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Voorwoord 

In het REWIN-productplan 2017 “Call for Action” zijn voorstellen gedaan voor een meer 

samenhangende aanpak van het regionaal economisch beleid in de regio West-Brabant. 

Teveel partijen, waaronder REWIN zelf, stimuleren in relatief isolement de regionale 

economie. Het is tijd voor een regionaal ontwikkelsysteem waarin verschillende partijen hun 

rol beter en effectiever kunnen spelen. 

Deze oproep is regionaal opgepakt en wordt thans langs verschillende sporen uitgewerkt: de 

doorontwikkeling van de Strategic Board, de RWB en REWIN zelf. 

In dit REWIN-productplan 2018 beschrijft hoofdstuk 1 hoe de nieuwe governance en positie 

van REWIN in het regionale ontwikkelsysteem vorm gaat krijgen. 

Deze transitie is ingrijpend en vraagt veel inzet van de RvC en REWIN-organisatie. De 

“verkoop” gaat tijdens de “verbouwing” echter gewoon door. De resultaten over het jaar 

2016 staan in hoofdstuk 2. Hieruit blijkt dat de regio een goed jaar achter de rug heeft met 

een belangrijke bijdrage van REWIN daarin. 

In hoofdstuk 3 staat beschreven hoe de nieuwe werkwijze van REWIN er in essentie komt uit 

te zien. Deze werkwijze moet leiden tot samenhangende programma’s op de onderdelen 

Vestigen, Business Development en kansrijk MKB. Hoofdstuk 4 beschrijft de kernelementen 

van een regionaal programma. 

Bij het opstellen van dit productplan is er nog geen sprake van een nieuwe, op de triple helix 

gebaseerde governance. Deze moet de komende maanden vorm krijgen, en is van groot 

belang voor het scheppen van gezamenlijke doeleinden en een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid voor de uitvoering 

Door REWIN is op basis van bestaande kennis en inzichten, al zoveel mogelijk invulling 

gegeven aan de verschillende programmalijnen, het werk gaat immers door. Deze voorlopige 

invulling treft u aan in de bijlagen en is richtsnoer voor onze uitvoerende werkzaamheden. 

De regio maakt een belangrijke ontwikkeling door en geeft daarmee antwoord op de 

uitdagingen die door de globaliserende economie worden gesteld. 

Namens de Raad van Commissarissen, 

Boaz Adank, voorzitter 

Henk Rosman, directeur 
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Samenvatting productplan 2018 NV REWIN West-Brabant 

De regionale ontwikkelingsmaatschappij REWIN pleit voor een samenhangende aanpak van 

het regionaal economisch beleid in de regio West-Brabant door middel van een regionaal 

ontwikkelsysteem waarin verschillende partijen effectief opereren. In plaats van ieder voor 

zich gaan we samen aan dezelfde regionale agenda werken. Het triple helix strategisch 

overlegorgaan (in oprichting) bepaalt daarbij de ontwikkelingsrichting van de regio en de 

regionale ambitie. Gezamenlijk worden er programma’s
1
 gemaakt en uitgevoerd. Zo kan er op 

regionaal schaalniveau effectief ingespeeld worden op de uitdagingen van een globaliserende 

economie. De oproep is door diverse betrokken partijen in West-Brabant opgepakt en wordt 

door hen met ons nader vorm gegeven. 

Om goed flexibel op in te kunnen spelen op de rol van aanjager, verbinder en uitvoerder die 

REWIN binnen het regionale ontwikkelsysteem zal hebben, wordt de governance en 

werkwijze van REWIN hierop aangepast. REWIN is hierop vooruitlopend al bezig met het 

opzetten van een nieuwe werkwijze en focust op het ontwikkelen van samenhangende 

programma’s op 3 thema’s c.q. hoofdactiviteiten: Nieuwe vestigers, Business Development in 

speerpuntsectoren en Kansrijk MKB. Hierbij staat groei en werkgelegenheid centraal. REWIN 

richt zich op bedrijven die een bijdrage leveren aan de structurele  werkgelegenheid en het 

concurrerend en innoverend vermogen van de regio. 

 

 

                                                           
1 Een programma is een verzameling van gecoördineerde inspanningen, gekoppeld aan een strategie en gericht op 
het nastreven en verwezenlijken van unieke, samenhangende doelen op langere termijn. Randvoorwaarden zijn 
gedeelde ambitie, belangenverbinding, kwaliteitbenutting en heldere samenwerking. Een regionaal programma is 
nadrukkelijk géén REWIN-programma. REWIN-programmamanagers zijn aanjagers, spin in het web en 
procesmanagers. Ze verbinden triple helix partners rond regionaal gedragen uitvoeringsopgaven.     

Achtergrond & huidige situatie 

 

REWIN versterkt de regionale economie door bedrijven te stimuleren om in West-Brabant 

te investeren. Het betreft vooral het binnenhalen van nieuwe vestigers, het stimuleren van 

uitbreidingsplannen van gevestigde bedrijven en het aanjagen van innovaties. Dit doen we 

voor de 18 West-Brabantse gemeenten en Tholen. Veel partijen, waaronder REWIN, 

werken daarbij echter  in relatief isolement aan de economische ontwikkeling van de regio 

West-Brabant.  

 

 In het productplan 2017 “Call for action” is daarom de voorzet gegeven voor een nieuwe 

aanpak waarin samenwerking binnen een regionaal ontwikkelsysteem centraal staat. Dit 

vindt plaats op basis van een triple helix gedragen agenda, met goede samenwerking op 

basis van gedeelde programma’s. Binnen de regio blijkt hiervoor het draagvlak in ruime 

mate aanwezig te zijn. In dit productplan 2018 wordt de voorzet van REWIN dan ook 

verder uitgewerkt. 
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 Nieuwe vestigers 

REWIN zet zich in om samen met partners een heldere  regionaal acquisitiestrategie te 

formuleren. Dit omvat onder meer een breed gedragen regiobranding, duidelijke 

doelstellingen en onderlinge taakverdeling. Diverse partners vinden elkaar binnen een 

overlegstructuur waarbinnen we “business intelligence” organiseren en vaststellen waar 

men elkaar kan helpen. Hierbij kiezen we voor strategische acquisitie; gericht op vestigers 

die de economische structuur versterken. 

 Business Development in speerpuntsectoren 

Samen met partners gaat REWIN programma’s rond speerpunten formuleren. Zo 

bundelen we de uitvoeringskracht in de regio en verbinden we bedrijven rondom 

kennisthema’s, potentiële businesscases en innovaties door clustering.  We ontwikkelen 

ecosystemen rondom toplocaties voor een optimaal innovatief vestigingsklimaat. 

 Kansrijk MKB 

In verbinding met regionale partners ondersteunt REWIN de top van het MKB in de regio 

met professioneel accountmanagement. Het doel is om de ontwikkelingen en wensen 

binnen het MKB te kennen en op basis daarvan initiatieven te nemen voor betere 

ondersteuning. Dit draagt zo bij aan de eigen kracht van de regio. 

Door de verwevenheid tussen de overlappende doelgroepen en invulling van de 

werkzaamheden zal er sprake zijn van onderlinge kruisbestuiving tussen de 3 genoemde 

hoofdactiviteiten van REWIN. Ook tussen de verschillende regionale programma’s is sprake 

van interactie en wisselwerking. 

De rol van REWIN is per programma verschillend, maar sluit aan bij onze kernkwaliteiten: 

REWIN initieert, stimuleert en verbindt. Per programma werken we op basis van 

doelstellingen, activiteiten, inspanningen en resultaten. Deze programma’s zijn in 

verschillende stadia van ontwikkeling. De  resultaten bereiken we in samenwerking met de 

andere partners binnen het regionale ontwikkelsysteem en er is dus sprake van gezamenlijk 

gerealiseerde successen. 

