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Samenvatting 

Als coöperatieve bank wil Rabobank een substantiële bijdrage leveren aan het welzijn en de 

welvaart in Midden-Brabant. We willen onderdeel zijn en investeren in het ecosysteem van 

Midden-Brabant. Met dit onderzoek leggen we hiervoor de basis. Centraal staat de vraag: wat 

zijn nú de belangrijkste opgaven waar Midden-Brabant voor staat om haar potentie te benutten? 

Het antwoord ligt in de combinatie van kiezen-koppelen-koesteren, zo komt voort uit de 

gevoerde interviews en dialogen in de regio.  

 

Kies voor ondernemerschap. Door te werken aan een gedeelde visie voor de regio, waarin de 

dynamiek van ondernemerschap de basis is, en waarop Midden-Brabant zich kan profileren. 

Hierbij hoort een forse investering in het start-up- en scale-up-klimaat; de regio heeft alle 

potentie om meer startende en doorgroeiende bedrijven voort te brengen, maar maakt dit nog 

te weinig waar. Kiezen voor ondernemerschap betekent niet alleen iets voor bedrijven. De 

overheid zou moeten toegroeien naar een ondernemende overheid; met het faciliteren van 

bedrijven, maar ook door gerichter te investeren in de nieuwe economie van de regio. En de 

kennisinstellingen richten zich niet alleen in hun onderwijsprogramma’s op ondernemerschap, 

maar ook daadwerkelijk in het kennis naar de markt brengen via ondernemerschap. Kortom: 

kiezen voor ondernemerschap gaat over ondernemend gedrag, cultuur en resultaat van 

bedrijven, kennisinstellingen en de overheid. Midden-Brabant heeft daarvoor alle ingrediënten 

in handen, maar heeft daarin ook een opgave: via ondernemerschapsdynamiek –in alle 

haarvaten van de betrokken in het ecosysteem – krijgt de regio echt een impuls. 

Koppel dat aan brede welvaart. Door niet alleen economische groei centraal te stellen, maar 

ook een duurzame en inclusieve economie. Het past bij het DNA van de regio; met betrokken 

bedrijven, betrokken medewerkers en betrokken klanten. Brede welvaart betekent ook 

investeren in de aantrekkelijkheid van het woon- en werkklimaat, een universiteit met een 

impact in de regio: van stad met een universiteit naar een universiteitsstad. En door Midden-

Brabant te ontwikkelen als koploper op het gebied van de duurzaamheidstransitie.  

https://economie.rabobank.com/


   

 

2/31 RaboResearch | Ondernemersdynamiek als dé motor voor brede welvaart in Midden-Brabant | 22-06-2021 

  

 

Koester daarbij de unieke kwaliteiten van de regio. Als sterk knooppunt in fysieke zin, met 

datascience en smart services als vernieuwers binnen de sectoren logistiek, leisure 

(vrijetijdsbesteding) en industrie. Waarbij ondernemerschap de driver is voor veranderingen. 

 

Rabobank zal zich de komende tijd inzetten om samen met de stakeholders uit Midden-Brabant 

in actieve dialoogsessies tot een scherpere regioprofilering te komen en de belangrijke 

netwerken voor een sterk ecosysteem op te zetten en te ondersteunen. Met een dedicated 

Start- en Scale-up bankiersteam in de regio werken we aan meer ondernemerschapsdynamiek. 

Het verbeteren van digitale vaardigheden, verduurzamen van bedrijven en gebouwde 

omgeving, het uitnutten van onze specifieke sectorkennis, en financieel gezonder leven van 

mensen en bedrijven die duurzaam kunnen groeien, zijn speerpunten in ons programma rond 

het verbeteren van de brede welvaart. En ten slotte ondersteunen we het verenigingsleven; het 

cement van onze samenleving.  

 

 

  



   

 

3/31 RaboResearch | Ondernemersdynamiek als dé motor voor brede welvaart in Midden-Brabant | 22-06-2021 

  

Aanleiding: de economie van Midden-Brabant heeft 
een impuls nodig 

Wie in de jaren 80 van de vorige eeuw in Midden-Brabant woonde, heeft de industriële ontwikkeling 

van de regio nog vers in geheugen. Lange tijd domineerde in de regio de textielindustrie die 

Midden-Brabant veel welvaart heeft gegeven. Het industriële verval was toen echter al decennia 

geleden ingezet en inmiddels was de werkloosheid in de regio groot: het werkloosheidspercentage 

liep in deze jaren bijvoorbeeld in Tilburg op tot wel een kwart van de beroepsbevolking.1 Niet veel 

later (in 1993) start de gemeente Tilburg een campagne ter verbetering van haar economische 

structuur en imago onder het motto Tilburg Moderne Industriestad. 

Bovenstaand tijdsbeeld geeft weer hoe de regio van economische voorspoed in zwaar weer 

terechtkwam en eigenlijk lange tijd worstelde met de opgave om de economie te vernieuwen. 

Zogenoemde ‘padafhankelijke ontwikkelingen’ werken lang door. Eigenlijk is de discussie rondom 

het versterken van de economie sinds begin jaren 90van de vorige eeuw niet beslecht. Nog steeds 

is de vraag naar de economische profilering van de regio actueel. Niet in de laatste plaats omdat 

iedereen onderkent dat Midden-Brabant een grote economische potentie heeft, maar dat de 

economische groei de afgelopen 25 jaar nadrukkelijk achterbleef bij die van andere regio’s in het 

land (zie bijlage 1). Een analyse van de regio leert dat groeiregio’s elders in Nederland veel sterker 

hun lokale en regionale kracht uitnutten. Wij gebruiken hiervoor de metafoor van de motor van 

economische groei; waarin acht raderen zitten die voor een belangrijk deel het economische succes 

van regio’s verklaren (figuur 1). Het zijn de lokale en regionale kwaliteiten die belangrijk zijn voor 

het functioneren van bedrijven. En we zien dus dat de motor in Midden-Brabant de afgelopen 

decennia niet soepel genoeg loopt. Bedrijven in de regio presteren ‘slechts’ gemiddeld en ontlenen 

nauwelijks voordelen uit hun locatie in Midden-Brabant (zie bijlage 1), zoals de voordelen van 

nabijheid tot andere bedrijven of bedrijven in hetzelfde cluster, de aanwezige kennisinfrastructuur, 

de dynamiek van ondernemerschap, de kwaliteit van de woon- en werkomgeving et cetera.2 Juist 

zaken waarvan we weten dat ze de afgelopen decennia belangrijker zijn geworden voor bedrijven 

en het functioneren van onze economie; regio’s zijn de spin in het web van economische groei en 

innovatie geworden.  

Rond het vraagstuk van het benutten van de potentie van Midden-Brabant, komt vaak de 

kennisinfrastructuur, de rol van de universiteit van Tilburg terug. Universiteitssteden hebben een 

streepje voor als het gaat om economische ontwikkeling, maar voor de regio Midden-Brabant geldt 

dat ook ten opzichte van andere universiteitssteden de economische dynamiek achterblijft. Men is 

zich daarvan bewust, maar slaagt er te weinig in om de kracht van kennis in de regio te benutten 

en te verzilveren in ondernemerschap.3  

Het is dus tijd om nog een keer goed na te denken hoe de economische potentie van de regio 

benut kan worden, en om dáár een actieagenda op te maken.  

  

                                                                                                               
1 Gemeente Tilburg, 1990 

2 Zie voor recente cijfers ook de Duurzaamheidsbelans 

3 Zie Cloosterman & Stam (2020): ‘Entrepreneurial Ecosystem Index 2020’ 

https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2017-stedelijke-regios-als-motoren-van-economische-groei-2901.pdf
https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2017-stedelijke-regios-als-motoren-van-economische-groei-2901.pdf
https://economie.rabobank.com/publicaties/2019/oktober/de-regio-als-spin-in-het-web-van-innovatie-en-groei/
https://bis.tilburg.nl/upload/notas/2011/110913-22-BO-01%20Tussenevaluatie%20nota%20Tilburg%20Studentenstad_cnt.pdf#search=ondernemerschap
https://bis.tilburg.nl/upload/notas/2011/110913-22-BO-01%20Tussenevaluatie%20nota%20Tilburg%20Studentenstad_cnt.pdf#search=ondernemerschap
https://bis.tilburg.nl/upload/notas/2007/070508-25-BO%20Focus%20op%20Ondernemerschap_bwbinternet.pdf#search=ondernemerschap
http://www.duurzaamheidbalans.nl/
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Figuur 1: Acht raderen in de motor van economische groei 

 

Ons onderzoek 

Voor de Rabobank was de onderbenutte potentie van Midden-Brabant de aanleiding om een 

onderzoek te doen naar het functioneren van de economie in die regio, om aanbevelingen te 

kunnen doen hoe de potentie van Midden-Brabant beter te benutten. We willen als coöperatieve 

bank een substantiële bijdrage leveren aan het welzijn en de welvaart in deze regio. Als financiële, 

kennis- en netwerkpartner werken we samen aan een sterke regio. Stimuleren van de groei en 

tegelijkertijd investeren in een vitale leefomgeving, staan daarbij centraal. Zo vertaalt Rabobank 

haar missie “Growing a better world together” naar Midden-Brabant. Dit doen we niet alleen door 

echt lokaal aanwezig te zijn, maar óók door samen op te trekken met alle relevante stakeholders. 

We willen onderdeel zijn van het ecosysteem dat zich vormt.  

We hanteerden naast eigen data-onderzoek daarom een beproefd model van het organiseren van 

gesprekstafels met bedrijven en andere belangrijke stakeholders in het gebied, maar deze ook met 

studenten: de toekomstige generatie professionals.4 En middels interviews spraken we met 

belangrijke stakeholders in de regio. Met de centrale vraag aan al deze belangrijke actoren in het 

ecosysteem van Midden-Brabant: Wat is nú de belangrijkste opgave waar Midden-Brabant voor 

staat, om haar potentie te benutten? Het is een essentiële vraag die eigenlijk continue moet worden 

gesteld en over het antwoord op deze vraag doen we in dit rapport verslag. 

