nieuwe 
arbeidsplaatsen gemoeid en vele bestaande arbeidsplaatsen in de food en 
chemie sector beter geborgd. 
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Programma Agro & Food 

Onderwerp Uitleg activiteiten 2017-2020 

Achtergrond 
en huidige 
situatie 

 De Agrofood sector vormt een zeer belangrijk onderdeel van de West-Brabantse 
economie en zorgt voor een groot aantal arbeidsplaatsen

17
. De Agrofood sector is 

één van de grootste (zo niet de grootste) sectoren (qua bruto toegevoegde 
waarde) in West-Brabant. Meer dan 75% van de productie gaat naar het 
buitenland. Ook beschikt de regio over een groot cluster van boomtelers, 
genaamd Treeport, dat op het gebied van bijvoorbeeld teelttechnieken, 
verwaarden van reststromen en de benutting van inhoudstoffen interessante 
crossovers met de agrofood sector kan vormen. 

 In West-Brabant is een groot aantal AgroFood-bedrijven gevestigd. Verspreid 
over de gehele keten en gespecialiseerd in alle facetten van deze markt, zoals: 
telers, boeren, machinebouwers, gewasveredelaars, verpakkers, transporteurs, 
adviesbureaus en voedselproducenten.  

 Na een succesvolle pilot in 2015 (met ook een actieve bijdrage van de gemeente 
Steenbergen) heeft West-Brabant inmiddels de aansluiting gemaakt op het 
AgroFood programma van de provincie. REWIN draait integraal mee in het 
business development team met naast de provincie, BOM, ZLTO en Agro Food 
Capital.  

Programma- 
lijnen 

 Gezonde 
voeding 

 Gezonde voeding wordt een steeds belangrijker thema 
voor de consument. Het gaat dan om bewust omgaan met 
suiker, vet en zout,  synthetische voedingstoffen  en om 
de herleidbaarheid van voeding. West-Brabantse 
voedselproducenten spelen hier op in, en staan voor de 
uitdaging om zonder kwaliteitsverlies en grote 
prijsstijgingen gezondere en natuurlijkere voeding te 
produceren. In West-Brabant zijn bijvoorbeeld  relatief 
veel zoetwarenproducenten (zoals bijv. Cloetta)  gevestigd 
waarvoor dit speelt. Er zijn voedingstechnologische 
innovaties nodig om in gezondere voeding te voorzien.  

 Precisie 
landbouw 

 De West-Brabantse landbouw (met accent op akkerbouw 
en tuinbouw) is mede competitief door technologische 
voorsprong. Andere landen halen de achterstand echter in  
en verdere efficiency verbeteringen zijn noodzakelijk. 
Naast concentratieslagen bij boeren (schaalgrootte) wordt 
technologie en innovatie steeds belangrijker. 
Precisielandbouw speelt daar op in, dit is een ontwikkeling 
waarbij met sensoren gewassen of akkers worden 
beoordeeld op zaken als: bodemkwaliteit, groei en 
ziekten. Deze sensoren kunnen aan landbouwwerktuigen 
of drones gekoppeld worden. Via software kan de teler 
vervolgens teeltadviezen krijgen. Deze techniek is in 
ontwikkeling. Vooral de interpretatie van data is nog een 
grote uitdaging. Hier is een duidelijke crossover met het 
high tech maintenance programma. Samenwerking tussen 
sensorontwikkelaars, telers, teeltadviseurs en 
kennisinstellingen biedt kansen. Een bedrijf als Gommeren 
Pootaardappelen zet hier bijvoorbeeld op in.  

 Verwaarden 
van 
reststromen 

 Een duidelijke crossover met biobased. Deze 
programmalijn wordt derhalve meengenomen in de 
programmalijn ‘Biobased Innovaties MKB’. Met behulp 
van het agrofoodprogramma kan echter het agrofood 

                                                           
17 Buck Consultants heeft in 2014, mede in opdracht van de provincie, het verdiepende MIRT onderzoek “Economie 
en perspectieven van Midden- en West-Brabant” uitgevoerd. Hieruit bleek dat de Agrofood sector in Noord-Brabant 
een toegevoegde waarde van ruim 12 miljard euro heeft en dat  Midden- en West-Brabant hier gezamenlijk een zeer 
groot aandeel van ruim 4,8 mrd euro in hebben (Brainport: 3,7 mrd euro en Noordoost-Brabant: 3,6 mrd euro). 
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Onderwerp Uitleg activiteiten 2017-2020 

MKB beter bediend en meer betrokken worden. 