De oproep “Maak ’t in West-Brabant!” krijgt dan ook een nieuwe connotatie:  

“Samen maken we het in West-Brabant!” 
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1 REWIN in het Regionaal ontwikkelsysteem 

1.1 Het regionaal ontwikkelsysteem 
 Belangrijk uitgangspunt bij de evolutie van het West-Brabantse economisch 

ontwikkelsysteem is de dominantie van het regionale schaalniveau. Natuurlijk 

hebben we ons goed rekenschap te geven van wat er in de wereld om ons heen 

gebeurt (Think global….). Zoeken we verbinding op landsdelig niveau, kijken we en 

werken we ook in oostelijke richting samen. Maar als het gaat om de economische 

structuurversterking, dan is die gericht op onze regio. Daar moet het gebeuren 

(…act local!), daar werpt die inzet ook zijn vruchten af. 

 Binnen de regio zien we in het nieuwe concept drie spelers die ofwel nieuw zijn, 

ofwel een vernieuwing moeten ondergaan. Nieuw is de figuur van een triplehelix 

strategisch overleg dat de regionale ambities bepaalt (en tegelijk ook 

opdrachtgever is voor REWIN), uitvoeringsorganisatie REWIN o.a. als acquisiteur, 

business developer, en Regio West-Brabant als schepper van belangrijke 

vestigingsvoorwaarden. 

 

 

1.2 Triplehelix overleg en de regionale ambities 
 Gezamenlijke ambities op strategisch niveau. Op basis van gelijkwaardigheid tussen 

belangrijke spelers tot stand gekomen. Dat is een voorwaarde voor een succesvol 

West-Brabants economisch ontwikkelsysteem. Het borgt draagvlak, een eenheid in 

doelen en maakt een congruente uitvoeringspraktijk mogelijk.  

 Het Triplehelix Overleg noemen we Regional Economic Development Board (REDB) 

en staat binnen het ontwikkelsysteem aan de lat voor de formulering van de West-

Brabantse ambities op economisch gebied.  

 Het REDB bestaat uit drie tot vier vertegenwoordigers per geleding: van 

bedrijfsleven, kennisinstituten en overheid. Denk aan CEO’s, bestuursvoorzitters, 
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collegeleden. Boegbeelden die in staat zijn de gezamenlijke ambities ook te laten 

landen in de agenda’s van de eigen organisatie. Zodat er een wisselwerking tot 

stand wordt gebracht. Mogelijk wordt ook een klein aantal onafhankelijke 

visionairs aan REDB toegevoegd. De voorzitter van Regio West-Brabant is, qualitate 

qua, neutrale voorzitter van het overleg.  

 Het triplehelix overleg REDB functioneert niet formeel, maar wel materieel als 

opdrachtgever van REWIN. De governance van REWIN wordt op die manier 

ingericht. De afgestemde strategie van REDB moet uiteraard ook landen in de 

agenda’s van de andere partners, zoals overheden, kennisinstituten. In die zin 

vindt, vanuit een gezaghebbend REDB, sturing plaats op het gehele regionale veld. 

 REDB beschikt niet over middelen, heeft dus geld noch personele capaciteit. 

Facilitering vindt plaats vanuit REWIN, de directeur van REWIN is secretaris van het 

overleg. De inhoudelijke voorbereiding is in handen van REWIN en andere 

relevante organisaties, zoals het programmabureau RWB. Zij zullen hiervoor 

capaciteit beschikbaar moeten stellen.  

 We verwachten dat het eind van het tweede kwartaal duidelijk is wanneer het 

triplehelix overleg opgestart kan worden. De eerste prioriteit ligt dan in het formu-

leren van de West-Brabantse ambities op economisch gebied. Daarin beginnen we 

uiteraard niet “vanaf 0”. Er ligt al veel materiaal. Het is zaak om het proces van 

agendasetting in triplehelixverband goed met elkaar te doorlopen. Met als 

uitkomst een strategische en gedragen agenda die sturing geeft aan versterking van 

het innovatieklimaat voor onze topsectoren en het kansrijk MKB. Belangrijk daarbij 

is de notie dat “topsectoren” niet voor eeuwig een gegeven zijn. Niet dat er jaarlijks 

gewisseld moet worden, structuurversterking vraagt immers om een langjarige 

inzet. Maar de wereld is veranderlijk, een periodieke herbezinning daarom 

gewenst. Zodat we onze gezamenlijke pijlen echt richten op veelbelovende, 

stuwende sectoren in onze regio. 

1.3 NV REWIN 
 REWIN is de economische ontwikkelingsmaatschappij in onze regio. Haar 

activiteiten zijn gericht op het scheppen van een veerkrachtige economie. Vooral 

door:  

 het ondersteunen van kansrijke sectoren/cross-overs (business development);  

 het aantrekken van strategische investeringen (acquisitie en promotie);  

 het stimuleren van kansrijk MKB.  

 REWIN is binnen onze regio de aanjager, de verbinder. Ze onderhoudt sterke 

partnerships met vergelijkbare organisaties zoals de Brabantse Ontwikkelings 

Maatschappij, Midpoint, Brainport en “Impuls Zeeland” en Drechtsteden.  

 In  haar productplan 2017 “Call for action”, heeft REWIN een analyse gemaakt van 

de huidige governance van het bedrijf. Dit in het licht van de (versnipperde) regio-

nale samenwerking in West-Brabant en de economische uitdagingen. De Raad van 

Commissarissen van REWIN, bestaande uit wethouders economische zaken van 

aangesloten gemeenten, heeft voortvarend een verandertraject opgestart. Ze heeft 

op 14 oktober 2016 een aantal belangrijke beslissingen genomen. Zo zullen de 

samenstelling en de rol van de RvC medio 2017 ingrijpend veranderen.  

 De inhoudelijke aansturing zal niet meer exclusief vanuit de overheid plaatsvinden. 

Het triplehelix overleg REDB bepaalt voortaan de gezamenlijke economische 

ambities en agenda op strategisch niveau. REWIN staat voor de uitvoering als het 

gaat om business development, acquisitie en promotie, ondersteuning kansrijk 
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MKB. Ook andere partijen zullen binnen hun werkterrein uitvoering geven aan een 

deel van de strategische agenda. Afhankelijk van de invalshoek kunnen andere 

tactisch/operationele organisaties, aangestuurd door overheid, onderwijs of 

bedrijfsleven gevraagd worden een bijdrage te leveren. Denk bijvoorbeeld aan het 

regionaal platform Arbeidsmarktbeleid.  

 De RvC van REWIN krijgt een meer toezichthoudende rol en wordt ingekrompen tot 

3 personen, met specifieke bedrijfsmatige deskundigheid.   
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2 Resultaten 2016: Verkoop tijdens de verbouwing 

 2016 was een goed jaar voor de regio. Er kwamen 40 nieuwe bedrijven naar West-

Brabant, samen goed voor zo’n 1.300 arbeidsplaatsen en 270 miljoen aan 

investeringen. In totaal 761 bedrijven en namen samen met kennis- en 

onderwijsinstituten deel aan onze 42 clusters en projecten.  

 Op het oude Philip Morris-terrein zullen nieuwe bedrijfsactiviteiten worden 

ontplooid en in Roosendaal, waar tot voor kort Philips Lighting stond, komt een 

mega-distributiecentrum. Het gaat sowieso goed met de distributielogistiek in de 

regio. Dat betekent meer drukte op de weg en op de arbeidsmarkt. Als het gaat om 

de bereikbaarheid hebben we sterke multimodale troeven in de regio. Daarnaast 

blijven wij inzetten op het bundelen van goederenstromen van verschillende 

verladers, een bewezen succesvol concept.  