 

Onderzoeksopzet 

Voor het onderzoek hebben we drie onderdelen uitgevoerd. In de periode januari tot en met 

maart 2021 hebben we interviews uitgevoerd met sleutelpersonen van 14 toonaangevende 

bedrijven, kennisinstellingen en overheidsorganisaties in de regio Midden-Brabant. Hiervan is 

                                                                                                               
4 Zie bijvoorbeeld Brainport aan de top 

https://economie.rabobank.com/globalassets/documents/2020/2020-aug-dec/brainport_aan_de_top_2020.pdf
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door Strategy Unit apart verslag gedaan. Achterin het rapport staan de geïnterviewden genoemd. 

In februari en maart 2021 hebben we, op basis van een uitgebreide vragenlijst, studenten van de 

UvT, Avans en Fontys hun kijk op de regio getoetst (bijlage 3). Op 23 maart 2021 hebben we met 

studenten van de Universiteit van Tilburg, Avans en Fontys Hogeschool en ROC een gesprekstafel 

georganiseerd. Vervolgens organiseerden we op 30 maart 2021 twee tafels met belangrijke 

stakeholders in de regio: bedrijven, opleidingsinstituten, investeerders en de gemeentelijke 

overheid. Achterin het rapport, na de opgaven, zijn alle deelnemers aan de gesprekstafels 

weergegeven.  

Op basis van de verkregen informatie geven we onze bevindingen in acht opgaven voor Midden-

Brabant weer. De opgaven zijn los beschreven in het rapport, maar kennen ook een sterke 

onderlinge samenhang en deels overlap. Hierop baseren we ook ons commitment richting de 

regio Midden-Brabant.  

Alle bevindingen in dit onderzoek komen voor rekening van de Rabobank. Weergaven van de 

gesprekstafels zijn anoniem opgenomen in de tekst.  

Hoofdboodschap 

In de volgende hoofdstukken werken we de geformuleerde opgaven voor Midden-Brabant 

specifiek uit. De optelsom van al deze individuele opgaven vatten we vast samen in onze 

hoofdboodschap:  

Om de potentie van Midden-Brabant te benutten en de regio economisch vooruit te helpen, 

is een scherpere focus nodig. Ondernemerschapsdynamiek zou daarbij centraal moeten 

staan. Het zou een thema kunnen zijn die overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven 

verbindt; allen hebben daarin een opgave in gedrag, cultuur en resultaat van 

ondernemerschap. De regio onderscheidt zich door een krachtig midden- en kleinbedrijf, 

heeft de potentie om te diversifiëren op basis van krachtige sectoren en heeft een 

kennisinfrastructuur met een profiel rond ‘ondernemerschap, organisatie en innovatie en is 

de basis voor nieuwe bedrijvigheid. Het kan sterk gekoppeld worden aan ‘Ondernemen voor 

Brede Welvaart’, waarbij niet alleen economische groei centraal staat, maar ook economische 

waarde voor mensen in balans met een duurzame en inclusieve toekomst. Ook hier heeft de 

regio in potentie een mooie basis; betrokken medewerkers, betrokken klanten en betrokken 

leiders. Breng vooral naar buiten wat de regio allemaal te bieden heeft. Ondernemerschap 

(goed geleide bedrijven, positieve werkhouding en arbeidsmentaliteit) past daarbij …  

In figuur 1 werd al duidelijk dat in de motor van economische groei agglomeratievoordelen een 

belangrijke rol spelen. Kort gezegd gaan agglomeratievoordelen over voordelen van nabijheid tot 

andere bedrijven, die tot een hogere productiviteit en innovatie van bedrijven tot uitdrukking 

komen (zie ook bijlage 1). Ondernemerschapsdynamiek; nieuwe bedrijven, snelgroeiende bedrijven 

(scale-ups) en nieuwe activiteiten bij bestaande bedrijven, is daarbij één van de acht belangrijke 

raderen in de motor, maar ze is ook sterk verbonden met veel andere raderen. Via 

ondernemerschap wordt kennis omgezet in economisch relevante kennis en veel 

agglomeratievoordelen komen tot wasdom via ondernemerschap. Juist steden faciliteren 

ondernemerschap en nieuwe bedrijvigheid en daarmee is het een van de belangrijkste drijvende 

factoren achter economische groei. Informele netwerken, voormalige collega’s, 

samenwerkingsrelaties, financiers en marktkansen komen in een regionale context samen. 

Ondernemerschap zorgt er ook voor dat regionale economieën kunnen vernieuwen. Vandaar dat 

we het centraal stellen in onze hoofdboodschap.  

https://www.strategyunit.nl/clients/de-toekomst-van-midden-brabant-als-veerkrachtige-regio-met-kennis-kunde-en-karakter/
https://www.vno-ncw.nl/sites/default/files/ondernemen_voor_brede_welvaart.pdf
https://www.vno-ncw.nl/sites/default/files/ondernemen_voor_brede_welvaart.pdf
https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2017-stedelijke-regios-als-motoren-van-economische-groei-2901.pdf
https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2017-stedelijke-regios-als-motoren-van-economische-groei-2901.pdf
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Vraag: Om te laten zien welke kwaliteiten de regio allemaal heeft, hebben wij aan stakeholders 

gevraagd waar ze trots op zijn als ze denken aan de regio Midden-Brabant:  
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Opgave 1: Werk aan een gedeelde visie 
Uit de dialoog met stakeholders en de interviews komt sterk naar voren dat er een gedeelde visie 

met een centraal focuspunt voor de regio wordt gemist. Wat is het unieke kenmerk van de regio, 

dat je als uithangbord kan gebruiken, maar vooral waarop je je investeringen kan stroomlijnen om 

de economie van de regio te versterken? In een zoektocht naar deze focus komt een breed 

perspectief naar voren. Uiteraard heeft de regio een aantal sterke sectoren (industrie, leisure, 

logistiek) die de basis kunnen zijn voor de focus, maar de deelnemers aan de dialoog geven aan 

dat dit niet het primaire uitgangspunt zou moeten zijn (figuur 2). Nadrukkelijk wordt aangeven deze 

focus te baseren op bijvoorbeeld brede welvaart5 en de ondernemerschapskwaliteiten (gekoppeld 

aan het voortbrengen van talenten daarvoor). De verschillen in de genoemde focuspunten die naar 

voren komen, zijn overigens niet heel groot. Ook focus op kwaliteit van het vestigingsklimaat (en 

unieke ligging) en het woonklimaat krijgen een relatief hoge waardering. Dit is een meer indirecte 

focus op brede welvaart, zou je kunnen zeggen. Studenten, die een eigen dialoog voerden, geven 

daarbij aan dat het gebrek aan focus, een van de redenen is om weinig binding te hebben met de 

regio waar ze hun opleiding doen.  

Kortom: om haar positie te verstevigen moet de regio inzetten op haar unieke eigenschappen rond 

ondernemerschapsdynamiek in relatie met een breed welvaartsperspectief. We zien dat juist ook in 

het verbeteren van de brede welvaart de regio een opgave heeft.  

“Werken aan het brede welvaartsbegrip, daar meer onderscheidend in zijn dan puur en 

alleen op de traditionele economische groei. Economische groei krijgt alleen maar betekenis 

als meer mensen daarvan profiteren. Dit is een unieke kans voor een regio als Midden-

Brabant.” 

De deelnemers aan de dialoog benadrukken dat het voor Midden-Brabant belangrijk is om het 

belang van de eigen regio voorop te stellen en daarbij over grenzen te kijken. Midden-Brabant is 

namelijk letterlijk en figuurlijk een knooppunt van verbindingen tussen economische, sociale en 

ecologische domeinen. En in fysieke zin: de regio ligt gunstig ten opzichte van andere economisch 

sterke regio's. De regio Midden-Brabant kan daarbij ‘de kracht van het buren lenen’ (Mainports en 

Brainport Eindhoven), door in het economische profiel ook de verbinding te blijven zoeken met 

competenties en mogelijkheden buiten de regio:  

“Door de groei van Brainport Eindhoven is er een agglomeratie ontstaan waarin Tilburg 

kan meegroeien op technisch gebied. Dit zal leiden tot het vergroten van Tilburg als een 

stad voor werkenden en afgestudeerden.” 

Het succesmodel van de Brainport klakkeloos kopiëren, is echter niet de weg om te begaan. De 

regio Midden-Brabant moet haar gedeelde visie vooral baseren op de eigen identiteit. Juist nieuwe 

ontwikkelingen die de traditionelere sectoren kunnen vernieuwen en die een eigenstandige 

economische dynamiek kunnen voorbrengen, worden als belangrijk aangegeven. Zet daarnaast in 

op doorontwikkeling van de traditioneel sterke sectoren middels datascience en smart services als 

basis voor een nieuwe kenniseconomie.  

                                                                                                               
5 Eén manier om na te gaan hoe onze welvaart zich ontwikkelt, is door 

economische groei te meten aan de hand van het bruto binnenlands (of 

regionaal) product (bbp). Economische groei is niet het enige wat telt voor de 

welvaart van Nederlanders. Ook aspecten als gezondheid, werk, onderwijs, 

veiligheid, milieu en geluk zijn hiervoor van belang. Zie hier voor meer uitleg 

over het begrip van brede welvaart, en hier hoe Midden-Brabant scoort op de 

brede welvaartsindicator (BWI). 

https://economie.rabobank.com/publicaties/2021/maart/laat-herstel-brede-welvaart-niet-weer-tien-jaar-duren/
https://www.rabobank.nl/kennis/s011143840-de-geografie-van-brede-welvaart
https://economie.rabobank.com/publicaties/2019/juni/brede-welvaart-pas-na-tien-jaar-boven-niveau-van-voor-de-economische-crisis/
https://www.rabobank.nl/kennis/s011143840-de-geografie-van-brede-welvaart
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Hetzelfde geldt voor de onderkende nieuwe dynamiek tussen Breda en Tilburg, waar nu meer 

samenwerking tussen deze steden ontstaat (bijvoorbeeld in verstedelijking). Een gedeelde visie zou 

zich ook op deze ontwikkel-as moeten baseren, zo geven de deelnemers van de dialoog aan. 

“Er zal een spectaculaire verandering nodig zijn qua interessante bedrijven om de  

 concurrentie met de Randstad, Brainport, Utrecht en Den Bosch aan te gaan.” 