 Benutting en 
winning van 
inhoudsstoffen 

 Ook hier is een crossover met Biobased te maken, deze 
programmalijn echter onderbelicht binnen het Biobased 
programma.  

 In groeten, fruit en planten zitten allerlei inhoudstoffen 
die ingezet zouden kunnen worden in voeding, cosmetica 
en medicijnen. Deze inhoudsstoffen passen in de trend 
van gezonde en natuurlijke voeding of cosmetica, maar 
kunnen ook bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe 
geneesmiddelen. Het winnen en/of vermarkten van deze 
stoffen staat echter nog in de kinderschoenen. 

 Naast het winnen van inhoudstoffen is het ook interessant 
groenten en fruit te ontwikkelen die meer gezonde 
stoffen, zoals vitamines, bevatten. Hiermee wordt voeding 
gezonder en kunnen bedrijven zich onderscheiden van 
concurrenten.  

 Dit thema is interessant voor boeren, telers, 
voedselproducenten, gewasveredelaars en retailers. Er 
liggen kansen voor samenwerking met de Biobased 
Innovation Garden in Zeeland gericht op nieuwe teelten 
en de ontwikkelingen rondom inhoudsstoffen in het 
Westland. 

Vestigings-
klimaat 

 West-Brabant heeft met Nieuw Prinsenland een toplocatie in haar gebied. 

Activiteiten  AgroFood in West-Brabant is een programma in ontwikkeling. We willen het 
netwerk met West-Brabantse bedrijven aanzienlijk vergroten (tot circa 100 
actieve bedrijven in 2020) en met hen concrete programmalijnen en projecten 
ontwikkelen. Ook aansluiting op programmalijnen en projectontwikkelingen 
elders in Brabant (en zelfs internationaal) is een beoogd doel voor 2016 en 
verder.  Daarbij willen we eveneens de samenwerking met andere partijen in 
Triple Helix verband en topsectoren uitbreiden, en ook nadrukkelijk focussen op 
aansluiting van het onderwijs in de verkenning. De toplocaties Treeport Zundert 
en Nieuw Prinsenland hebben bijzondere aandacht vanwege hun bovenregionale 
potentie en uitstraling. De concrete doelen die we in 2016-2020 willen bereiken 
zijn: 
 het clusternetwerk uitbreiden met ten minste 50 vooruitstrevende West-

Brabantse agrofoodbedrijven (met drang tot innoveren en 
internationaliseren).  

 Uitwerken en implementeren van de genoemde programmalijnen in nauwe 
samenwerking en afstemming met het Agrofood team Brabant en de West-
Brabantse programma’s Biobased, Maintenance en Logistiek 

 Jaarlijks 2 agrofood eventsgericht op netwerken, kennisuitwisseling en 
opdoen van businessideeën in clustererband 

 Jaarlijks 3 nieuwe businesscases in uitvoering 
 Minimaal 1 Europees project gericht op internationale samenwerking 

Resultaat in 
2020 

 In 2020 staat er een sterk en actief cluster met 100 actieve bedrijven in het 
netwerk (gelinkt aan elkaar, de gewenste  kennisinstellingen, Brabant breed en 
(inter)nationaal. Het vestigingsklimaat voor innovatieve AgroFood bedrijven is 
sterk verbeterd met een duidelijk profiel rondom de regio overstijgende 
toplocaties Nieuw Prinsenland en Treeport in het bijzonder.  

 Er zijn minimaal 10 businesscases succesvol afgerond. Hiermee zijn enkele 
tientallen nieuwe arbeidsplaatsen gemoeid. Vele bestaande arbeidsplaatsen in de 
keten van AgroFood en aanverwante sectoren zijn beter geborgd.. 
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Programma Maintenance 

Onderwerp Uitleg activiteiten 2017-2020 

Achtergrond 
en huidige 
situatie 

 De belangrijkste maintenance markten voor West-Brabant zijn procesindustrie 
en aerospace

18
. De trend van Smart Industry is een belangrijke driver voor de 

maintenance agenda in de procesindustrie, het geplande Motoronderhoud F35 
is een belangrijke katalysator van de West-Brabantse aerospace maintenance 
agenda.  