 De ontwikkelingen op en rond Woensdrecht kwamen vorig jaar in een 

stroomversnelling. Er is subsidie toegekend voor een demo- en testlocatie voor 

drones, er is een Internet of Things-proeftuin gestart en er zijn nieuwe bedrijven 

geland. In de biobased sector loopt een lange lijst met projecten, waarvan we 

steeds meer resultaten (zullen gaan) zien in de vorm van nieuwe business en dito 

arbeidsplaatsen. De Biobased Delta Business Development-dag eind september 

2016 was een groot succes. Op het snijvlak van de topsectoren logistiek, 

maintenance en biobased economy vindt ook verkenning plaats van de 

agrofoodsector die van belang is voor West-Brabant.  
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3 Realiseren groei- en werkgelegenheid 

3.1 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 worden opgestart 

zodra de Regionale Economie Development Board (REDB) geformeerd en 

operationeel is. 

3.2 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
2
. 

 Deze thema’s zijn:  

 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); 

 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; 

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

ambities hebben tot internationalisatie
1
. 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 uitwerking per speerpunt opgenomen.  

  

                                                           
2 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 

 

3.2.1 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 
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strategie en doelstellingen kan gekomen worden tot een taakverdeling tussen 

(bijvoorbeeld:) REWIN, BrIM (gemeente Breda), Havenschap Moerdijk, Green 

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. 

3.2.2 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 
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termijn doelstellingen. En vice versa zijn regionale visie te abstract voor bedrijven 

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

strategie. Coherente smart gedefinieerde programmalijnen kunnen dit verschil 

overbruggen. 

 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
3
 (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. 

3.2.3 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
4
. 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 

                                                           
3  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. 
4 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… 
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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 

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
5
 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’. 

3.3 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 

                                                           
5 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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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 

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.  

3.4 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.  
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 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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4 Naar samenhangende programma’s 

4.1 Inleiding 
 De geschiedenis in West-Brabant van triple helix samenwerking rondom 

economische structuurversterking is relatief kort. Het beleidsprogramma Pieken in 

de Delta (2006 - 2010) vormde de basis. De bovenregionale overheden (provincie 

en rijk) waren de aanjagers van deze agenda. Samen met REWIN en het regionale 

bedrijfsleven werden de strategische thema’s gekozen die nog steeds overeind 

staan: maintenance, biobased en logistiek. Er werden vanuit de centrale overheid 

middelen via een tendersysteem te beschikking gesteld. Vervolgens werd vanuit 

diverse tafels een grote verscheidenheid aan projecten ontwikkeld. In 2011 nam de 

regio het stokje over met de Strategische Agenda West-Brabant. Vanaf 2017 wordt 

de lijn ingezet naar een triple helix aansturing van de regionale agenda. Dat 

betekent niet alleen centrale regie en aansturing, maar tevens meer samenhang in 

de aanpak en uitvoeringsopgave; een programma aanpak.  

4.2 Wat is een programma?  
 Een programma is een (tijdelijke) verzameling van gecoördineerde inspanningen (= 

acties) gericht op het nastreven van unieke en samenhangende doelen die 

gekoppeld zijn aan een strategie. 

 Een programmatische aanpak in  triple helix verband is extra complex omdat je met 

uiteenlopende stakeholders (overheid, ondernemers en onderwijs) met 

uiteenlopende belangen te maken hebt. 

 De belangrijkste randvoorwaarden voor succes zijn: 

 Gedeelde ambitie: een gezamenlijk doel gedragen door alle partijen (triple 

helix); 

 Verbinden van belangen (dus eerst alle belangen definiëren); 

 Benutten kwaliteiten (kwaliteiten gezamenlijk vaststellen); 

 Samenwerken: op basis van vertrouwen en open & transparant communiceren. 

 De invulling van deze randvoorwaarden kun je niet opleggen. Dit vergt 

systeemveranderingen in regionale samenwerking, maar is bovenal een 

gezamenlijk proces.  

4.3 Uit welke onderdelen bestaat een programma? 
 Een optimaal ecosysteem maakt dat de juiste bedrijven zich hier blijvend willen 

vestigen omdat hier de randvoorwaarden het beste zijn ingevuld. Een aantal van 

deze randvoorwaarden heb je als regio van nature zoals bijv. de strategische ligging 

tussen havens en binnen Europa en de vruchtbare bodem. Aan de meeste andere 

randvoorwaarden zoals topfaciliteiten voor groei en innovatie, (human) kapitaal en 

regionale profilering & marketing moet je in triple helix verband continu werken 

met elkaar. 

 Dit zijn dan ook de belangrijkste onderdelen van ons regionaal programma. 

 Basis op orde 

Dit omvat de “hardware” van het ecosysteem. Het gaat hier om top 

infrastructuur en (shared) faciliteiten voor innovatie & groei. Deze zijn vaak 

geconcentreerd rondom toplocaties. Het slim verbinden van toplocaties 

rondom samenhang en synergie draagt bij aan een topecosysteem. 

 Business Development & Innovatie 
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Dit omvat samen met human capital de “software” van het ecosysteem. Het 

betreft hier slim clusteren (verbinden) van bedrijven en kennisinstellingen 

rondom gemeenschappelijke innovatiethema’s. Dit leidt uiteindelijk tot nieuwe 

product marktcombinaties en hiermee tot groei en een betere 

concurrentiepositie (toegevoegde waarde). 

 Human Capital (arbeidsmarkt, kennis & onderwijs) 

Het betreft hier een goede aansluiting van vraag & aanbod van personeel op 

zowel korte als lange termijn. Het gaat hier om competenties, juiste matching 

vraag & aanbod en kennisborging. 

 Profilering, marketing & acquisitie 

Het gaat hier om een gezamenlijk gedragen beeld naar buiten (profiel) en de 

activiteiten die ontplooid worden om dit beeld uit te dragen  zoals beurzen & 

events en strategische acquisitie.  

4.4 Samenwerking binnen programma’s 
 Een regionale programma aanpak is nadrukkelijk geen REWIN-programma. De 

programma managers bij REWIN fungeren als aanjagers, spin in het web en 

procesmanagers. Zij moeten de triple helix partners verbinden rondom de 

uitvoeringsopgaven.  

 Samenwerking BOM 

De BOM beschikt over een belangrijk instrumentarium (fondsen, foreign 

investment) ten behoeve van de verschillende programma onderdelen. Het 

BOM-REWIN convenant legt de basis voor deze samenwerking.  

 Strategische acquisitie 

De business development programmalijnen geven steeds meer richting en 

invulling aan de acquisitie propositie. Dit vergroot de kans op een juiste match 

en leidt ook tot een betere verankering van de nieuwe vestiger in West-

Brabant. Dit maakt acquisitie ook integraal onderdeel van de business 

development programma’s.  

 Lobby 

De regionale programma opgaven vergen bovenregionale (provincie, rijk en 

Europa) aandacht en middelen. Dit vergt een coherente lobby aanpak op de 

juiste (bestuurlijke) niveaus.  

 Communicatie 

Voor het behoud van draagvlak en om de juiste impact met programma’s te 

kunnen realiseren is er communicatie (strategie en uitvoering) in triple 

helixverband noodzakelijk. 

4.5  Hoe komen we daar? 
 Het proces om tot triple helix gedragen programma’s te komen vergt een parallel 

spoor van enerzijds structuren (het formaliseren van triple helix aansturing) en 

anderzijds de juiste stakeholders rondom de programmalijnen (acquisitie, business 

development en kansrijk MKB) bij elkaar brengen. 

 De herijking van de programmalijnen vindt plaats binnen de triple helix aansturing. 

Het invullen van de randvoorwaarden voor succesvolle programma’s vindt plaats 

binnen de programmalijnen. 

 Business Development  

In 2017 zijn rondom de diverse programmalijnen de belangrijkste triple helix 

stakeholders bijeengebracht. De fase van voortgang verschilt per 
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programmalijn. Biobased werkt bijvoorbeeld al vanuit een programmastructuur.  

Ook de accenten in programma onderdelen verschillen per programmalijn. 

Logistiek heeft bijvoorbeeld een accent op gezamenlijke, profilering, marketing 

& acquisitie, terwijl high tech maintenance een accent heeft op innovatie & 

business development. De randvoorwaarden voor een succesvolle programma 

aanpak zijn bij alle programmalijnen nog onvoldoende ingevuld. De triple helix 

stakeholders hebben met elkaar geconcludeerd dat dit een proces is dat vorm 

gegeven moet worden vanuit een aantal strategische projecten of acties per 

programma onderdeel.  