 

Figuur 2: Focus voor de regio (op basis van twee gesprekstafels, 100 punten te verdelen) 

Bron: Rabobank gesprekstafel - 30 maart 2021 

 

Uit de interviews komt naar voren dat er weliswaar verbinding is tussen ondernemingen, 

onderwijsinstellingen en overheid, maar die is erg ad hoc en project gedreven. Het lukt 

vooralsnog niet om een onderscheidend profiel te kiezen of te maken, terwijl het belang en 

de behoefte ervan wel wordt benoemd. Er worden nog echte lange termijnperspectieven 

gemist waarop ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden structureel kunnen 

samenwerken. (Bron Strategy Unit) 
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Opgave 2: Werk aan profilering van de regio en zet 
ondernemerschap hierin centraal 
In het verlengde met de opgave om aan een gedeelde visie en centraal focuspunt voor de regio te 

komen, is het verbeteren van de profilering van de regio een opgave. Daarbij wordt aangegeven 

dat de regio Tilburg (Midden-Brabant) toch nog vaak als (lelijke) arbeidersstad wordt gezien. Met 

daarbij meteen de bijzin: dit hoor je vooral van mensen die nog nooit in de regio zijn geweest. De 

deelnemers aan de dialoog geven aan dat het belangrijk is dat de regio Midden-Brabant naar buiten 

brengt waar ze allemaal mee bezig zijn. Talloze voorbeelden worden hier genoemd: Gate2, 

Spoorzone, Smart Port Waalwijk en Wijkevoort. Tilburg moet van “grootste onbekende stad van 

Nederland”, naar een place to be ontwikkelen, zo werd in de interviews aangegeven. Daarbij heeft 

de overheid een grote rol om het imago te verbeteren, als spin in het web van allerlei stakeholders. 

“De profilering van één stad wordt beïnvloed door een enorm netwerk aan stakeholders, 

 ieder met een eigen- en gedeeld belang. Om tot verbetering te komen zal dit gehele  

 netwerk een verandering moeten doorgaan om er beter en sterker uit te komen.” 

Tegelijkertijd wordt aangegeven dat ondernemers veel centraler kunnen staan in deze profilering 

en daar willen ze graag een bijdrage aan leveren. Door ondernemers te betrekken in het formuleren 

van de agenda van de regio, wordt deze sterker herkend en erkend. Het helpt ook om energie 

samen te brengen zodat de regio trotsheid creëert, en voorbijgaat aan de bescheidenheid (wat 

tevens ook een kenmerk van de regio is). 

Het betrekken van ondernemers bij de profilering van de regio is belangrijk. Ondernemers geven 

aan mee te willen denken over het aantrekken of ontwikkelen van belangrijke ‘iconen’. Als 

voorbeeld wordt een “kennis- en innovatiecentrum van Europese allure” genoemd. Een dergelijk 

icoon straalt af op de andere bedrijven in de regio.  

Aangegeven wordt dat de profilering van de regio zich ook moet richten op het vasthouden van 

talenten. “De regio ontwikkelt zich niet zolang studenten de regio verlaten”, is de mening. En dat zien 

we gebeuren. Er moeten concrete acties worden opgezet zodat het aantrekkelijk is om te blijven of 

weer terug te keren en hiervoor is de profilering van de regio belangrijk. Figuur 3 laat zien dat voor 

het aantrekken en behouden van talenten, de regio Midden-Brabant net een voldoende scoort met 

een aanzienlijke spreiding. Dit geeft aan dat deelnemers aan de dialoog verdeeld zijn op de kwaliteit 

van dit onderwerp.  

“Het is niet erg als afgestudeerden enkele jaren ‘buiten gaan spelen’, maar er moet wel 

weer een trekker zijn waardoor ze terugkomen naar de regio Midden-Brabant.”  

Figuur 3: Waardering van het aantrekken en behouden van talent 

 

 

Bron: Rabobank gesprekstafel - 30 maart 2021 
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Opgave 3: Verbeter het start-up- en scale-up-
klimaat in de regio 

De deelnemers aan de dialoog vinden elkaar in ‘ondernemerschap als verbindende factor voor de 

regio’: vanuit het bedrijfsleven, vanuit de kennisinstellingen en vanuit de overheid (waarover ook 

de volgende opgave gaat). 

Midden-Brabant is een ondernemende regio met veel midden- en kleinbedrijf en familiebedrijven, 

maar zou zich nog veel nadrukkelijker kunnen doorontwikkelen in het ‘start-up-klimaat’; dé regio 

die nieuwe bedrijven voortbrengt. En als regio waar de kennis en kunde samenkomt om nieuwe 

bedrijven te laten doorgroeien: van start-ups naar scale-ups. Op dit moment worden zowel het 

start-up- als het scale-up-klimaat van de regio echter nog ‘slechts’ gemiddeld gewaardeerd met 

een rapportcijfer van 5,8; net een voldoende dus (zie figuur 4).  

Figuur 4: Waardering van het start- en scale-up innovatieklimaat 

 

Bron: Rabobank gesprekstafel - 30 maart 2021 

 

Aangegeven wordt dat de ambitie hier fors hoger mag. Dit wordt onderschreven door verschillende 

deelnemers, aan de dialoog en in de interviews. Zij geven aan dat in Midden-Brabant de condities 

juist goed zijn. Dat komt ook naar voren komt in de grote spreiding van de scores in de figuren. 

“De kansen voor een goed start-up innovatieklimaat zijn hoog, deze worden op dit moment 

niet goed benut. Tilburg is de grootste studentenstad van de regio en daarom zou het start-

up innovatieklimaat veel beter kunnen. Er mist een goed instrumentarium voor start-ups.” 

Ondernemerschap zorgt ook voor de vernieuwing in de grote sectoren in de regio, zoals logistiek 

en industrie. “Op dit moment mist de sprankeling om te ondernemen in de logistieke sector, terwijl 

dit de belangrijkste sector in de regio is.”  

Er wordt aangegeven dat er de laatste tijd veel geïnvesteerd is in de nieuwe broedplaatsen voor 

ondernemerschap in de stad. De spoorzone heeft een grote transformatie ondergaan en is nu een 

plek waar start-ups zich ontwikkelen. “Dit is een recente ontwikkeling en moet nog worden doorgezet 

in de toekomst.” De gemene deler is dat alle middelen om een bedrijf op te richten aanwezig zijn in 

de regio (zoals Station88, Braventure en MindLabs), maar dat beginnende ondernemingen toch 

vaak niet doorgezet worden. Financiering en coaching worden aangegeven als belangrijke 

voorwaarden.  

“Zolang het start-up innovatieklimaat niet goed wordt benut, wordt het scale-up 

innovatieklimaat ook niet optimaal benut. In deze fase heb je andere dingen nodig dan de 

 sprankeling die je voor start-ups nodig hebt. In Eindhoven word je bijvoorbeeld meegezogen 

 in het ecosysteem.” 
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In de dialoog komt nadrukkelijk naar voren dat ondernemerschapsdynamiek in de regio niet alleen 

via nieuwe en groeiende bedrijven ontstaat. Kennis en spin-offs vanuit de universiteit, het hbo en 

het mbo zijn belangrijke versterkers van ondernemerschap voor een regio.  

“Recent in 2020 is de universiteit van Tilburg met de opleiding ‘Ondernemerschap en 

Business Innovation’ gestart. En het heeft een masteropleiding die gericht is op 

entrepreneurship (Strategic Management). Avans Hogeschool heeft een 

ondernemerschapscentrum. Allemaal mooie voorbeelden hoe de onderwijs- en 

kennisinstellingen kunnen bijdragen.”  

In de dialoog wordt aangegeven dat vooral de universiteit zich meer moet gaan profileren als 

verbinder naar bedrijven.6 Hier zijn genoeg mogelijkheden, bijvoorbeeld via TIAS, academische 

werkplaatsen en MindLabs, zo wordt aangegeven (zowel in de dialoog als in de interviews).  

“De laatste jaren is de universiteit zich al aan het ontwikkelen als spin-off universiteit, 

recent mede door Wim van de Donk. Hij wordt gezien als een nieuwe voortrekker die de 

universiteit verbindt met bedrijven in de regio.”  

Ten slotte speelt ook de overheid een belangrijke rol in het faciliteren van ondernemerschap. 

Aangegeven wordt dat er veel potentie zit in de locatie-ontwikkeling in de regio. Wijkevoort is zo’n 

hotspot in Midden-Brabant waarvan het bestemmingsplan nog geaccepteerd moet worden. Dit is 

een nieuw bedrijventerrein waar duurzaamheid en de circulaire economie centraal staan. 

Ondernemerschap kan hier ook met maatschappelijke doelstellingen worden gecombineerd. 

“Wijkevoort versterkt het start- en scale-up-klimaat omdat het nieuwe bedrijvigheid moet aantrekken 

waar vooral veel dynamiek is.” Dit betekent een samenstelling van start-ups, scale-ups en een plek 

die aantrekkelijk is voor studenten om er te komen werken. De bedrijven die zich hier gaan vestigen 

moeten een impuls geven aan de Tilburgse economie en de werkgelegenheid. 

Naast de fysieke rol van locatieontwikkeling kan de overheid ook nadrukkelijker als ‘ondernemende 

overheid optreden’. Daarover gaat de volgende opgave. Want over één ding zijn de deelnemers uit 

de dialoog het zeer eens: zet ondernemerschap centraal in alles wat je doet! 

 

Uit de interviews komt naar voren dat ‘de werkhouding en arbeidsmentaliteit’ wordt 

beoordeeld als een van de sterke kwaliteiten van de regio. Echte Brabantse no-nonsense 

houding. Mensen waarderen het heel erg als de directeur ook persoonlijk betrokken is. 