 West-Brabant kent een omvangrijke Aerospace (Maintenance) industrie die 
voor een deel gevestigd is op en rondom de vliegbasis Woensdrecht. Dit cluster 
van zowel militair als civiel vliegtuigonderhoudsbedrijven is door combinatie 
van markten en de focus op hoogwaardig en complex onderhoud uniek in z’n 
soort. Vanuit deze clustering komt het Aerospaceprogramma West-Brabant 
(ADSE/NLR/REWIN 2015) samengesteld. 

 Veel high tech bedrijven zoals machinebouwers, equipment manufacturers, 
maar ook bedrijven rondom robots, sensoren, ICT etc. zitten in West-Brabant 
om dat hier hun afzetmarkt zit. Het zijn vaak kleine tot middelgrote bedrijven 
die een enorm groeipotentieel hebben. De juiste verbindingen leggen met 
partijen in de kennis- en marktketen maakt ze minder kwetsbaar en vergroot 
de kansen op het benutten van dit potentieel. Zij spelen in op voor Nederland 
belangrijke trends en beleidslijnen zoals Smart Industry en ICT (Internet of 
Things). Crossovers met logistiek (ICT en internet) en biobased (maakindustrie) 
liggen voor de hand.  

 In 2016 is de regio samen met de provincie en de BOM een verkenning gestart 
gericht op een betere benutting van het High Tech potentieel in de regio. 
Aerospace en High Tech zijn vanuit West-Brabant de belangrijkste accenten 
binnen het Brabant-brede Maintenance progrogramma. 

Programma- 
lijnen 

 Composiet 
onderhoud 

 Een groot deel van de vliegtuigen zal voor 20-50% uit 
composiet bestaan. Voor grootschalige inzet bij dure en 
kritische componenten is composiet onderhoud nu de 
missende schakel in de levenscyclus van het 
vezelversterkte product. De fieldlab Dutch Composite 
Maintenance Center is opgericht om kennis en kunde 
rondom Composiet Onderhoud in West-Brabant te 
concentreren. In de luchtvaart is composiet onderhoud 
het meest actueel, maar ook in de automotive, bouw, 
procesinstructie, maritieme en rail sectoren zal composiet 
onderhoud steeds meer een rol gaan spelen. 

 Unmanned 
Aircraft 
Vehicles 
(UAV) 

 West-Brabant heeft door haar luchtvaartkennis en 
infrastructuur, innovatief MKB en haar fysieke en 
gevarieerde ruimtelijke omgeving een unieke 
uitgangspositie om te profiteren van de groei in de UAV 
markt. Doel is om te komen tot een locatie waar 
toepasbaarheid van UAV kan worden gedemonstreerd. 
Aviolanda Woensdrecht moet daarbij dé Europese 
testlocatie worden voor onbemande vliegtuigen 

 Motoronder-
houd (F35) 

 Onderhoud aan de vliegtuigmotoren is een activiteit met 
hoge toegevoegde waarde. Het onderhoud van militaire 
vliegtuig gasturbinemotoren vormt een belangrijke pijler 
van het Aerospace cluster in Woensdrecht. Met de 
preselectie van Nederland (en in bijzonder Logistiek 
Centrum Woensdrecht) voor het uitvoeren van het 

                                                           
18 Uit het onderzoeksrapport “Economie en perspectieven van Midden- en West-Brabant” (Buck 2014) blijkt dat 
Industrie de belangrijkste toegevoegde waarde sector van West-Brabant is. Ruim 20% van de gecreëerde Bruto 
Toegevoegde Waarde in West-Brabant komt rechtstreeks uit de industrie voort.  
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Onderwerp Uitleg activiteiten 2017-2020 

onderhoud van de motor van de F35 maakt de regio weer 
kans om voor de komende decennia werk en banen voor 
de regio te behouden. Omdat de F16 nog lange tijd naast 
de F35 zal blijven bestaan, blijft onderhoud van beide 
motoren nodig. Ook biedt de uitfasering van de F16 
nieuwe businesskansen voor civiele bedrijven. 