 

 
 
Figuur: proces triple helix gedragen programmalijnen  

 

 In de bijlagen wordt de huidige invulling van de programmalijnen nader 

beschreven. 

  



 
 

PRODUCTPLAN 2018| PAGINA 20 | Maart 2017 

  
 

Bijlagen 
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Financieel overzicht 

 

Kosten en bijdragen 

 2017 2018 2019 2020 2021 

KOSTEN      

Totale salariskosten 1.384.692 1.415.848 1.458.323 1.502.073 1.547.135 

Totale huisvestingskosten  60.000 60.540 61.206 62.002 62.994 

Totale bureaukosten 46.737 47.158 47.676 48.296 49.069 

Totale overige kosten + overige 
personeelskosten 

15.075 15.211 15.378 15.578 15.827 

Subtotaal kosten exploitatie 1.506.504 1.538.756 1.582.583 1.627.948 1.675.025 

      

Activiteitskosten vestigers 155.074 205.849 256.877 283.162 284.578 

Activiteitskosten business 
development 

61.420 61.728 62.036 62.126 62.437 

Subtotaal activiteitskosten 216.494 267.577 318.913 345.288 347.014 

      

TOTALE KOSTEN 1.722.998 1.806.333 1.901.496 1.973.236 2.022.039 

 

Indexering   personeelskosten  2,25% 3,00% 3,00% 3,00% 

                      overige kosten  0,90% 1,10%  1,30% 1,60% 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

BIJDRAGEN      

Bijdragen gemeenten 1.682.023 1.766.201 1.848.654 1.901.837 1.949.252 

Bijdrage Tholen (conform contract) 35.975 38.132 50.842 69.399 70.787 

Rente inkomsten (incidenteel) 5.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

      

TOTALE BIJDRAGE 1.722.998 1.806.333 1.901.496 1.973.236 2.022.039 

 

Bijdrage per inwoner 2,43 2,54 2,66 2,73 2,80 

 

Toelichting op de meerjarenraming van 2018 – 2021 

Berekening van bijdrage per inwoner is gebaseerd op een inwoneraantal van 695.937. Dit is 

het inwoneraantal per 2016, exclusief de gemeente Tholen. 

Toelichting op de kosten: 

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

business development voor de invulling van de programma management rollen en een fte 

voor het MKB accountmanagement. Op de personeelskosten is voor 2018 een indexering van 

2,25% toegepast conform de richtlijn van RWB. Voor latere jaren is voorzichtigheidshalve 

uitgegaan van 3% salarisstijging per jaar.  

Activiteiten budget: Per 2016 is voor de urgente beleidsnotitie 4 x 25.000 Euro verhoging op 

het activiteitenbudget van vestigers doorgevoerd. De Provincie compenseert het vervallen 

van de sponsoropbrengsten vanaf 2016 met € 100.000, afbouwend met € 25.000 per jaar. De 
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aandeelhouders hebben met ingang van 2017 een opbouwende bijdrage van € 25.000 

(opbouwend met € 25.000 per jaar tot € 100.000 in 2020) toegezegd. 

Ter dekking van de algemene kosten: De indexering voor kostenstijging is gebaseerd op 

richtlijnen van RWB. Voor 2018 is 0,9%, voor 2019 1,1%, voor 2020 1,3% en voor 2021 1,6% 

toegepast. 
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Nieuwe Vestigers 

Inleiding 
 REWIN boekt goede resultaten met het aantrekken van bedrijven voor West-

Brabant. Met de introductie van programmalijnen in 2017 is daarbij (nog) meer de 

nadruk komen te liggen op het opsporen van bedrijven die van toegevoegde 

waarde zijn voor de werkgelegenheid of het innovatievermogen van de regio. Pro-

actief doen we dat in de Benelux. 

 Daarnaast wordt samen met de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij als 

convenantpartner hard gewerkt aan het aantrekken van buitenlandse bedrijven die 

toegang zoeken tot de Europese afzetmarkt en daarbij ondersteunende faciliteiten 

zoeken (zoals een hoofdkantoor of een distributiecentrum) en/of bedrijven die op 

zoek zijn naar technologie of kennis voor eigen product- of procesontwikkeling. De 

samenwerking met de BOM heeft er ook toe geleid dat accountmanagement met 

betrekking tot bestaande bedrijven een plaats heeft gekregen in onze werkwijze. 

Dit is van belang in relatie tot groei en behoud van bestaande werkgelegenheid. 

Maar ook als het gaat om het delen van kennis en leads is het verkrijgen van goede 

testimonials van gevestigde bedrijven een belangrijk hulpmiddel bij de promotie 

van onze regio als vestigingslocatie.  

Acquisitie: trends in relatie tot West-Brabant 
 Groei van projecten en investeringen, sterke positie Brabant 

Door de aantrekkende economie investeren bedrijven meer en neemt de 
locatiedynamiek toe. Zo zijn bijvoorbeeld de resultaten van het NFIA (Ministerie van 
Economische Zaken) in 2016,  de beste ooit. Hierbij gaat het om buitenlandse 
investeringen die in Nederland (als geheel) worden gedaan. Maar ook veel regio’s en 
steden in Nederland en Brabant melden een opgaande lijn in de acquisitieresultaten. 
Ook vastgoedmarkten ontwikkelen zich positief: het aantal transacties groeit, de 
leegstand neemt af en op bepaalde locaties is weer sprake van schaarste. Waar 
komen investeringsprojecten terecht? Het gebruikelijke patroon is dat het merendeel 
zich vestigt in Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant. Een groeiend deel van 
de projecten is daarbij afkomstig van reeds gevestigde (buitenlandse) bedrijven. 

 Internationale economische en politieke context: enige tegenwind 
Kijkend naar de economische en politieke context is er sprake van (toenemende) 
onzekerheid. Zo leiden de ontwikkelingen op de energiemarkten ertoe dat het aantal 
investeringsprojecten in Europa vanuit de Golf sterk zijn teruggevallen. De politieke 
ontwikkelingen in Brazilië, Turkije en de VS leidden tot meer onzekerheid voor 
investeerders uit deze landen. En uiteraard heeft de Brexit een effect. Enerzijds leidt 
dit tot kansen, omdat met name niet-Europese bedrijven die nu vanuit het VK de 
Europese markt bedienen, een alternatief ontwikkelen. Nederland vormt mogelijk 
een goed alternatief. Anderzijds heeft de Brexit er ook toe geleid dat investeerders 
hun beslissingen over investeringen in Europa uitstellen.  

 Nieuwe markten: impact van maatschappelijke thema’s neemt toe 
De groei van e-commerce is onstuimig en blijft de vestigingsdynamiek stimuleren, in 
diverse verschijningsvormen (logistiek, cross-docking, kantoorfuncties). Daarnaast 
hechten bedrijven en overheden steeds meer waarde aan maatschappelijke 
uitdagingen zoals duurzaamheid, gezondheid en mobiliteit. Idealiter wordt dit 
gekoppeld aan (nieuw) ondernemerschap, hetgeen zich ook uit in een sterke 
belangstelling voor (disruptieve) start-ups. Tegelijkertijd passen bestaande 
ondernemingen hun strategieën aan en investeren in groene, slimme en duurzame 
producten. De traditionele, sectorale acquisitie wordt dan ook steeds vaker ingeruild 
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voor een thematische aanpak gericht op cross-overs zoals cleantech, biobased 
industries, smart mobility en smart industry. 