Werknemers lijken erg betrokken bij het bedrijf waar ze werken. Deze verbondenheid wordt 

toegeschreven aan een hoge mate van nabijheid en aan het dorpse karakter van de 

omgeving. De regio beschikt over een ondernemingsstructuur en netwerken waarin MKB en 

familiebedrijven sterk zijn vertegenwoordigd. De beroepsbevolking en bedrijfsstructuur 

verhouden zich goed tot elkaar. (Bron: Strategy Unit) 

 

Opgave 4: Naar een ondernemende overheid 

In het verlengde van de vorige opgave speelt de overheid (gemeenten in Midden-Brabant) een 

belangrijke rol in het versterken van de economie van de regio. De deelnemers uit de dialoog zijn 

van mening dat de regio Midden-Brabant stappen maakt en er ook al veel gebeurt om 

ondernemerschap te stimuleren. Als opgave wordt daarbij geformuleerd dat veel kleinschalige 

                                                                                                               
6 Op dit moment heeft de UvT de minste spin-offs van alle universiteiten in 

Nederland (Komt uit het gesprek met de gemeente Tilburg).  

https://books.google.co.uk/books?id=Z5BJCAAAQBAJ
https://www.makeitintilburg.com/nl/make-it/spoorzone/mind-labs
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projecten zijn gestart, maar met de kanttekening dat daar uiteindelijk weinig mee wordt gedaan. 

Hier mist ook de verbinding tussen instellingen, die ervoor moet zorgen dat deze kleinschalige 

projecten worden doorgezet. Het heeft dus ook te maken met de eerste opgave: een gedeelde visie 

hebben.  

Uit de dialoog komt naar voren dat de overheid ‘in gedrag meer ondernemend’ kan zijn en sterker 

samen met de ondernemers kan optrekken om daarmee een echte ondernemende overheid te zijn.  

Er klinkt een “Oproep voor een ondernemende overheid die denkt in kansen i.p.v. in 

problemen.” 

Deels moet dit ook tot uitdrukking komen in de investeringen die de overheid doet in de regio, 

fysiek zoals gezegd, maar ook in kennis, innovatie en ondernemerschap.  

De ondernemers benoemen dat de samenwerking met de gemeente op een laag pitje staat, vooral 

met de gemeenten van Tilburg en Waalwijk. Er is een sterke behoefte aan meer interesse van de 

gemeenten in de bedrijven. En dat gaat verder: er wordt aangegeven dat ondernemers en de 

overheid veel sterker samen kunnen optrekken.  

“Doeltreffendheid en de wil van de gemeente om iets te bereiken mist nog al eens.” 

Vooral als ondernemers willen doorgroeien, kansen willen verzilveren, geeft de overheid regelmatig 

niet thuis.  

“Accountmanagers spelen een grote rol in het contact tussen de overheid en bedrijven. Als 

 een accountmanager de kantjes eraf loopt, zal de gemeente minder betrokken zijn.”  

Ook wordt aangegeven dat de overheid te weinig gebruikmaakt van de expertise van ondernemers. 

Als er een goed idee komt vanuit een ondernemer, duurt het lang voordat er actie wordt 

ondernomen. Dit moet sneller gefaciliteerd worden voor een betere uitwerking op het 

ondernemerschap in de regio.  

Vervolgens wordt ook de verbinding tussen alle hotspots in Midden-Brabant gemist. In 

programmering en ook in fysieke infrastructuur. Voor bedrijven is het aantrekkelijk om gemakkelijk 

van de ene hotspot naar de andere hotspot te kunnen gaan binnen de regio (het versterkt de 

cluster- en agglomeratiekracht, zie aanleiding). Op dit moment is deze mogelijkheid er nog niet 

omdat de fysieke bereikbaarheid nog niet goed genoeg is. De gemeente Tilburg geeft aan dat het 

zorgen voor goede verbindingen, de focus van hun beleid is de komende jaren. Dit is van groot 

belang omdat op deze manier optimaal gebruik kan worden gemaakt van de hotspots. 

Tenslotte gaat de ‘ondernemende overheid’ ook over het investeren in het start- en scale-up klimaat 

in de regio. Hier speelt bijvoorbeeld het investeren in de bedrijfshuisvesting en aantrekkelijkheid 

van de regio een rol (zie ook opgave 6).  

“Op dit moment zijn huurprijzen te hoog in de regio. Het is belangrijk om te zorgen voor 

een goed vestigingsklimaat voor de ondernemers en de werknemers. Denk hierbij aan 

Bank15 waar alleen starters mogen zitten. Een klimaat creëren voor start-ups kan de stad 

een mooie boost geven.” 

Uit de interviews komt als een van de zwakke punten van Midden-Brabant naar voren dat 

er nog meer kan worden ingezet op bestuurlijke betrokkenheid en het mobiliseren van 

operationele slagkracht vanuit diverse organisaties en dan met name gemeenten: 

“bijdragen van gemeenten aan regionale ontwikkeling en regionale trots schiet nog tekort.” 

Wat ook niet helpt, is de enigszins afwachtende en ingetogen houding van inwoners 

(‘timide’). Inwoners uiten nog weinig trots over wat er zo goed of fijn aan is om in Midden-

Brabant te wonen, werken of recreëren. (Bron: Strategy Unit) 

  

https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/talks/mariana-mazzucato.html
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Opgave 5: Maak een investeringsagenda gericht op 
ondernemen voor brede welvaart 

In opgave 1 werd al aangegeven dat brede welvaart een belangrijk begrip is voor de regio. Een 

economie die niet alleen gericht is op economische productie en groei, maar als doel heeft waarde 

te creëren voor de mensen. Ondernemen voor Brede Welvaart is een belangrijke opgave voor de 

regio. Dit past goed bij de regio die sterk gestoeld is op mkb- en familiebedrijven. Het DNA van de 

regio kan worden beschreven als: betrokken medewerkers, betrokken klanten en betrokken leiders. 

In Midden-Brabant bevinden zich goed geleide bedrijven; daarom luidt de oproep: overtuig de rest 

van Nederland hier ook van. Het koesteren van het mkb in de regio is dus belangrijk voor zowel 

economische groei als brede welvaart. 

“Ik zie een ambitieuze brede agenda voor een breed mkb in Midden-Brabant met veel 

verschillende bedrijven. Je zou Midden-Brabant te kort doen als je alleen inzet op een paar 

topsectoren. Neem een voorbeeld aan hoe Zwolle zich heeft ontwikkeld, de stad heeft een 

hele brede agenda die enorm vruchtbaar is!” 

“Dit is een regio waar geen grote multinationals zijn, maar juist dat ‘kleine’ brede mkb.” 

Om dit aan brede welvaart te koppelen, wordt aangegeven dat bedrijven in het mkb veel te maken 

hebben met productiemedewerkers – de vraag naar arbeid is groot in de regio - maar dat steeds 

meer bedrijven ook de verantwoordelijkheid hebben om een woonruimte te bieden aan hun 

werknemers. Het woonklimaat is daar nu niet goed genoeg voor. 

“Als wij ons als mkb willen blijven ontwikkelen dan moeten we zorgen dat onze  

 medewerkers fijn kunnen wonen, naar de sportschool kunnen etc.”  

Door ondernemerschapsdynamiek – vanuit de haarvaten van alle partijen in het ecosysteem – te 

koppelen aan brede welvaart wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het verbeteren van zowel 

de welvaart als het welzijn in de regio en het in balans brengen van economische groei met milieu 

en sociale doelen. De regio heeft daarin een nadrukkelijke opgave.  

Geïnterviewden benoemen vijf punten om brede welvaart in de regio te verbinden aan het 

vergroten van verdienvermogen: 

1. Urgentiegevoel aanwakkeren - In vergelijking met de ontwikkeling in sommige andere 

gebieden lijkt in Midden-Brabant sprake van een surplace. Consolidatie. Er wordt 

onvoldoende urgentie gevoeld en uitgesproken. 

2. Meer enthousiasme over eigen potenties - Afschudden van valse bescheidenheid. 

Tilburg kan op een unieke combinatie van sociale wetenschappen en 

managementkwaliteit zeer onderscheidende kennis en opleidingen aanbieden: “het 

‘Wageningen’ of ‘Brainport’ van de toegepaste gedragswetenschappen.” 

3. Regiopositie internationaal perspectief - Op langere termijn moeten we het winnen in 

internationaal perspectief. De samenwerking met buurregio’s Breda, Eindhoven of Venlo 

moet zijn ingegeven vanuit de eigen internationale positie en ambities van Midden-

Brabant. 

4. Verstedelijkingsopgave benutten - Er zit grote druk op de regionale 

woningbouwopgave. Dat kan een hefboom zijn voor de gewenste sociaaleconomische 

ontwikkeling en het verbeteren van aspecten rondom brede welvaart.  

Proposities ontwikkelen - Midden-Brabant mag meer investeren in het formuleren van een 

scherpe nationale propositie (nationaal bod) om de latente wens om bij de groeiregio’s van 

Nederland te horen waar te maken en hiervoor ondersteuning te verkrijgen van de 

Rijksoverheid. Dit vraagt om intelligente investeringen die de wens voor het verbeteren van 

https://www.vno-ncw.nl/sites/default/files/ondernemen_voor_brede_welvaart.pdf
https://economie.rabobank.com/publicaties/2019/november/grote-regionale-verschillen-in-managementkwaliteit/
https://www.rabobank.nl/kennis/s011143840-de-geografie-van-brede-welvaart
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brede welvaart verbinden aan het vergroten van het verdienvermogen. Daar hoort dan ook 

passende uitvoeringscapaciteit bij. (Bron: Strategy Unit) 

 
Opgave 6: Continueer de investeringen in een 
aantrekkelijk woon- en werkklimaat 
Een terugkerende opgave is dat de regio moet investeren in een aantrekkelijk woon- en 

werkklimaat. Er wordt positief geoordeeld over de stedelijke ontwikkeling die de regio, en dan 

vooral Tilburg, in de afgelopen jaren doormaakte. De stad liet met de realisatie van de plannen 

rondom de Spoorzone en Piushaven steeds meer haar stedelijke kracht zien, zonder haar sociale 

hart en doelgroepen uit het oog te verliezen, zo wordt aangegeven. Dergelijke plannen smaken 

naar meer.  

Daarnaast kan Midden-Brabant terugvallen op een groene en landschappelijke kwaliteit van het 

groene buitengebied. Deze omgevingskwaliteit van stad en ommeland biedt mogelijkheden om 

huidige en nieuwe inwoners te binden. Het zijn unieke combinaties.  