 High Tech  De toeleverende enabling markt van high tech bedrijven 
in West-Brabant wordt in 2016 nader verkend. Met name 
de invloed van trends en ontwikkelingen op deze high 
tech bedrijven staan hierbij centraal. Enkele van deze 
ontwikkelingen zijn a) Robotisering binnen productie en 
onderhoudsomgevingen, b) Internet of Things (scan en 
sensortechnologie) en c) big data en andere ICT 
ontwikkelingen 

Vestigings-
klimaat 

 West-Brabant heeft met de Aviolanda Woensdrecht, Industrieel cluster 
Moerdijk en Maritime Industries Werkendam  3 toplocaties in haar gebied. 

Activiteiten  Uitwerken en implementeren van de genoemde bovenregionale 
programmalijnen Aerospace: inspectie & reparatietechnieken Composiet 
onderhoud, toepassing dienstverlening UAV en spinoff effecten motor-
onderhoud F35, F16, civiel door aanjagen, ontwikkelen en realiseren van 
innovatieprojecten en in crossover met andere sectoren. Versterken 
ecosysteem op en rondom Aviolanda gericht op Composiet onderhoud, 
Motoronderhoud en UAV dienstverlening 

 Op basis van de uitkomsten van de verkenning in 2016 ontwikkelen en 
realiseren van innovatieprojecten in crossover met de andere business 
developmentprogramma’s in West-Brabant (Biobased, Maintenance, Logistiek 
en AgroFood) en daarbuiten (High Tech Brainport regio en het landelijke 
programma Smart Industry)   

 Meer speficiek, voor Aerospace en High Tech: 
 het clusternetwerk uitbreiden met ten minste 50 vooruitstrevende (West-) 

Brabantse bedrijven (met drang tot innoveren en internationaliseren)  
 Jaarlijks minimaal 3 clusterevents gericht op netwerken, kennisuitwisseling 

en het opdoen van nieuwe businessideeën in clusterverband 
 Jaarlijks 3 nieuwe businesscases in uitvoering 
 Uitbreiding met 10 nieuwe Aerospace High Tech MKB showcases   
 Topvestigingsklimaat rondom 3 toplocaties (met name Aviolanda 

Woensdrecht) met een hoogwaardig ecosysteem en een heldere integrale 
propositie voor Nieuwe Vestigers 

 Minimaal 1 Europees project gericht op internationale samenwerking     
 Deze doelen worden in nauwe samenwerking en afstemming met het Brabant-

brede maintenance team (provincie, BOM, WCM en Midpoint) opgepakt.  

Resultaat in 
2020 

 In 2020 staat een sterk Maintenance Aerospacecluster. Het Composiet 
Maintenance cluster rondom Woensdrecht is van wereldklasse binnen de 
Aerospace sector. Showcases van crossovers met andere sectoren zoals 
Maritiem en Automotive zijn aanwezig. Toepassingen van de opkomende markt 
van UAV dienstverlening worden gedemonstreerd op Woensdrecht. De komst 
van het F35 motoronderhoud biedt spillover kansen voor civiel 
Motoronderhoud, Composiet en High Tech bedrijvigheid.   

 Circa 50 MKB bedrijven zijn met minimaal 10 nieuwe product-
marktcombinaties actief. Het vestigingsklimaat voor Aerospace Maintenance in 
West-Brabant (met accent in Woensdrecht)  is zeer concurrerend.  

 De kansen voor High Tech (Maintenance) bedrijven zijn bekend. Verbindingen 
met high tech programma’s elders zijn gemaakt. Eerste businesscases rondom 
clusters van High Tech innovatie zijn gerealiseerd. 

 Er zijn rondom de diverse innovaties en investeringen enkele honderden 
nieuwe arbeidsplaatsen gemoeid en vele bestaande arbeidsplaatsen in de 
industrie en maintenance sector beter geborgd. 
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Programma Logistiek 

Onderwerp Uitleg activiteiten 2017-2020 

Achtergrond 
en huidige 
situatie 

 De logistieke sector heeft een belangrijke taak om de industrie effectief en 
kostenefficiënt met het Europese achterland te verbinden

19
. Dit geldt ook voor 

grootschalige importstromen via de wereldhavens en de grootschalige 
distributiecentra die in de regio gevestigd zijn, of zich willen vestigen. 