 Impact op West-Brabantse topsectoren 
De West-Brabantse speerpuntsectoren zijn vanuit acquisitieperspectief niet allemaal 
even kansrijk. De bovenregionale vestigingsdynamiek in de chemie en agrofood is 
momenteel beperkt, zeker waar het gaat om productie. In feite is vooral het 
verwachte acquisitiepotentieel van de logistiek groot. Hier dreigt evenwel een 
nijpend tekort aan ruimte voor (grootschalige) nieuwbouw. Hiermee kan de regio 
zich uit de markt prijzen. De minder omvangrijke dynamiek in chemie en agrofood wil 
niet zeggen dat deze sectoren geen aandacht behoeven. In tegendeel: er liggen zeker 
kansen op het gebied van de cross-overs tussen deze sectoren: biobased industries. 
Hierin kan West-Brabant een unieke propositie ontwikkelen. Dit vergt een lange 
termijn aanpak van ‘binnenuit’, in nauwe samenhang met business development 
activiteiten en een doordachte aanpak richting bestaande vestigers (strategische 
acquisitie). Onze programmalijnen voorzien in zo’n aanpak. Ook zal, om de 
concurrentiepositie van sectoren te versterken, buiten de regiogrenzen moeten 
worden gekeken. Hiermee kan de kritische massa van de clusters worden vergroot. 
Maar ook kan toegang worden verkregen tot specifieke kennis, het juiste 
arbeidspotentieel en relevante netwerken en ketens. 

 

Samenwerking met partners 
 De ambities van zowel REWIN als BOM zijn hoog. De beschikbare capaciteit om 

deze ambities waar te maken is echter beperkt. De noodzaak om de taken zo 

efficiënt mogelijk te verdelen over partners die direct of indirect een bijdrage 

kunnen leveren aan een goed acquisitieresultaat is daarom zeer nadrukkelijk 

aanwezig. 

 Om die reden is een begin gemaakt met het oplijnen van partners binnen de regio 

als randvoorwaarde voor succes, waarbij REWIN een faciliterende rol heeft om tot 

goede resultaten te komen. Daarbij wordt gestreefd naar een zo efficiënt mogelijke 

inzet van mensen en middelen, het delen van successen en een voorkeur voor 

kwaliteit in plaats van enkel kwantiteit als het gaat om bedrijfsvestigingen. Op 

termijn zal deze bundeling leiden tot niet alleen meer bedrijven van buiten de 

regio. Het zal ook kwalitatieve vestigers aantrekken die relatief meer bijdragen aan 

de ontwikkeling van de lokale economie, en bovendien voor langere tijd in de regio 

gevestigd zullen zijn.  

Randvoorwaarden 
 Het acquisitieproces wordt ingestoken vanuit een regionale benadering. Dat vraagt 

om een aantal randvoorwaarden die als leidraad gelden bij onze acquisitie 

activiteiten. Deze randvoorwaarden kunnen als volgt worden geformuleerd: 

 Het belang van de klant staat altijd voorop. De business case is te allen tijde 

leidend, niet de locatie; 

 Bij de uitvoering wordt niet gedacht in bestuurlijke grenzen, maar vanuit het 

belang van de regio West-Brabant als geheel; 

 De acquisitie is niet sec gericht op grondverkoop, maar op het bieden van de   

beste (investerings- of vestigingsoplossing(en) voor de klant; 

 Vertrekpunt zijn de regionale proposities die door eenieder die betrokken is bij 

de propositie West-Brabant, op uniforme wijze worden toegepast. Deze worden 

gevoed met informatie aangedragen vanuit de regio zelf; 
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 Er is bij de betrokken lokale bestuurders voldoende draagvlak voor regionale 

samenwerking.  

 Ten aanzien van de samenwerking met de BOM gelden ook een aantal belangrijke 

uitgangspunten. Zo hebben we afgesproken: 

 Leads direct te delen; 

 Voor de branding richting buitenlandse partijen aan te sluiten op het “Invest in 

Holland” netwerk (strategie, aanpak, werkwijze); 

 Capaciteit voor begeleiding van leads zo effectief en efficiënt mogelijk in te 

zetten; 

 Gezamenlijke proposities te ontwikkelen; 

 Tot één resultaatmeting te komen voor buitenlandse investeringen. 

Doelstelling 
 Reeds in 2017 is een “shift” gemaakt van een kwantitatieve doelstelling naar een 

kwalitatieve doelstelling. Zo zijn we nadrukkelijk opgeschoven van generieke 

acquisitie naar meer strategische acquisitie gericht op structuurversterkende 

bedrijfsactiviteiten, met name in de topsectoren of kansrijke branches.  

 Dit maakt dat de acquisitietrajecten langer en gecompliceerder zijn geworden, er is 

immers een verdiepingsslag nodig als het gaat om de ontwikkelingen die in de 

betreffende sectoren of branches spelen. Daarbij gaat het o.a. om technologische 

ontwikkelingen en innovaties op basis waarvan “logische” clusters kunnen worden 

gevormd. Clusters van bedrijven die verschillende schakels vormen in de 

waardeketen en of bedrijven die in een omgeving van open innovaties werken aan 

het ontwikkelen van producten, diensten en/of kennis  en het naar de markt 

brengen daarvan.  Feitelijk een “verduurzaming” van ons acquisitieproces waarbij 

er via programmalijnen een sterke interactie is met Business Development. 

 Concreet vertaalt zich dat in de volgende acties: 

 Het inrichten van een regionaal overleg met de acquisitiepartners (gemeenten 

en locaties) in een frequentie van eens per kwartaal; 

 het verder uitwerken/verdiepen van proposities voor de speerpuntsectoren die 

door alle acquisitiepartners kunnen worden ingezet; 

 een verdere integratie van het acquisitieproces met de verschillende 

programmalijnen voor de speerpuntsectoren; 

 voor de noodzakelijke leadgeneratie een jaaragenda met de voornaamste 

beurzen en events met daaraan gekoppeld een budget voor deelname; 

 het inrichten van een regionaal digitaal kennisplatform met daarop de 

belangrijkste regionale proposities en andere relevante informatie voor 

potentiële vestigers die door alle regionale acquisitiepartners kan worden 

gebruikt (vergroten bereik) en die door REWIN actueel gehouden wordt; 

 100 accountmanagementgesprekken (i.s.m. BOM en/of business development) 

bij bedrijven die qua omvang, activiteit of innovatie relevant zijn voor het succes 

van de regio en bijdragen aan een krachtig regionaal profiel/de regionale 

propositie. De resultaten van deze gesprekken moeten mede richting geven aan 

de regionale acquisitie inspanningen. 

 Doelstelling daarbij is om minimaal 35 bedrijven en uitbreidingsinvesteringen aan 

onze regio te binden, gezamenlijk goed voor het creëren van minimaal 1.000 

nieuwe arbeidsplaatsen.  
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Business Development 

 Hieronder volgt een update per speerpunt programma (peildatum 1 maart 2017) 

 

Programma Biobased 

Onderwerp Uitleg activiteiten 2017-2018 

Achtergrond 
en 
uitgangspunt 

 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; 

 REWIN heeft in West-Brabant aan de wieg gestaan van het bovenregionale 
triple helix programma Biobased Delta;  

 West-Brabant heeft met de Green Chemistry Campus (GCC), Agrofood Cluster 
Nieuwe Prinsenland (NP) en Pyrolyse proeftuin Moerdijk belangrijke toplocaties 
in haar gebied;  

 Biobased (term BOM: carbohydrates4materials) is 1 van de 12 top thema’s van 
de BOM. Dit topcluster voor Brabant heeft een zwaartepunt in West-Brabant.  

Belangrijkste 
Triplehelix 
partners 

 De belangrijkste triple helix partners zijn: Stichting Biobased Delta, provincie 
Noord Brabant, BOM, Avans (Center of Expertise Biobased), ROC (Center of 
innovatief Vakmanschap Biobased), shared R&D center Biorizon (TNO, ECN & 
Vito) toplocaties (GCC, NP en Havenschap Moerdijk) gemeenten, ZLTO, 
Innovatielink en een netwerk van circa 100 (industriële en MKB) bedrijven uit 
de AgroFood en Chemie keten. 