Dé opgave die bij investeren in stad en regio hoort, is om de woningmarkt betaalbaar te houden. 

Voor starters en doorstromers, voor mensen binnen de regio en nieuwe mensen die je wilt 

aantrekken. De woningbouw en verdere stadsontwikkeling vergt een echt masterplan.  

“Doe dit voor alle lagen van de bevolking en investeer in inclusiviteit”.  

De krapte op de woningmarkt zal de komende jaren nog een nadrukkelijke rol spelen. Wat vooral 

knelt, is om betaalbare woningen aan te bieden in Midden-Brabant voor afgestudeerden en starters.  

“Als Tilburg bekendstaat als stad waar veel ruimte is voor studenten, zullen er ook meer 

 studenten naar de regio komen.” 

De opgave op de woningmarkt heeft dus nadrukkelijk te maken met de toekomstige economische 

ontwikkeling in het gebied, om voldoende talent en gekwalificeerd personeel aan te trekken voor 

de bedrijven, en de brede welvaart in het gebied. In het gesprek met studenten kwam naar voren 

dat de overheid en/of onderwijs hier een rol in kunnen hebben. Als zij het mogelijk maken dat 

studenten kunnen blijven wonen en werken in Midden-Brabant na hun studie, dan blijven ze er ook. 

Aangegeven wordt dat de regio bij uitstek een mooie proefplaats kan zijn om studenten meer te 

betrekken bij het vormgeven van de stad. We zien ook dat vanuit die groep de waardering voor het 

woon- en leefklimaat veel lager wordt gewaardeerd dan bijvoorbeeld de andere stakeholders in de 

dialoog doen (figuur 5 en 6).  

“Als je studenten betrekt bij het vormgeven van de stad, krijgen zij een band met de stad 

waardoor ze ook sneller in de stad zullen blijven hangen.”  

“Op dit moment trekken universitaire studenten vooral naar het westen van Nederland 

omdat er te weinig doorgroeimogelijkheden zijn in Midden-Brabant.” 

Opvallend is wel dat de dialoog met de jongere generatie een heel ander beeld geeft over hoe zij 

kijken naar Midden-Brabant dan stakeholders uit de regio. Er wordt al lange tijd geworsteld met 

het behoud van studenten daar.  

“Afgestudeerden komen overal terecht, het behouden van talent staat niet hoog op de 

agenda in de regio.” 
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Vanuit de traditionele sectoren in Midden-Brabant, zoals de logistiek, wordt het behoud en 

aantrekken van talent ook erkend. Er wordt aan gewerkt; er is een logistieke club opgericht met het 

doel dat talent bij verschillende bedrijven in de regio kunnen werken en er meer diversiteit komt.  

Vervolgens wordt aangegeven dat er een toenemende behoefte is aan creatieve 

ontmoetingsplekken en hybride leeromgevingen. Voordeel is dat er volop ontwikkelruimte en 

transformeerruimte is om dit een plek te geven. Maar het is wel een opgave.  

Tenslotte is ook een goede bereikbaarheid van en naar én binnen Midden-Brabant een belangrijke 

opgave. Aangegeven is dat het vooral gaat om bereikbaarheid met het openbaar vervoer en om de 

directe verbindingen.  

“Als je in Amsterdam of Utrecht werkt, moet je altijd overstappen in Den Bosch, daarom is 

Den Bosch vaak een aantrekkelijkere stad om te gaan wonen en/of werken.”  

Wanneer het gaat om de strategie van ‘borrowed size’, zoals eerder is genoemd, dan is de 

autobereikbaarheid richting Eindhoven heel belangrijk. Die wordt als ondermaats beoordeeld. 

Hetzelfde geldt voor de onderlinge bereikbaarheid van de hotspots in de regio: er is een goede 

verbinding nodig tussen al deze hotspots om goed te kunnen functioneren.  

 

Uit de interviews komt als een van de sterkste punten van Midden-Brabant naar voren dat 

geïnterviewden positief oordelen over de stedelijke ontwikkeling die Tilburg in de afgelopen 

jaren heeft doorgemaakt. De stad laat met realisatie van de plannen rondom Spoorzone en 

Piushaven steeds meer haar stedelijke kracht zien, zonder haar sociale hart en doelgroepen 

uit het oog te verliezen. Dat maakt de nieuwgierigheid en het geloof in toekomstige plannen 

voor gebiedsontwikkeling groot. Daarnaast kan Midden-Brabant terugvallen op een groene 

en landschappelijke kwaliteit van het buitengebied. Deze omgevingskwaliteit van stad en 

ommeland biedt mogelijkheden om huidige en nieuwe inwoners te blijven binden. (Bron 

Strategy Unit) 

 

Figuur 5: Waardering van het woon- en leefklimaat 

 

Bron: Rabobank gesprekstafel - 30 maart 2021 

 

Figuur 6: Waardering van het woon- en leefklimaat door studenten 

 

Bron: Rabobank gesprekstafel studenten - 23 maart 2021  
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Opgave 7: Van stad met universiteit naar 
universiteitsstad  
De volgende opgave die uit de dialoog en de interviews naar voren komt, heeft te maken met de 

rol van de universiteit in de regio. We beschreven eerder al de relatie tussen de universiteit en 

ondernemerschap. Hier gaat dat breder. De opgave is om van een stad met een universiteit, een 

universiteitsstad te ontwikkelen (en daar de hele regio van te laten profiteren). De bedoeling hiervan 

is om de universiteit veel sterker in te bedden in wat het regionale ecosysteem van samenwerkende 

bedrijven en instellingen wordt genoemd.7 

“Benut synergie potentieel tussen onderwijs en bedrijven, waarbij UvT een trekkende rol kan 

spelen.” En, “Tilburg is echt een studentenstad. De onderwijsstad mag groter worden 

gemaakt om nog meer talent aan te trekken.” 

Om dat te realiseren zouden de verbindingen tussen de onderwijsinstellingen verder moeten 

worden versterkt. Samenwerking is nodig om studenten te kunnen laten doorstromen van mbo 

naar hbo en van hbo naar universiteit om zo ook talent in de regio te behouden, zo wordt 

aangegeven. Dat is dé manier om ook bedrijven te laten profiteren van de studenten die in Midden-

Brabant worden opgeleid. 

Om talent via de universiteit en de andere onderwijsinstellingen meer aan de regio te binden, is het 

ook zaak om aan te sluiten bij de vraag vanuit de markt. “Onderwijsprogramma’s zijn vaak gebaseerd 

op wat studenten willen studeren en minder op wat de bedrijven nodig hebben.” De ondernemers in 

de dialoog geven aan dat die verbinding sterker kan. Ook door studiekeuzes al op jonge leeftijd te 

beïnvloeden (‘kies voor techniek of voor zorg, want daar is behoefte aan’). Zeker als het gaat om 

nieuwe richtingen in de economie, zoals de eerder genoemde datascience. Maak dat toepasbaar in 

de richting die bedrijven op willen gaan (of moeten gaan om competitief te blijven). Aangegeven 

wordt dat ook hier de uitdaging op het mbo ligt.  

“Opleiden voor één vast beroep is ook niet altijd goed omdat opgeleiden mee moeten 

kunnen met nieuwe ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Hier kom je op het terrein van 

brede welvaart.” 

De deelnemers aan de dialoog geven aan dat economie, arbeidsmarkt en onderwijs veel meer 

gestroomlijnd zouden moeten worden om de regio een bruisende plek voor talent te laten zijn. Een 

‘leven lang leren’ met persoonlijke ontwikkeling is een belangrijk element in de brede welvaart van 

de regio.  

“Doe dit voor alle lagen van de bevolking, en wees hierbij trouw aan ‘roots’ (arbeid en 

logistiek) en investeer in inclusiviteit.” 

 

Uit de interviews komt naar voren dat de universiteit en andere aanwezige 

onderwijsinstellingen het gebrek aan economisch profiel niet helemaal kunnen 

compenseren. Dit wordt mede toegeschreven aan de beperkt ondernemende houding van 

Tilburg University in achterliggende jaren. Een belangrijk deel van de kennis sluit niet aan 

bij in de regio aanwezige bedrijfstakken. Ook wordt op andere aspecten de verbinding van 

de universiteit met de omgeving gemist. Tilburg wordt “een stad met een universiteit” 

genoemd en geen “universiteitsstad.” (Bron: Strategy Unit)  

  

                                                                                                               
7 Zie Cloosterman en Stam, 2020 
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Opgave 8: Naar een koploper op het gebied van 
duurzaamheidstransitie 
De laatste opgave die uit de interviews en dialogen voortkomt, heeft te maken met de 

verduurzaming van de economie en leefomgeving van Midden-Brabant. De regionale economie 

heeft daar veel bedrijven die voor de opgave staan om toekomstbestendig te worden en mee te 

bewegen in vergroening van hun bedrijfsvoering en in de energietransitie. Dat wordt tegelijkertijd 

als een kans gezien. 

Als regio van logistiek zou het bijvoorbeeld goed zijn om in te zetten op slimme 

mobiliteitsoplossingen voor goederenvervoer, inclusief de energie-infrastructuur die daarbij hoort.  

Bij die vergroening wordt aangeven dat ook de regio daarin een opgave heeft. Om uit te blinken in 

duurzame ontwikkeling moeten economische, ecologische en sociale groei worden gecombineerd. 

Wat dat betreft is Wijkevoort een noemenswaardig project. Duurzaamheid staat voorop op dit 

nieuwe bedrijventerrein.  

“We moeten werken aan een slimme samenleving met maatschappelijke en ecologische 

meerwaarde: klimaat-adaptief, energie-neutraal, circulair; koesteren van groen en kwaliteit 

van woonomgeving.” 

Maar het gaat niet alleen om het bedrijfsleven. De verstedelijkingsgroei in de regio mag om 

voldoende ruimte voor wonen en werken te faciliteren, niet ten koste gaan van de groene 

leefomgeving, zo wordt aangegeven.  

“Midden-Brabant vormt het hart van metropoolregio Brabant, midden in Zuid-Nederland. 

Wij verbinden Brabantse regio’s en internationale productie- en logistiekassen. Midden-

Brabant is ook het groene hart van Brabant.”  

