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Momentum benutten
De slimme regio Eindhoven is uitgegroeid tot een regio 
van wereldformaat als het gaat om samenwerking 
met en tussen ondernemers en de aanwezigheid van 
innovatieve, zeer hoogwaardige maakindustrie. Recent 
heeft de regio de status van Mainport gekregen. Er is 
een groot aantal partijen actief om ontwikkelingen 
vorm te geven die deze positie moeten ondersteunen. 

VNO-NCW Eindhoven is hierbij een belangrijke speler en is 
onderdeel van VNO-NCW Brabant Zeeland, het krachtigste 
ondernemerscollectief in Zuid-Nederland en het regionale 
netwerk van VNO-NCW. Centraal in de visie van VNO-NCW 
Brabant Zeeland staat het doel om een concurrerend 
ondernemingsklimaat te creëren, met een consistente focus 
op onderwerpen als bereikbaarheid, bedrijventerreinen, 
versterken van het vestigingsklimaat, onderwijs en 
arbeidsmarkt. 
 
Gegeven de centrumfunctie die Eindhoven heeft voor dit 
regionale netwerk en de toenemende impact van deze regio 
op de Nederlandse economie is een langetermijnvisie van  
deze kring nu van belang.

VNO-NCW Eindhoven wil dan ook, van de honderden 
ondernemers die zij vertegenwoordigt, weten welke thema’s 
de komende jaren centraal moeten staan. Met deze onder-
nemersagenda geeft de VNO-NCW Eindhoven ook aan wat 
haar leden belangrijk vinden voor de totstandkoming van 
de Brainport Nationale Actieagenda, die moet resulteren 
in significante investeringen vanuit de Rijksoverheid in het 
versterken van de economische positie van de regio almede 
de vestigingsvoorwaarden. Ook dient de agenda als input 
voor het lokale en regionale economische beleid en kan 
het gezien worden als input voor de programma’s van de 
komende gemeenteraadsverkiezingen. Kortom; Het is zaak dit 
momentum nu te benutten en een stevig ondernemersgeluid 
uit alle geledingen te laten horen.

Ondernemers aan het woord
Het lectoraat de Ondernemende Regio van Fontys 
Hogescholen Management Economie en Recht (FHMER) 
heeft op basis van tientallen gesprekken met ondernemers 
deze ondernemersagenda voor de regio Eindhoven 
opgesteld. De agenda is leidend voor de werk-, kennis- en 
lobby en communicatieagenda van VNO-NCW Eindhoven 
voor de komende jaren. De ondernemersagenda vormt de 
opmaat voor verdere uitwerking in position papers door 
de VNO-NCW Brabant Zeeland: een specifiekere invulling 
van de opgehaalde thema’s in standpunten, doelstellingen, 
lobbyprioriteit en programma’s.

Het onderzoek in cijfers

Voor het onderzoek is uitgebreid gesproken met experts uit 
de regio, aangevuld met een serie rondetafelgesprekken. 
Want het gaat niet alleen om de captains of industry, 
maar ook om lokale MKB-ers. En de focus ligt niet alleen 
op de maakindustrie, maar ook op andere sectoren zoals 
bouw, logistiek of dienstverlening. Op deze manier is een 
mindmap van ondernemend Eindhoven opgesteld waarin 
de belangrijkste issues en hun samenhang geschetst zijn. 
Daarop volgde een enquête onder de leden van de kring 
Eindhoven waarin is gevraagd de issues uit de mindmap 
te prioriteren. Het is deze prioritering die leidt tot de 
herkenning van vijf speerpunten in de ondernemersagenda, 
die hieronder worden uitgewerkt.

Ondernemersagenda
1. Onderwijs en Arbeidsmarkt
2. Samenwerking en innovatie ondernemers
3. Fysieke bereikbaarheid van de regio
4. Benutten van de status van Brainport als Mainport
5. Duurzaam en circulair ondernemen
6. Leef en vestigingsklimaat
7. Bestuurlijke versnippering en gemeentelijke herindeling
8. Internationalisering van het MKB

3.  Enquete leden  
VNO-NCW Eindhoven:  
n=52 

1. Expertinterviews: 18
2.  Rondetafelgesprekken:  

3 (met 24 leden)

Mindmap met 
belangrijkste issues

Prioritering issues  
in 5 speerpunten
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Onderwijs en Arbeidsmarkt
Onderwijs en Arbeidsmarkt staat 
al jaren hoog in de prioriteitenlijst 
van VNO-NCW Eindhoven en ook 
bij VNO-NCW landelijk. VNO-NCW 
Eindhoven blijkt haar achterban 
hiermee goed aan te voelen. Het 
blijkt dat maar liefst 63% van de 
respondenten aangeeft enigszins 
tot veel moeite te hebben om 
openstanden vacatures te vervullen.
Onderwijs en arbeidsmarkt wordt dan 
ook door 25% van de respondenten 
als prioriteit nummer 1 gezien. Zoals 
zichtbaar in bijgaande figuur, gaf 
meer dan 60% van de respondenten 
dit issue dan ook een prioriteit op de 
eerste, tweede of derde plaats.