Programma-
lijnen 

Strategisch 
project 

Update 2017 / 2018 (opgave) 

Basis op orde 
 
 
 
 
 
 
 

 Regioplan 
Top -
ecosysteem 
(integraal) 

 Van ontwikkeling afzonderlijke toplocaties (GCC/NP/ 
Moerdijk en de verschillende applicatiecentra) naar een 
regioplan gericht op synergie en samenhang zodat een 
(ijzer)sterk ecosysteem (naar binnen) en 
acquisitiepropositie (naar buiten) ontstaat. 

 2017 planvorming: het regioplan wordt in nauwe 
samenwerking met de triple helix partners uit het 
ecosysteem en de toplocaties opgesteld.  

 2018 start uitvoering en doorontwikkeling plan. 

Business 
Development 

 Sugardelta 
(bioraffinage 
suikers) 

 Komen tot een grootschalig industrieel bioraffinage 
cluster rondom suikers naar chemietoepassingen  

 2017 vervolg op verkenningsfase uit 2016, identificeren 
van kansrijke product/markt combinaties uit suikers en 
bedrijven (mondiaal) benaderen en interesseren voor een 
vestiging in West-Brabant 

 2018 met 1 (of meerdere) geïnteresseerde bedrijven 
wordt een specifieke investeringscasus uitgewerkt 
(acquisitie, financiering en lobby) 

 Biorizon  Doorontwikkelen van het shared research programma 
rondom bio-aromaten 

 2017 komen tot een revolverende programmafinanciering 
met provincie en onderzoekspartijen (5M Euro inleg) 

 2018 doorontwikkelen Biorizon 

 Biobased 
innovaties 
MKB  

 Nieuwe biobased product markt combinaties realiseren 
met MKB cluster aanpak  

 t/m 2017 veel aandacht op “zaaien”: veel bedrijven 
bezoeken, agenda’s ophalen, clustervorming, kennisdelen 
en businesscase ontwikkeling 

 2017 professionaliseren van de clusters, focus op impact 
maken en innovatie naar de markt (oogsten, 10 innovaties 
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Onderwerp Uitleg activiteiten 2017-2018 

aanjagen) 
 In 2018 van publiek gestuurd aanjagen van MKB 

innovaties naar meer privaat gestuurd aanjagen  

 Verkenning 
circulaire 
economie 

 In 2017 verdere verkenning naar Circulaire Economie, 
samenwerking zoeken met Circulair programma vanuit 
Provincie Noord-Brabant 

 In 2018 wordt gestart met  het project Industrial Symbiose 
(samen met Zeeland). 

Arbeidsmarkt, 
Kennis & 
Onderwijs 
 

 Aanjagen 
HCA West-
Brabant 
(topsectoren) 

 De regionale human capital agenda (HCA) is gericht op het 
borgen van voldoende gekwalificeerd personeel, nu en in 
de toekomst 

 2017 om tot adequate uitvoering te komen is een 
programmamanager Human Capital Agenda (= Regionaal 
Specialist Topsectoren Arbeidsmarkt) noodzakelijk die 
ontwikkelingen aanjaagt in triple helix verband en mede 
zorg draagt voor een adequate uitvoering 

 2018 uitvoering Human Capital Agenda 

Marketing 
profilering & 
acquisitie 

 Regionaal 
profiel 

 De regionale profilering maakt onderdeel uit van de 
Biobased Delta profilering 

 2017 & 2018 planvorming regio (zie strategische actie 
basis op orde) en inventarisatie strategische 
acquisitiekansen bioraffinage suikers wordt belang van 
eigen profilering West-Brabant verkend 

Financiering  Financiële 
instrumenten 

 Afstemmen van het financiële instrumentarium op 
marktvraag 

 2017 & 2018 uitwerken samenwerking met de BOM 
rondom financieringsfondsen - vormen en koppelen van 
regionale ontwikkelingen aan deze fondsen en vormen. 

 

Programma Agro & Food 

Onderwerp Uitleg activiteiten 2017-2018 

Achtergrond 
en 
uitgangspunt 

 De Agrofood sector is één van de grootste (zo niet de grootste) sectoren (qua 
bruto toegevoegde waarde) in West-Brabant. Het betreft een stuwende sector; 
meer dan 75% van de productie gaat naar het buitenland.  

 West-Brabant is sterk in foodprocesssing (agrofood maakbedrijven) en 
hoogwaardige gewassenteelt (suikerbieten, aardappelen, zacht fruit (aardbeien), 
glastuinbouw en boomteelt)  

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

 De Research & Development centers van Cosun en Rijkzwaan zijn gevestigd in 
West-Brabant en zijn van absolute wereld klasse 

 HAS onderkent de strategische positie van West-Brabant en is samen met de 
regio en 4 top bedrijven (Cosun, Lamb Weston Meijer, Rijk Zwaan en CLTV) een 
strategische agenda verkenning gestart 

 Na een succesvolle pilot in 2015 en 2016 (met ook een actieve bijdrage van 
diverse west Brabantse gemeenten) is 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.  

 De volwaardige aansluiting van AgroFood op de tripple helix topsectoren agenda 
van West-Brabant is een belangrijk aandachtspunt in 2017 
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Onderwerp Uitleg activiteiten 2017-2018 

 Smart Food is 1 van de 12 topclusters van de BOM met zwaartepunt in West-
Brabant (samen met Noordoost-Brabant) 

Belangrijkste 
Triple helix 
partners 

 Provincie, BOM (smart food), Agrifood Capital, LIB, ZLTO, HAS en WuR, ROC 
(Princentuin), gemeenten, Avans en een netwerk van circa 50 bedrijven uit agro 
en food ketens 

Programma-
lijnen 

Strategisch project Update 2017/2018 (opgave) 

Basis op orde 
 

 verkenning 
ontwikkeling 
toplocaties 
AgroFood 

 De Research & Development centers van Cosun en 
Rijkzwaan zijn geconcentreerd in West-Brabant en zijn van 
absolute wereld klasse. Rijkzwaan wil in West-Brabant 25 
mln euro investeren in een fundamenteel 
onderzoekscentrum (bron FD). Ook nichepartijen zoals 
Treeport en de aardbijen coöperatie (CLTV) willen hun 
leadpositie binnen Europa meer uitnutten. Door deze 
centers en faciliteiten in verbinding te stellen met andere 
kennis (HAS, WuR), bedrijvigheid en clusters in West- 
Brabant ontstaan toplocaties. Deze mogelijkheid wordt in 
2018 nader verkend.  

Business 
Development 

 AgroFood 
(MKB) 
innovaties: 

 

 1. Smart Food 
(project Icarus) 

 Realiseren van demonstratieprojecten voor 
precisielandbouw met high tech (sensoring, big data en 
UAV) bedrijven 

 2018: minimaal 3 innovatieprojecten voor smart food 
toepassing opstarten 

 2. Gezonde 
voeding 
(cluster) 

 Een innovatie cluster van West-Brabantse 
voedselproducenten willen met (kennis)partners zonder 
kwaliteitsverlies en grote prijsstijgingen gezondere en 
natuurlijkere voeding produceren (minder suiker, zout 
en/of vet). In 2017 ligt het accent op clustervorming, 
kennisontwikkeling en -uitwisseling (via workshops en 
meetings) In 2018 moet dit leiden tot de realisatie van 
minimaal 3 productinnovaties of nieuwe producten.  

 3. Benutting en 
winning van 
inhoudsstoffen 
(cluster) 

 In groeten, fruit en planten zitten allerlei inhoudstoffen 
(medicijnen, cosmetica, etc.).  
In 2017 ligt het accent op verkenning kansen en interesse 
bij bedrijven. In 2018 moet dit leiden tot enkele 
haalbaarheids- en innovatieprojecten. 