 

Uit de interviews komt naar voren dat Midden-Brabant al fors heeft ingezet op investeringen 

in stedelijkheid en levendigheid. Uit de interviews blijkt dat deze contrasten nog groter 

mogen worden om het woon-, werk- en leefklimaat verder te verbeteren. Dit houdt in, een 

stad met meer metropoolachtig uiterlijk en een groen ommeland. Inzet op stedelijkheid 

moet gepaard gaan met een inzet op meer groen. Een voorbeeld hiervan is Stadsbos 013, 

een uitgestrekt natuurgebied aan de rand van Tilburg op fietsafstand van het centrum. Dit 

is een goed voorbeeld omdat het niet alleen een initiatief is van gemeente Tilburg, maar de 

samenleving wordt ook betrokken bij het vormen van Stadsbos 013. (Bron: Strategy Unit) 

 

 

  

https://www.stadsbos013.nl/
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Resume 

We beschreven acht opgaven waar Midden-Brabant aan moet werken om de aanwezige 

economische potentie veel beter te benutten. Deze opgaven hebben sterk met elkaar te maken en 

kunnen worden samengevat in het kiezen voor ondernemerschap in de brede zin. De regio 

onderscheidt zich door een krachtig midden- en kleinbedrijf, heeft de potentie om via 

ondernemerschap bestaande sectoren te vernieuwen en nieuwe activiteiten te creëren. De 

kennisinfrastructuur met haar profiel rond ‘ondernemerschap, organisatie en innovatie’ zou daarin 

een centrale plaats moeten krijgen. Maar bovenal: ondernemers zelf moeten betrokken worden bij 

gezamenlijke visie op het gebied. Van de overheid verwachten we een proactieve ondernemende 

mentaliteit en gedrag, om ook te investeren in de nieuwe economie van Midden-Brabant. En 

koppel dat aan brede welvaart. Het uiteindelijke doel is om de mensen in de regio gelukkig, 

welvarend en gezond te laten wonen in een aantrekkelijke regio met een hoge milieukwaliteit en 

een sterke sociale cohesie. Midden-Brabant kan daarbij nog veel meer de koploper worden op het 

gebied van de duurzaamheidstransitie.  

 

Uit de interviews kan worden opgemaakt dat er zes ingrediënten zijn die de toekomst van 

Midden-Brabant een onderscheidende ‘kleur op de wangen’ geven. Veel daarvan kwamen 

terug in de beschreven opgaven. Het zijn: (1) Sociaal hart (Economische en sociale 

veerkracht: brede welvaart als leidend motief voor groei van de regio), (2) het 

onderwijsaanbod (Onderwijsstad: regio Tilburg als ‘het Wageningen’ of ‘Brainport’ van de 

toegepaste gedragswetenschappen), (3) Ondernemerschap (Social entrepreneurship: 

investeren en toonaangevend worden in ondernemerschapskwaliteiten van startups, mkb- 

en familiebedrijven), (4) Topsectoren (Economische hotspot: het verkrijgen van een unieke 

waardeketenpositie van logistiek, maakindustrie, smart services en leisure), (5) Digitalisering 

(Midden-Brabant als uitblinker op het gebied van datascience, digitale vaardigheden en het 

tegengaan van digitale tweedeling). Maar ook een zesde is belangrijk en nog minder naar 

voren gekomen, namelijk duurzaamheid: Midden-Brabant als klimaat-adaptieve, circulaire 

en energieneutrale samenleving: koploper op het gebied van duurzaamheidstransities). 

(Bron: Strategy Unit) 

 

Wat betekent dit? 
Uit ons onderzoek komen acht samenhangende opgaven voor de regio Midden-Brabant naar 

voren; opgaven die het doel hebben de brede welvaart te verbeteren. Ondernemerschap is daarbij 

de verbindende factor tussen bedrijven, kennisinstellingen en de overheid. Allen hebben hierin een 

opgave door ondernemend gedrag, een ondernemende cultuur en in het resultaat de 

ondernemerschapsdynamiek in de regio te vergroten. Maar het begint ook bij een veel sterkere 

koppeling tussen deze belangrijke actoren. De oproep om tot een gedeelde visie te komen moet 

gestoeld zijn op de kennis, kunde en middelen van deze partijen en gericht zijn op gezamenlijke 

actieagenda. Wat de (executie)kracht van het regionale ecosysteem versterkt. Hierbij wordt de 

impact van een universiteit voor de regio benut: van stad met een universiteit naar een 

universiteitsstad. En waarbij de overheid zou moeten toegroeien naar een ondernemende overheid; 

met het faciliteren van bedrijven, maar ook door gerichter te investeren in de nieuwe economie van 

de regio. Een waarbij men wil meepraten en ondernemen voor een brede welvaart.  

In het commitment van de Rabobank beschrijven we onze rol in het ecosysteem.   
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Geïnterviewden en deelnemers gesprekstafels 

Geïnterviewden door Edgar van Leest (Strategy Unit) 

 Ben Mandemakers, CEO DMG 

 Berend de Vries, wethouder Gemeente Tilburg 

 Fons Jurgens, directeur Efteling 

 Henny de Haas, algemeen directeur Hoppenbrouwers 

 Prof. dr. Jenke ter Horst, Dean Tias 

 Joks Janssen, Senior onderzoeker het PON-Telos 

 Loet Pessers, managing director Ericsson 

 Loet Visschers, directeur Mindlabs 

 Mervin de Jongh, Founder & CFO Building Blocks 

 Peter Struik, Executive Director FUJIFILM Europe 

 Theo Weterings, voorzitter Midpoint (burgemeester Tilburg) 

 Thomas Bogears, algemeen directeur Vollenhoven Olie 

 Wil Versteijnen, CEO GVT Group of Logistics 

 Prof. Wim van de Donk, rector magnificus en voorzitter College van Bestuur Tilburg University 

 

Deelnemers aan de gesprekstafels 

Studenten gesprekstafel 23 maart 2021 

 Anouq van Hest, Juridische Hogeschool Avans/Fontys 

 Brenda Kaijen, afgestudeerd MSc Supply Chain Management UvT 

 Chavon Gradus, Technische Bedrijfskunde Avans 

 Famke de Vries, Juridische Hogeschool Avans/Fontys 

 Frederique Melis, MSc Strategic Management: Consultancy UvT 

 Ivo van Zitteren, MSc Economics: Behavioural Economics UvT 

 Jasper Wessels, Technische Bedrijfskunde Avans 

 Joëlle van de Sande, MSc Business Analytics and Operations Research UvT 

 Martijn Wijnhof, MSc Strategic Management: Consultancy UvT 

 Pim Thissen, Commerciële Economie Fontys 

 Robin Vos, MSc Economics: Sustainable Development UvT 

 Walid Essakkati, ICT-beheerder ROC/Fontys 

 

Deelnemers ochtend gesprekstafel 30 maart 2021     

 Ad van Olphen, Henri  

 Bas Kapitein, Midpoint Brabant 

 Jefrem Schapendonk, Dutch Bakery 

 Minou Hoeberichts, Fontys Economische Hogeschool 

 Natascha Leijser, Eco + VNO-NCW 

 Rob van Opzeeland, Kivits Drunen 

 Sander van der Linden, Van der Linden Transport 

 Stefan Lanslots, Avec 

 Tim Wijdemans, Auberge de Bonheur 

 

Deelnemers middag gesprekstafel 30 maart 2021 

 Albert Jakobsen, Feju ICT 

 Bas Leseman, Leseman Car Care 

 Carl Govers, ROC 

https://www.strategyunit.nl/
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 Edward van de Pol, Knowledge Transfer Office Tilburg Universiteit 

 Eric Berkhof, Van Mossel Groep 

 Hans van den Bersselaar, Bersselaar Constructie 

 Joep Brouwers, Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) 

 Ron Haans, First Impression 

 Sandra Rambow, Ondernemerscentrum Avans 
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Rabobank en de regio Midden-Brabant 

Growing a better World Together, dat is onze missie die per regio vraagt om een andere aanpak. 

De studie en inhoudelijke verdieping die we maakten op de werking en uitdagingen voor 

Midden-Brabant, hebben geholpen om die aanpak voor onze regio helder te krijgen, én om 

daarin de rol en positie van Rabobank te benoemen. Graag nemen we je in deze paragraaf mee 

in het commitment wat Rabobank uitspreekt op de acht geformuleerde opgaven. 

De komende drie jaar investeert Rabobank 3 miljard euro in de regio Midden-Brabant. 350 

miljoen euro per jaar in het ondernemersklimaat en 650 miljoen euro per jaar in het woon-en 

leefklimaat. Hiermee maken we het mogelijk om ondernemers duurzaam te laten groeien, de 

economie te versterken en tegelijkertijd mensen fijn en betaalbaar te laten wonen in een vitale 

leefomgeving. Zo dragen wij bij aan de opgaven. Het accent leggen we daarin op drie 

onderwerpen waarop we ons commitment uitspreken. Onderwerpen die passen bij onze rol als 

bank én ons coöperatieve karakter.  

1. Bijdrage aan visievorming & regioprofilering  

Een gedeelde visie met een centraal focuspunt voor de regio wordt gemist in Midden-Brabant. 

Als geen ander kunnen wij een faciliterende rol spelen in de aanpak van dit vraagstuk. Door de 

inzet van ons grote netwerk kunnen wij de denk- en daadkracht van ondernemers koppelen aan 

de creatieve- en communicatie expertise in de regio. Dat kunnen we ook met de bestuurlijke 

vraagstukken die hierin een rol spelen.  

Vanwege het belang van coalitievorming in dit kader, lanceren we dit rapport op 23 juni in eerste 

instantie aan een gerichte groep stakeholders die meedeed aan het onderzoek. Doel is om direct 

samen aan de slag te gaan met de verkregen inzichten en toe te werken naar een gezamenlijke 

kick-off kort na de zomer. Samen de schouders eronder, wat zo herkenbaar is in Midden-Brabant. 

Rabobank wil graag een van de kartrekkers zijn, die door inzet van capaciteit en netwerk, tot die 

scherpere regioprofilering komt waar iedereen trots op is en waar de regio meer kleur van op de 

wangen krijgt. 