 In de logistieke Supply Chain gaat het om hoge service en lage kosten. Het 
concept van ‘Internet of Things’ (het delen van informatie tussen allerhande 
toestellen en systemen in de logistieke keten) wordt daarbij steeds 
belangrijker. Innovatie in Supply Chain management combineert innovaties uit 
de High Tech industrie zoals serious gaming, augmented reality, robotica, 
sensortechnologie met een naadloze ICT-snelweg voor alle data die daarbij 
wordt gegenereerd (ook wel: big data).  

 Een goede aansluiting van de logistieke sector in West-Brabant op deze 
ontwikkelingen is cruciaal voor de lange termijn concurrentiepositie. Het succes 
van een slimme Supply Chain staat of valt met samenwerking tussen partijen. 
Technologische en technische ontwikkelingen ten spijt, als partners in de keten 
elkaar niet vertrouwen is het onmogelijk om samen in een ‘virtuele organisatie’ 
te stappen. 

Programma- 
lijnen 

 NewWays 
(multimodale 
oplossingen) 

 Transport over de weg staat onder toenemende druk van 
congestie, CO

2
-uitstoot, een chauffeurstekort door 

vergrijzing, en verminderde veiligheid op de weg. Toch 
kiezen verladers nog altijd weinig voor andere 
transportmodaliteiten dan wegvervoer. Dit heeft te 
maken met een gebrek aan voldoende distributievolume 
en specifieke know-how. Dat geldt zowel voor grote als 
kleine verladers. Nieuwe, efficiënte en 
toekomstbestendige mogelijkheden dienen zich echter 
aan als verladers distributievolumes bundelen, data en 
kennis delen, en gezamenlijk beschikbare 
vervoerscapaciteit benutten. Een groep verladers kan dan 
een ‘modal shift’ maken. Bijvoorbeeld van weg naar 
spoor, shortsea of binnenvaart. Goed voor hun  
concurrentiepositie: duurzamer, betrouwbaarder, 
flexibeler en vaak goedkoper transport. 

 NewWays richt zich op de ontwikkeling van Europese 
transportcorridors. Om van schepen en treinen gebruik te 
maken voor internationale transporten is retourlading 
zeer belangrijk. Daarom wordt binnen NewWays een 
Europees netwerk met non-profit organisaties opgezet die 
net als REWIN verladers kunnen mobiliseren om lading te 
bundelen en kennis uit te wisselen.  

 Supply Chain 
Innovaties 

 Snelheid, flexibiliteit, duurzaamheid en betrouwbaarheid 
zijn belangrijke aspecten van een moderne Supply Chain. 
Verregaande optimalisaties kunnen gemaakt worden via 
verdere digitalisering. The Internet of Things, waarbij 
meer en meer zaken verbonden zijn met het internet en 
gevolgd kunnen worden, biedt veel innovatiekansen voor 
de logistiek. Net als technieken uit de gaming industrie en 
de sensortechniek. In 2016 is er een nieuwe 
programmalijn opgezet met clusters van ondernemers uit 
deze industrieën. De City of Imagineers uit Breda is een 

                                                           
19 Uit het onderzoeksrapport “Economie en perspectieven van Midden- en West-Brabant” (Buck 2014) blijkt dat 
Industrie de belangrijkste toegevoegde waarde sector van West-Brabant is. Ruim 20% van de gecreëerde Bruto 
Toegevoegde Waarde in West-Brabant komt rechtstreeks uit de industrie voort. Voor deze industrie geldt Europa als 
de belangrijkste afzetmarkt. 
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collectief van bedrijven uit de creatieve en gaming 
industrie waarmee actief gewerkt wordt aan crossovers 
met de logistieke sector. Maar ook het nieuwe LoRa 
netwerk dat KPN ontwikkelt biedt kansen voor logistieke 
innovaties. Dit nieuwe netwerk maakt het verbinden van 
sensoren met internet vele malen simpeler en goedkoper. 
Komende periode zullen we trachten pilots met dit 
netwerk en logistieke bedrijven op te zetten. 

 Regionale 
optimalisaties 

 Binnen de regio zijn er nog optimalisaties mogelijk voor 
een goede logistiek. In het verleden is bijvoorbeeld 
onderzoek gedaan naar een spoorverbinding tussen 
Oosterhout en Moerdijk. 