Arbeidsmarkt, 
kennis & 
onderwijs 

 Aanjagen 
Human Capital 
Agenda West-
Brabant 
(topsectoren) 

 De regionale human capital agenda (HCA) is gericht op het 
borgen van voldoende gekwalificeerd personeel, nu en in 
de toekomst 

 2017 om tot adequate uitvoering te komen is een 
programmamanager Human Capital Agenda (= Regionaal 
Specialist Topsectoren Arbeidsmarkt) noodzakelijk die 
ontwikkelingen aanjaagt in triple helix verband en mede 
zorg draagt voor een adequate uitvoering 

 2018 uitvoering Human Capital Agenda  

 Verkenning 
HAS vestiging in 
West-Brabant 

 HAS wil zijn focus op West-Brabant en Zeeland 
aanscherpen en overweegt vestiging. Het aandeel 
studenten uit Zuidwestelijke Delta is hoog (jaarlijks circa 
1000). HAS wil dichter op de ontwikkelingen in West-
Brabant acteren. 
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Onderwerp Uitleg activiteiten 2017-2018 

Marketing & 
Profilering & 
acquisitie 
 

 Verkenning 
West-Brabant 
profilering & 
strategische 
acquisitie 
Agrofood 

 Noordoost-Brabant profileert zich als agrofood regio, 
terwijl West-Brabant qua toegevoegde waarde niet onder 
doet. Een sterk akkerbouw en tuinbouwprofiel en de 
aanwezigheid van wereldspelers en –faciliteiten 
(Rijkzwaan en Cosun) biedt kansen. Ook voor strategische 
acquisitie. Marketing & Profilering rondom agrofood is 
een thema op de tripple helix agenda van West-Brabant in 
2018.  

 

Programma High Tech Maintenance 

Onderwerp Uitleg activiteiten 2017-2018 

Achtergrond 
en huidige 
situatie 

 De belangrijkste high tech maintenance markten voor West-Brabant zijn 
(proces)industrie, aerospace

6
 en maritiem.  

  De trend van Smart Industry is een belangrijke driver voor de maintenance 
agenda in de (proces)industrie, 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). 

 Aerospace MRO is 1 van de 12 topclusters van de BOM met zwaartepunt in 
West-Brabant.  

 De high tech sector als zodanig is ook 1 van de belangrijkste toegevoegde 
waarde sectoren van West-Brabant (Valueportstudie, BCI consultants. 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.  

 Zij spelen in op voor Nederland belangrijke trends en beleidslijnen zoals Smart 
Industry (robotisering) en digitalisering (ict, big data, Internet of Things). 
Crossovers met logistiek (ICT en internet) en biobased (maakindustrie) en met 
name ook AgroFood 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.  

Belangrijkste 
Triple helix 
partners 

 Provincie en BOM (aerospace MRO), toplocaties (Aviolanda, Maritime 
Industries Werkendam en Havenschap Moerdijk), regionale 
onderwijsorganisaties (ROC, NHTV en Avans), WCM, kennisinstellingen (NLR, TU 
Delft, TU Eindhoven), gemeenten en meer dan 100 high tech, proces en 
maakbedrijven en maintenance dienstverleners.  

Programma-
lijnen 

Strategisch 
project 

Update / opgave 2017 en 2018 

Basis op orde 
 
 
 
 
 
 
 

 Verkenning 
regioplan Top 
-ecosysteem 
(integraal) 
 

 Van ontwikkeling afzonderlijke toplocaties (Aviolanda, 
Maritime Industries Werkendam en Industriehaven 
Moerdijk) naar verkenning regioplan gericht op synergie 
en samenhang zodat een (ijzer)sterk ecosysteem (naar 
binnen) en strategische acquisitiepropositie (naar buiten) 
ontstaat. 

 In 2017 ligt accent op verkenning. Afhankelijk van 
resultaat vindt planvorming plaats in 2018. 

                                                           
6 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 2017-2018 

Business 
development 
 

 Aerospace 
programma  
West Brabant 

 De belangrijkste pijlers binnen dit programma zijn 
Composietonderhoud (Dutch Composite Maintenance 
Center), cluster UAS met demonstratieprojecten voor 
diverse toepassingsmarkten en motoronderhoud spin off 
F35 en F16 (civiel)  

 In 2017 ligt het accent op uitvoering van dit 
aerospaceprogramma (accent rondom Woensdrecht)  

 in 2018 wordt verbinding gezocht met andere clusters 
(maritiem, industrie en agrofood) en andere (deel)regio’s 

 Maritiem 
Industries 
Werkendam 
programma 

 

 Dit (locale) programma heeft een accent op nieuwe 
generatie binnenvaartschepen. Innovatie gericht op Smart 
ships. Accent: remote sensing, duurzame aandrijving 
(motoren), digitalisering en lichte materialen (composiet). 
Naast ontwikkeling van dit maritieme cluster met accent 
in Werkendam in 2017 wordt vanaf 2018 verbinding 
gezocht met andere clusters (aerospace, high tech, 
energie) en andere (deel)regio’s; waaronder 
Drechtsteden, maar ook Eindhoven (High Tech) 

 Smart 
Industry 
(smart 
tooling) 

 

 Strategisch project Smart tooling: (uitvoering 2017-2018)  
 Verkenning in 2017 inzet robots in onderhouds- en 

productieomgevingen en door opzetten van pilots in 2018 
vanuit consortia bedrijven 

 High Tech 
(crossovers 
logistiek en 
agrofood) 

 High Tech Trends zoals digitalisering, Internet of Things en 
Big Data hebben een enorme impact op de topsectoren 
van West Brabant, met name Logistiek & AgroFood 

 Logistiek: 
 2017 Verkenning invloed High Tech op sectoren logistiek 

en AgroFood (REAP West- en Midden-Brabant) Strategisch 
project: Big Data & Logistiek: een verkenning invloed High 
Tech op sector logistiek Verkenning samen met Midden 
Brabant en enkele kennisinstituten (waaronder 
Jheronimus Acadamy of Data Science in Den Bosch en 
TUE/UvT). 

 2018 vertaling maken naar enkele strategische 
uitvoeringsprojecten big data en logistiek. 

 Agrofood: 
 Strategisch project: Icarus (precisie landbouw). Clusteren 

van bedrijven rondom demonstratieproject 
precisielandbouw.  

 2017 accent op: clustervorming en aansluiting maken op 
landelijke proeftuin.  

 2018 1 of meerdere demonstratieprojecten uitvoeren 

Arbeidsmarkt, 
Kennis & 
Onderwijs 
 

 Aanjagen 
Human 
Capital 
Agenda 
West-Brabant 
(topsectoren) 
 

 

 De regionale human capital agenda is gericht op het 
borgen van voldoende gekwalificeerd personeel, nu en in 
de toekomst. Om de juiste prioriteiten te kunnen stellen 
en om tot adequate uitvoering te komen is een 
programmamanager Human Capital Agenda (= Regionaal 
Specialist Topsectoren Arbeidsmarkt) noodzakelijk die 
ontwikkelingen aanjaagt in triple helix verband en mede 
zorg draagt voor een adequate uitvoering 
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Marketing & 
Profilering en 
acquisitie 
 

 Verkenning 
West-Brabant 
profilering 
High Tech 
Maintenance 

 De high tech maintenance sector in West-Brabant omvat 
een aantal sterke clusters (Aerospace, Maritiem, 
Industrie). Naast profilering op toplocatieniveau wordt in 
2017 op basis van synergie en impact een gezamenlijke 
propositie en profilering op West-Brabant niveau verkend. 
Ook ten behoeve van strategische acquisitie. 

 

Programma Logistiek 

Onderwerp Uitleg activiteiten 2017-2018 

Achtergrond 
en huidige 
situatie 

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

7
. 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. 

 Marketing & Profilering: West-Brabant is een belangrijke logistieke hotspot. 
Een gezamenlijk gedragen unieke propositie ontbreekt echter.  

Triple helix 
partners 

 Onderwijspartners (ROC/ center arbeid & mobiliteit, NHTV (NewWays)), cluster 
van verladers (Newways), cluster van logistieke dienstverleners (Connected), 
Dinalog, gemeenten, BOM (crossover high tech), Midpoint 

Programma-
lijnen 

Strategisch 
project 

Stand van zaken / opgave 2017 - 2018 

Basis op orde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  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. 