2. Bijdrage aan duurzaam ondernemerschap & innovatie  

Ondernemerschapsdynamiek als dé motor voor brede welvaart! Dat is de titel van het rapport. 

Dat betekent dat we met elkaar moeten investeren in die ondernemersdynamiek. Hier dragen 

wij als Rabobank uiteraard graag aan bij. We doen dit door de reeds gestarte initiatieven verder 

te brengen en nieuwe initiatieven te ontplooien.  

Start-- en scale-ups  

Onze regio heeft belang bij het voortbrengen van succesvolle nieuwe bedrijven. In 2021 start 

Rabobank met een dedicated Start- en Scale-up team in de regio. Hierdoor kunnen we start-ups 

met potentie tot doorgroei sneller herkennen, onze kennis en ons netwerk hiervoor inzetten en 

hen ondersteunen met de inzet van (complexe) financieringsproducten. Speciaal voor regionale 

en innovatieve start- en scale-ups zetten we de Rabobank Achtergestelde Innovatielening in. 

Hiermee ondersteunen we bedrijven in de vroege levensfase. Daarnaast zetten we de 

partnerships voort en intensiveren we de samenwerking met stakeholders die mede zorgen voor 

robuustheid van het eco-systeem. Denk aan Midpoint Brabant, Station88, Mindlabs, BOM, 

Financieringstafel, VNO-NCW, Braventure en Investeringsfondsen waarin Rabobank Corporate 

Investment heeft geïnvesteerd. Met de Tilburg University willen we de samenwerking 

intensiveren om studenten ‘Entrepreneurship and Business Innovation’ meer te betrekken bij de 
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bedrijven in de regio Midden-Brabant en deze aanjagers van innovatie in het ecosysteem op te 

nemen. Extra ondersteunend is de inzet van Money Meets Ideas, het platform waar ambitieuze 

start-ups en zogeheten ‘informal investors’ elkaar ontmoeten. Een bewezen formule. We gaan 

dit minimaal twee keer per jaar organiseren, mede om ondernemers en jong talent elkaar te laten 

versterken ten behoeve van innovatie in regionale sectoren.  

Digitale transformatie 

Digitalisering en innovatie zijn essentieel voor de groei en toekomstbestendigheid van 

ondernemingen. Dat is de reden dat we samen met partners én door de inzet van datacoaches 

ondernemers helpen om digitaal vaardiger te worden. Een van de initiatieven die we met partners 

ontplooiden is Smart MKB. Hiermee koppelen we kennis en onderwijs aan mkb-ondernemers om 

ze verder te helpen met digitaliseringsvraagstukken. Samen met partners zoals Midpoint zijn we 

gecommitteerd om de komende jaren 100 mkb’ers per jaar te introduceren bij een datacoach en 

hen een stap verder te helpen op het gebied van datagedreven werken. Zo dragen we bij aan 

het versnellen van het gebruik van data voor het MKB.  

Huisbankier van de duurzaamheidstransitie 

Rabobank wil en kan de ‘huisbankier’ zijn van de duurzaamheidstransitie voor haar zakelijke 

klanten. Zowel op het gebied van de energietransitie als circulariteit zijn de doelen ambitieus.  

Energietransitie 

Met Rabobank Real Estate Finance bieden we een online platform om ondernemers inzicht te 

geven in de verduurzaming van bedrijfs- en beleggingspanden. We werken samen met de 

adviseurs van Energieke Regio en Sungevity zodat we praktische ondersteuning faciliteren voor 

ondernemers en bedrijventerreinen die willen verduurzamen. Voor Zon-op-Dak-projecten 

bieden wij diverse financieringsopties aan, waarbij we de kortingsmogelijkheden benutten voor 

groenleningen en impactleningen. Door onze sectorkennis in bijvoorbeeld Mobiliteit & Transport 

of Industrie & Energie zijn we in staat steeds opnieuw in te spelen op veranderingen en het 

ontwikkelen van nieuwe proposities, zoals bijvoorbeeld een samenwerking met Lean & Green 

voor een beter duurzaamheidsniveau of de financiering van coöperatieve warmteprojecten.  

Circulariteit 

Om circulaire kansen te versnellen, heeft Rabobank specifiek voor ondernemers een Circular 

Economy (CE) Desk in het leven geroepen, waarin met experts circulaire vraagstukken en de 

financiering daarvan worden ondersteund. Voor duurzame koplopers is de Impactlening 

beschikbaar, waardoor we investeringen ondersteunen met gunstigere voorwaarden. Door 

praktijkvoorbeelden te delen inspireren we ondernemers om hierin de eerste stappen te zetten. 

Ook hebben we voor ondernemers uit de verschillende disciplines in de bouwketen een Circular 

Economy Challenge georganiseerd. Dit heeft geresulteerd in concrete samenwerkingsverbanden 

en business cases. De organisatie van de Circular Economy Challenges zetten we de komende 

jaren voort. Daarnaast organiseren we in 2021 en 2022 opnieuw minimaal twee CIRCO-Tracks. 

Tijdens een CIRCO-Track maken ondernemers kennis met circulaire economie, ontdekken ze de 

kansen hiervan in hun bedrijf en zetten ze concrete stappen naar de ontwikkeling van nieuwe 

businessmodellen. Ten slotte willen we dat van alle financieringsaanvragen in 2021, minimaal 25 

procent gerelateerd is aan de duurzaamheidstransitie.  

3. Bijdrage aan brede welvaart  

Een aantrekkelijk woon- en leefklimaat vormt de basis voor de economische ontwikkeling in de 

regio en draagt bij aan inclusiviteit. De Rabobank wil en kán een rol spelen in het creëren van 
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een aantrekkelijke regio en committeert zich op het gebied van financieel gezond leven en een 

aantrekkelijk woon-en leefklimaat. 

Financieel Gezond Leven  

De samenleving vraagt om steeds meer financiële flexibiliteit en zelfstandigheid. Zeker in deze 

regio waar sprake is van (toenemende) financiële kwetsbaarheid. Rabobank heeft als ambitie om, 

als lid van Het Elftal Tegen Armoede, een groep van ondernemers te helpen hoe zij 1.000 van 

hun medewerkers kunnen helpen met schulden. Wij geloven dat iedereen een stap kan zetten 

om financieel gezonder te worden.  

Aantrekkelijk woon- en leefklimaat  

Een gezonde, toegankelijke en duurzame woningmarkt is essentieel voor de brede welvaart in 

Midden-Brabant. Duurzaam wonen is een van de thema’s waar Rabobank zich hard voor maakt. 

Dit thema omvat twee speerpunten. Enerzijds draait het om het verduurzamen van het 

woningaanbod. Wij willen een grote rol innemen bij deze maatschappelijke transitie door onze 

klanten maximaal te ondersteunen bij het adviseren en realiseren van verduurzaming middels 

financiële en niet-financiële oplossingen én ook door middel van het bijdragen aan duurzame 

bouw (BPD). Mooie voorbeelden hiervan zijn dat we samenwerken met partijen die 

woningeigenaren advies geven over de beste verduurzamingsmogelijkheden, zoals bijvoorbeeld 

de energieloketten voor gerichte hulp voor het verduurzamen van de eigen woning.  

Anderzijds gaat het bij duurzaam wonen om het toegankelijk maken van de woningmarkt voor 

diverse doelgroepen. Er is namelijk een toenemende schaarste en afnemende betaalbaarheid in 

de Nederlandse huur- en koopmarkt. Ook in de regio Midden-Brabant. Om het aanbod niet 

alleen structureel te verhogen, maar ook beter te laten aansluiten op de vraag uit de markt, is 

een verdergaande samenwerking nodig tussen alle betrokken marktpartijen. Rabobank zet haar 

expertise en haar netwerk in om samen met regionale partijen te komen tot een Deltaplan 

Wonen voor Midden-Brabant. Samen met gemeenten, bouwers en projectontwikkelaars gaan 

we de uitdaging aan om een beter functionerende woningmarkt te laten bijdragen aan een 

bredere welvaart in Midden-Brabant. Waar (blijven) wonen bijdraagt aan de vitaliteit van de 

leefomgeving. 

Ten slotte is er prachtige natuur in Midden-Brabant. En op veel plekken is het bereikbaar vanaf 

je voordeur. Dat is de reden dat Rabobank als partner investeert in het Van Gogh Nationaal Park 

(nog in ontwikkeling) met als doel om natuur en landschap in deze regio te versterken.  

Voorzieningen  

Cultuur, sport en ontspanning zijn belangrijke factoren voor een aangenaam leefklimaat. Als 

coöperatieve bank staan wij midden in de samenleving. Veel van onze medewerkers wonen en 

leven in Midden-Brabant. Zij kunnen een belangrijke rol spelen bij het vergroten van de 

leefbaarheid; door middel van het actief participeren in het verenigingsleven, maar ook door 

behulpzaam te zijn om de (financiële) weerbaarheid van de instanties te vergroten. Met Rabo 

ClubSupport versterken we het verenigingsleven middels donaties uit ons Fonds Coöperatief 

Dividend, maar zeker ook met de inzet van onze kennis en die van onze partners zoals NOC-

NSF en LKCA.  
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Bijlage 1: Economische groei in Nederlandse regio’s 
In figuur 1 uit de hoofdtekst werd al duidelijk dat in de motor van economische groei 

agglomeratievoordelen een belangrijke rol spelen. Wat zijn dat? Kort gezegd gaan 

agglomeratievoordelen over voordelen van nabijheid tot andere bedrijven. Hoe meer hoe beter zou 

je kunnen zeggen (bij verdubbeling van de dichtheid worden bedrijven zo’n 5 procent 

productiever). Vooral in en rondom de steden zagen we de laatste decennia door hun massa en 

dichtheid triomferen. Stedelijke regio’s bieden een grotere en gespecialiseerdere arbeidsmarkt en 

daardoor een betere ‘matching’ tussen bedrijven en arbeidskrachten. Ook biedt een grotere en 

meer gespecialiseerde markt van toeleveranciers (input sharing) in steden voordelen: lagere 

transactiekosten (zoek- en transportkosten) door nabijheid van een complex van (potentiële) 

toeleveranciers. Tot slot staan kennis-spillovers centraal in het begrip van agglomeratievoordelen: 

bedrijven profiteren van de overdracht van kennis en interacties met elkaar. Deze interacties kunnen 

formeel zijn, verpakt in handelsrelaties, maar ook juist informeel, toevallig en onbedoeld. De kern 

van deze relaties bestaat vaak uit face-to-face-contacten; nodig om persoonlijke en complexe 

kennis uit te wisselen, vertrouwen op te bouwen, en een accurate beoordeling te kunnen maken 

van het potentieel aan constant veranderende bedrijfsrelaties. Steden bieden deze interactiemilieus, 

zodat frequent en face-to-face-contact mogelijk wordt gemaakt. Naast deze algemene stedelijke 

voordelen gelden ze ook binnen specifieke clusters van samenwerkende bedrijven: hoe meer 

gerelateerd de activiteiten aan elke zijn hoe meer clustervoordelen bedrijven ontlenen. Zowel 

agglomeratiekracht als clusterkracht zijn twee belangrijke begrippen in de opgaven van de 

economie van Midden-Brabant. Gekoppeld aan de hoofdboodschap gaat het erom de acht raderen 

in de motor van economische groei te stroomlijnen met de dynamiek van ondernemerschap. 