 Daarnaast is er een onderzoek geweest naar een 
binnenvaart verbinding met Roosendaal.   

Vestigings-
klimaat 

 West Brabant heeft in haar gebied 3 hoogwaardige terminals (Moerdijk (spoor 
en water), Bergen op Zoom (water), Oosterhout (water en spoor). Daarnaast is 
er een binnenvaart lijndienst in ontwikkeling in Roosendaal. Het havengebied 
Moerdijk fungeert in het verlengde van de wereldhavens als Europese Hub en 
heeft met Logistiek Park Moerdijk een bovenregionale ontwikkellocatie. 
Tenslotte completeert Topinstituut Dinalog en NHVT in Breda de infrastructuur 
met hoogwaardige (toepasbare) kennis. 

Activiteiten  Uitwerken en implementeren van de genoemde bovenregionale 
programmalijnen in samenwerking en afstemming met het logistieke business 
development team Brabant en in crossover verband met de West-Brabantse 
programma’s Biobased, Maintenance en AgroFood. 

 Concrete activiteiten: 
 Het clusternetwerk NewWays uitbreiden tot 50 actieve partijen (verladers, 

distributiecentra, Europese partners) 
 Jaarlijks 3 nieuwe multimodale businesscases naar EU kernregio’s binnen 

het NewWays programma 
 Minimaal 1 Europees samenwerkingsproject gerealiseerd rondom 

retourstromen en corridorvorming met Europese kernregio’s 
 Jaarlijks 2 logistieke events gericht op netwerken, kennisuitwisseling en 

opdoen van businessideeën in clusterverband 
 Uitwerken van de programmalijn Supply Chain Innovaties tot een cluster 

van 50 actieve bedrijven (Creatief, High Tech en Logistiek) en enkele 
businesscases in uitvoering.      

Resultaat in 
2020 

 In 2020 behoort West-Brabant tot de belangrijkste logistieke hotspots van 
Europa. Er staat een sterk logistiek cluster met een logistieke infrastructuur van 
wereldklasse en in (corridor)verbinding met enkele belangrijke regio’s van 
Europa. Er zijn minimaal 10 multimodale businesscases succesvol afgerond. Er 
is een basis gelegd met corridorvorming met minimaal 3 regio’s in Europa. 
Hiermee is de concurrentiepositie van de verladers en de logistieke sector 
versterkt. 

 De sector speelt met slimme innovaties en in crossover met de sectoren High 
Tech en Creatief, adequaat in op de trend van digitalisering en Internet of 
Things. 

 Er zijn met de innovaties en businesscases enkele tientallen nieuwe 
arbeidsplaatsen gemoeid. Vele bestaande arbeidsplaatsen bij verladers en de 
logistieke sector zijn beter geborgd. De aanwezige kennis en kunde van de 
Creatieve en High Tech sectoren in West-Brabant worden beter benut. De 
aantrekkelijkheid van West-Brabant als vestigingsplaats voor logistiek is 
toegenomen. 
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Kansrijk MKB 

Doelstelling 
 Voor 2017 zal de inzet voor het Kansrijk MKB gericht zijn op het, met de 

ondersteunende partners, bezoeken van [100] MKB-ers die op dit moment nog 

geen onderdeel zijn van één van de speerpuntsectoren. MKB-ers binnen de 

speerpuntsectoren worden immers reeds bezocht vanuit de programmalijnen.  

 Daarnaast is voor 2017 de inzet gericht op het realiseren van het netwerk voor 

ondernemersondersteuning op het ambitieniveau zoals dat door de regio is 

vastgesteld (“faciliteren van bijeenkomsten tussen ondersteuners om zo elkaar te 

ontmoeten en kennis te delen, zodat men beter kan helpen/verwijzen”). 

Aanpak  
 Inrichten accountmanagement aanpak. 

 Opzetten van het netwerk met andere ondernemersondersteuners zoals 

Starterslift, StartersCentrum, Avans Ondernemerscentrum, gemeentelijke 

bedrijfscontactfunctionarissen, Kamer van Koophandel, InnovatieLink, …  

 Bezoeken van ondernemers om te achterhalen met welke innovaties zij bezig zijn 

en te vertellen met welke innovaties de regio bezig is. Op basis van bezoek 

onderzoeken of voor de ondernemer een relevante link gemaakt kan worden naar 

lopende projecten (of programmalijnen) 

 Op basis van het combineren van de uitkomsten van de diverse gesprekken 

onderzoeken of er regionaal nieuwe thema’s zijn die van belang zijn voor de 

Strategische Agenda / de bestaande programma’s en programmalijnen.  