 Spoor 
(MORe) 
 

 2017 uitvoeren project MORe: bevorderen van spoor als 
vervoersmodaliteit. Er ligt op dit vlak een enorm onbenut 
potentieel. Er zijn bedrijven die gebruik maken van spoor 
en tegen belemmeringen aanlopen en er zijn  bedrijven 
die gebruik willen maken van spoor maar de 
mogelijkheden onvoldoende kennen. Het project MORe 

                                                           
7 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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(samen met circa 35 bedrijven met een accent rondom 
Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal) speelt hier op in.  

Business 
Development 

 Multimodale 
oplossingen 
verladers 
(NewWays) 
 

 Transport over de weg staat onder toenemende druk. 
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. NewWays zorgt voor de juiste 
verbindingen zodat  clusters van verladers een ‘modal 
shift’ maken naar spoor en water.  

 2017 en 2018: 5 nieuwe businesscases tbv spoor en water 
realiseren 

 Corridorvorm
ing EU 
(newways) 

 In 2017 wordt Europese uitrol NewWays verkend door 
een netwerk met Europese kernregio’s op te tuigen  
(samenwerking europese regio’s rondom retourstromen) 

 Verkenning 
Supply Chain 
Innovaties 
 

 In 2017 is een start gemaakt met de verkenning big data 
in de supply chains. Dit is de aanzet naar pilots en andere 
innovatieprojecten op het snijvlak van high tech en 
logistiek.  

 In 2018 ligt het accent op het uitwerken van de 
programmalijn Supply Chain Innovaties tot een cluster van 
50 actieve bedrijven (Creatief, High Tech en Logistiek) met 
3 businesscases en/of innovatieprojecten in uitvoering.  

 Start Ups 
(logistics 
pitch) 

 Logistic Pitch is het start up programma ter bevordering 
van nieuwe innovatieve start ups binnen de logistiek in 
Brabant. REWIN zorgt voor de aansluiting en vertaling in 
West-Brabant. Het doel is om uiterlijk 2018 3 initiatieven 
vanuit West-Brabant toe te voegen. 

Arbeidsmarkt, 
Kennis & 
Onderwijs 
 

 Aanjagen 
Human 
Capital 
Agenda 
West-Brabant 
(topsectoren) 
 

 De regionale human capital agenda is gericht op het 
borgen van voldoende gekwalificeerd personeel, nu en in 
de toekomst. Om de juiste prioriteiten te kunnen stellen 
en om tot adequate uitvoering te komen is een 
programmamanager Human Capital Agenda (= Regionaal 
Specialist Topsectoren Arbeidsmarkt) noodzakelijk die 
ontwikkelingen aanjaagt in tripple helix verband en mede 
zorg draagt voor een adequate uitvoering.  

 
 Center voor 

Mobiliteit & 
Logistiek  

 In 2017 is het center voor Mobiliteit & Logistiek gestart. 
Vanuit dit center wordt voor de logistieke sector invulling 
gegeven aan de human capital agenda West-Brabant. 
Tevens wordt het een belangrijke ontmoetingsplek voor 
de triple helix op alle programmalijnen van de logistiek. 
 

Marketing, 
Profilering & 
acquisitie 
 

 Gezamenlijke 
West-Brabant 
profilering 

 West-Brabant wordt vanuit haar strategische ligging 
aangemerkt als logistieke hotspot. Maar de logistieke 
propositie van West Brabant is meer. De triple helix heeft 
op dit front stevig de handen ineen gestoken door 
enerzijds gezamenlijk aan die unieke propositie te werken 
en anderzijds om die gezamenlijk uit te gaan dragen o.a. 
op beurzen en events. In 2017 is het beeldmerk 
Connected West-Brabant ontwikkeld en op de 
belangrijkste logistieke beurs van West-Brabant 
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geïntroduceerd. In 2018 en verder wordt deze lijn verder 
doorgezet vanuit een gezamenlijke Marketing & 
Profilering campagne en strategisch acquisitieplan. 
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Kansrijk MKB 

Doelstelling 
 Realiseren van een optimaal ecosysteem voor MKB op het terrein van innovatie & 

groei 

 Op basis van behoefte bij Kansrijk MKB direct verbindingen leggen met 

dienstverleners en de diverse programma’s binnen en buiten de regio 

 Beheren en uitwisselen van informatie zodat efficiënte, effectieve en duurzame 

dienstverlening plaatsvindt 

 Marktfalen en witte vlekken in de dienstverlening voor Kansrijk MKB worden door 

ontwikkeling van concrete producten opgelost 

Belangrijkste triple helix partners 
 Circa 300 geïdentificeerde kansrijk MKB bedrijven, gemeenten (accountmanagers 

en bedrijven contactfunctionarissen), netwerk van (publieke) diensverleners MKB 

(KvK, werkgeversservicepunt, Starterslift, BOM, diverse fondsen en 

financieringsregelingen, etc.) RWB, provincie (vanuit afspraken landsdeel Zuid met 

Rijk) en BOM (aanpak bedrijfsontwikkeling scale ups) 

Aanpak 1e helft 2017 
 Introductie accountmanagementaanpak 

 Op basis van een lijst waarin 300 Kansrijke MKB-ers zijn geïdentificeerd gaan de 

6 werkgelegenheidsgemeenten samen met REWIN in gesprek met circa 30 

kansrijke MKB-ers 

 Onderwerpen die worden besproken: Groei, Human Capital, Financiering, 

Innovatie, Vestiging, Industrial Symbiose, Vergunningen, Netwerk en Marketing 

 Relevante informatie wordt door REWIN centraal (en voor iedereen inzichtelijk) 

beheerd 

 Direct Advies 

 Waar mogelijk worden direct koppelingen gemaakt en MKB verder geholpen 

 Analyse 

 Parallel aan het voeren van de gesprekken vindt analyse van marktfalen en 

gezamenlijke ‘witte vlekken’ in dienstverlening plaats 

 Werksessie Stakeholders: Besluit ontwikkelopgaven 

 De analyse (behoefte, marktfalen, witte vlekken) wordt voor de zomer aan een 

brede groep stakeholders gepresenteerd (afvaardiging MKB-ers, 

accountmanagers gemeenten, BOM, RWB, BZW, KvK, Starterslift, 

Starterscentra, afvaardiging Kennisinstituten, afvaardiging financierders, 

Innovatielink, Werkgeversservicepunt e.d.) 

Aanpak 2e helft 2017 
 Ontwikkelen en uitvoeren concrete producten 

 De ontwikkelopgave voortkomend uit de stakeholdersessie worden omgezet in 

concrete producten 

 Denk hierbij aan thema bijeenkomsten (meet ups) met Kansrijke MKB-ers, 

gezamenlijke innovatie, financieringsmogelijkheden, marketingproducten, een 

management business intelligence systeem, menukaarten van dienstverleners 

en proeftuinen 

 Uitrollen aanpak naar overige gemeenten 

 Uitrollen van de accountmanagement aanpak naar de overige 19 gemeenten 
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 Gesprekken met Kansrijke MKB-ers voeren (vervolg) 

 Na de initiële 30 gesprekken meer gesprekken met Kansrijke MKB-ers inplannen 

(vervolggesprekken in de 6 werkgelegenheidsgemeenten en eerste gesprekken 

in de 19 gemeenten) 

2018 -> 
 Bovenstaande vormt de basis voor het MKB programma dat vanaf 2018 wordt 

uitgevoerd. Een MKB programma voor circa 300 MKB-ers 

 In 2018 wordt verdieping gezocht door meer bedrijven te bezoeken en invulling 

te geven aan de concrete producten 

 Daarnaast is voor 2018 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) 

 Bevorderen van het onderlinge netwerk (Kansrijk MKB met een 

gemeenschappelijke agenda) en aansluiting maken op de diverse 

clusternetwerken (binnen en buiten de regio) 
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