Figuur 7 laat zien hoe de regio’s in Nederland zich de afgelopen decennia economisch hebben 

ontwikkeld: waar de motor van economische groei goed liep, en waar niet.  

Figuur 7: Economische groei per regio 

 

Bron: RaboResearch 

Conclusie: Midden-Brabant heeft de afgelopen decennia aandeel in de Nationale economie 

verloren.  

https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2017-stedelijke-regios-als-motoren-van-economische-groei-2901.pdf
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Figuur 8. ‘Verklaring’ van groei 

 

 

Bron: RaboResearch 

Conclusie: In Midden-Brabant draait de motor van economische groei niet soepel 

Figuur 9. Arbeidsproductiviteit 

 

Bron: RaboResearch 

Conclusie: Arbeidsproductiviteit in Midden-Brabant is lager 
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Bijlage 2: Data-analyse Midden-Brabant 

Aanvullend op de interviews en de gesprekstafels is er ook een data-analyse gedaan. Er is data 

verzameld op basis van de acht raderen zoals beschreven in de inleiding. Om een beeld te krijgen 

van hoe goed de raderen functioneren in de regio Midden-Brabant, zijn er voor elk van de raderen 

twee tot vijf indicatoren meegenomen in de data-analyse (zie tabel 1). Voor de raderen financiering 

en governance zijn er geen indicatoren gevonden, deze werden meegenomen in het 

literatuuronderzoek. Figuur 10 toont de gestandaardiseerde scores. Een negatieve score houdt in 

dat het radertje minder goed functioneert en een positieve score betekent dat het radertje beter 

functioneert dan het Nederlandse gemiddelde.  

Tabel 1: Indicatoren Midden-Brabant 

Indicator Score  

Clusters: Gini coëfficiënt Een maat in hoeverre een economie sterk geclusterd is 

in een of enkele sectoren of juist heel erg divers is – 

laat zien dat Midden-Brabant (0.53) dicht bij de 

landelijke waarde van 0.49 ligt. Midden-Brabant is dus 

niet sterk gespecialiseerd (vergeleken met de nationale 

economie). 

Ondernemerschap Ondernemerschap: Midden-Brabant onderscheidt zich 

weinig in dynamiek van ondernemerschap 

(procentuele verandering bedrijfsvestigingen, 

bedrijfsoprichtingen per jaar en aantal banen per 

bedrijfsvestigingen), en lijkt zelfs iets achter te lopen 

bij het nationale gemiddelde als het gaat om aantal 

banen per bedrijfsvestiging. 

Human capital Werkloosheid is vooral hoger onder hoogopgeleiden 

maar de algemene werkloosheid is lager dan het 

Nederlands gemiddelde. Dit komt omdat de 

werkloosheid lager is onder laag- en middelbaar 

opgeleiden. Daarnaast zie je dat het aantal 

binnenkomende jongeren wel positiever is, maar de 

score is niet heel hoog voor een regio met een 

universiteit, twee hogescholen en driembo’s. 

Kennisinfrastructuur Er wordt onder gemiddeld geïnvesteerd in Research & 

Development, zowel publiek als privaat. In lijn met de 

indicator voor ‘human capital’ zijn het aantal studenten 

afkomstig van mbo, hbo en wo wel hoog in de regio. 

Fysieke infrastructuur De fysieke bereikbaarheid over de weg en per spoor is 

goed op orde. 

Woon- en leefklimaat De indicatoren tevredenheid met de woonomgeving, 

misdrijven per 1000 inwoners en fijnstof scoren in de 

regio fors beneden het gemiddelde. De tevredenheid 

met de woonomgeving in Midden-Brabant is een stuk 

lager. De regio Midden-Brabant heeft te maken met 

een hogere criminaliteit en luchtvervuiling dan op 

landelijk niveau het geval is. 
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Figuur 10: Spider diagram indicatoren Midden-Brabant  

 

Bron: RaboResearch 

Economische specialisatie  

Om de relatieve specialisatie van de regio te bepalen, hebben we locatiequotiënten berekend voor 

18 sectoren. Figuur 11 laat een spider van alle sectoren zien in de regio. Als de score hoger is dan 

1, betekent het dat er een sector relatief oververtegenwoordigd is in de regio (ten opzichte van de 

nationale verhouding van deze sector in de Nederlandse economie).  

Figuur 11 toont dat Midden-Brabant de sterkste specialisatie heeft in de industrie, cultuur, sport en 

recreatie en vervoer en opslag.  

Figuur 11: Relatieve specialisatie  

 
Bron: RaboResearch 
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Bijlage 3: Uitdagingen in de regio in een woord 

Vraag: Wat is de belangrijkste uitdaging waar de regio nu voor staat om over 10 jaar de 

potentie optimaal te benutten? 
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Bijlage 4: Highlights survey onder studenten 
Naast de gesprekstafel met studenten is ook een online vragenlijst uitgezet bij Tilburg University, 

Avans Tilburg en Fontys Tilburg. In totaal waren er 56 respondenten van de verschillende 

onderwijsinstellingen. Aan de studenten is gevraagd waar ze zijn opgegroeid en momenteel wonen. 

Wat hier opvalt, is dat ‘slechts’ vier studenten zijn opgegroeid in Tilburg. Veel studenten zijn wel 

opgegroeid in de regio Midden-Brabant. Een enkeling is niet opgegroeid in de regio Midden-

Brabant, dus je zou kunnen zeggen dat Tilburg niet veel studenten trekt vanuit andere delen van 

het land. 

Om te beginnen hebben wij de studenten gevraagd hoe ze de economie van de regio Midden-

Brabant typeren. Tilburg is van oudsher een industriestad waar de logistiek en maakindustrie de 

grootste sectoren zijn, dit wordt ook benoemd door studenten. Dat de lokale economie wordt 

getypeerd als een opkomende economie, zien we ook vaak terugkomen. Studenten geven aan 

weinig bekend te zijn met de economische hotspots (bekende locaties met bedrijvigheid) in de 

regio.  

Vervolgens hebben wij gevraagd naar de ervaring met de regio Midden-Brabant. Uit de dialoog 

bleek dat studenten die nu in Tilburg wonen, graag daar zouden willen blijven, maar zien daar 

weinig mogelijkheden voor vanwege de hoge huizenprijzen.  

In de vragenlijst hebben wij ook gevraagd of studenten zouden blijven wonen en/of werken in de 

regio en wat voor cijfer ze de regio geven (figuur 12). Slechts 17 procent geeft aan te willen 

blijven wonen in Midden-Brabant en 25 procent geeft aan daar te willen blijven werken. Het 

grootste deel van de universitaire studenten weet nog niet of ze daar willen blijven wonen en/of 

werken.8 

De uitkomsten met de scores van de studenten van de hogeschool; zij waarderen zowel het 

woon- als werkmilieu hoger dan universitaire studenten (figuur 13). Meer dan de helft (53 

procent) geeft aan te willen blijven wonen in de regio en 28 procent geeft aan te willen blijven 

werken. Voor hbo-studenten is er nog vooral onzekerheid of ze willen blijven werken in de regio. 

Figuur 12: Wonen en werken in Midden-Brabant universitaire studenten 

 

Bron: RaboResearch 

                                                                                                               
8 De uitkomsten van de universiteit kunnen een vertekend beeld geven omdat 

het grootste gedeelte van de respondenten master studenten zijn. Zij zijn dit 

jaar begonnen met studeren en door de coronacrisis nog amper in contact 

gekomen met de regio Midden-Brabant. 
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Figuur 13: Wonen en werken in Midden-Brabant hbo-studenten 

Bron: RaboResearch 

 

De onzekerheid over het werken heeft vooral te maken met het feit dat studenten zelf nog niet 

weten waar ze terecht komen. Studenten geven aan dat Midden-Brabant een fijne regio is om in te 

wonen, maar er zijn weinig baankansen voor hoogopgeleiden.  

Op de vraag hoe Midden-Brabant er over 10 jaar uit moet zien zodat het als topregio bestempeld 

kan worden, wordt een beter woningaanbod het vaakst genoemd (21 procent). Dit is dus een grote 

opgave om studenten te behouden in de regio. Daarnaast worden vergroening en meer 

werkgelegenheid voor hoogopgeleiden ook benoemd. Duurzaamheid is van essentieel belang om 

de economische kracht te versterken in de toekomst. 

Als laatste zijn we ingegaan op de acht raderen van economische groei. Het functioneren en belang 

van de raderen stonden centraal in deze vragen. Voor het functioneren van de raderen scoorden 

alle raderen (boven)gemiddeld. Vervolgens hebben we gevraagd welke raderen het belangrijkste 

zijn om ervoor te zorgen dat Midden-Brabant haar economisch potentieel beter benut. Clusters en 

governance worden minder belangrijk gewaardeerd (4.95 en 4.7 respectievelijk, op een schaal van 

1-7). Alle andere raderen scoren een 5.4 of hoger. 

Figuur 14: Belang van het radertje voor het realiseren: ‘Regio Midden-Brabant aan de Top’ 
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