 Onderzoeken doorvertalen naar effecten voor West-Brabant en impact op de 

Strategische Agenda. 

Randvoorwaarden 
 Regio heeft op basis van werksessies gekozen voor een ambitie rondom 

ondernemersondersteuning. In het ten uitvoer brengen van deze ambitie kan 

REWIN haar verbindende rol oppakken. Juist ook door de koppeling met de 

speerpuntsectoren en de feedback loop naar de Strategische Agenda is REWIN de 

aangewezen partij. Dit vergt echter extra personele capaciteit.   
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Maatschappelijke uitdagingen  
 

Maatschappelijke 
uitdaging 

Omschrijving (obv EU 2020 strategie) 

Gezondheid, 
demografie en welzijn 

 Gericht op het ontwikkelen van nieuwe, veilige en meer effectieve 
manier van interventies in de gezondheid én het gezonder ouder 
worden (meer actief en onafhankelijk). 

 Onderwerpen: gezondheid (basis begripsvorming, nieuwe manieren en 
tools om gezondheid en zorg te leveren, ziektes (voorkomen, 
detecteren, behandelen en managen), gezond ouder worden. 

 3
de

 grootste economie
20

 in de wereld met vraag naar nieuwe producten 
en duurzame bestedingen. 

 Markten: cosmetica en mode, toerisme, slimme huizen voor lang 
zelfstandig leven, service robots, gezondheid (incl. eHealth) en wellness, 
veiligheid, cultuur, educatie, entertainment, persoonlijk en autonoom 
transport, bancaire / financiële producten  

 

Voedselzekerheid, 
duurzame landbouw, 
marien en maritiem 
onderzoek en bio-
economie 

 Noodzakelijke transitie naar optimaal en hergebruik van biologisch 
materiaal en naar duurzame primaire productie en processen.  

 Noodzaak tot het produceren van meer voedsel, vezels en biobased 
producten met enerzijds minimale input, belasting van het milieu en 
CO2 uitstoot en anderzijds een beter ecosysteem, voorkomen van afval 
en waarde voor de maatschappij. 
 

Zekere, schone en 
efficiënte energie 

 Transitie naar een concurrerend energiesysteem in tijden van schaarse 
grondstoffen, groeiende energiebehoefte en klimaatverandering. 

 Thema’s als verlagen energieverbruik en CO2 footprint, lage kosten 
levering van energie, alternatieve brandstoffen en mobielel 
energiebron, energiegrid, kennis- en technologieontwikkeling, ICT 
toepassingen. 
 

Slim, groen en 
geïntegreerd vervoer 

 Concurrentievermogen van de transportindustrie en bewerkstelligen 
van een resource-efficient, klimaat- en milieuvriendelijk vervoer, veilig 
en zonder fouten voor alle inwoners, de economie en samenleving. 

Klimaatactie 
hulpbronnen efficiëntie 

 Gericht op het verhogen van de concurrentiekracht van de industrie, 
zekerheid van grondstoffen en welzijn. En tegelijkertijd integer omgaan 
met het milieu, weerbaarheid en duurzaamheid. 

 Gericht op het verlagen van de ‘global warming’/ niet meer dan 2° C en 
het in staat stellen van ecosysteem en maatschappij om om te gaan met 
klimaatverandering en veranderingen van het milieu. 

 Draagt bij aan efficiënt gebruik van grondstof (incl water), weerbare 
samenleving, bescherming van natuurlijke hulpbronnen en duurzame 
levering van materialen 

 

Inclusieve, innovatieve 
en veilige samenleving 

 Breed concept voor het betrekken van mensen bij de maatschappij. 

 Onder meer door: toepassen nieuwe technologie bij de overhead, 
ontsluiten cultureel erfgoed middels 3D modellen, internationale 
partners, business model innovatie, leren via ICT. 

 Bescherming samenleving tegen geweld vanuit de natuur en mens 
 

 
  

                                                           
20 Zie http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/active-healthy-ageing/silvereco.pdf 
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