In de enquête is voorts gevraagd 
naar de meest gewenste maat-
regelen om het aanbod van goed 
personeel en de aansluiting tussen onder- 
wijs en arbeidsmarkt te verbeteren. Er zijn door ons vijf suggesties voor 
maatregelen gedaan, die de volgende prioritering opleverde:
1.   Stimuleren van leven lang leren en duurzame inzetbaarheid
2.   Stimuleren van investeringen en instroom in technisch onderwijs
3.   Stimuleren van investeringen en instroom in ICT onderwijs
4.   Binden en boeien van internationals en partners 
5.  Uitvoering van de participatiewet

Hierbij valt op dat leden het stimuleren van leven lang leren en duur- 
zame inzetbaarheid het belangrijkst vinden, gevolgd door het stimu-
leren van investeringen en instroom in technisch en ICT onderwijs. 
Het gaat dus niet alleen om instroom; met het oog op de vergrijzing 
hechten ondernemers zeker ook belang aan de inzetbaarheid van het 
huidige personeel. De roep om goed gekwalificeerd personeel is niet 
nieuw. Maar waar de maatschappelijke discussie zich soms vooral lijkt 
te richten op de bovenkant van de arbeidsmarkt, met in het kielzog 
de aantrekkelijkheid van de stad voor internationaal talent, moet 
VNO-NCW Eindhoven vasthouden aan haar focus op de bredere 
aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Het gaat om allerlei 
soorten personeel en niet alleen de hoog opgeleide internationals voor 
de OEM’ers, maar zeer zeker ook op goed opgeleide vakmensen.  

We constateren dan ook dat de krapte op de arbeidsmarkt een 
druk beleidsveld is waar reeds meerdere initiatieven lopen.VNO-NCW 
Eindhoven moet deze lopende initiatieven, zoals het TechniekPact, de 
Kennisagenda of regionale initiatieven, blijven steunen via de lobby- 
agenda. Maar daarnaast is het advies meer uitvoerend aan de slag 
te gaan. Benut de unieke positie van VNO-NCW Eindhoven als ont-
moetingsplek en facilitator en maak mogelijk dat bedrijven van elkaar 
best practices op gebieden als leven lang leren, vitaliteit en duurzame 
inzetbaarheid leren. Deze rol kan ook gepakt worden voor de link 
tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Opleidingen vinden het moeilijk 
om bruikbare input uit het bedrijfsleven te krijgen, met name als 
het gaat om het vormgeven van de curricula. Ook hebben ze in het 
verleden moeite gehad om stageplekken te vinden voor scholieren 
en studenten. Hoewel deze problematiek in het verleden nogal eens 
ad hoc is opgepakt, kan VNO-NCW Eindhoven ook hier faciliterend 
optreden.

30%

20%

10%

0%

Onderwijs en Arbeidsmarkt
1 2 3 4 5 6 7 8

Kunt u aangeven in hoeverre u moeite heeft 
om openstaande vacatures te vervullen?

Veel moeite
22%

Enigzins moeite
41%

Weinig moeite
29%

Geen
moeite

8%

Groei en 
marktverkenning

Kennis en kunde

Circulaire economie

CO2 reductie

Energiebesparing

Tegengaan bestuurlijke  
versnippering

Opschalen Eindhoven  
naar 100.000 inwoners

Verdeling gemeente 
fonds

Aantekkelijke binnenstad, 
groenvoorziening

Evenementen zoals  
DDW, Glow

Design- en technologie  
museum, congresruimte

Sportfaciliteiten

Bestuurlijke versnippering  
en gemeentelijke herindeling

Samenwerking  
binnen MRE

Duurzaamheid en 
circulair ondernemen

Internationalisering MKB

Leef- en 
vestigingsklimaat



Samenwerking en 
innovatie
De regionale maakindustrie 
heeft een lange traditie van 
samenwerking. Dit gaat 
niet alleen om Brainport 
Development en de diverse 
living labs gericht op inno-
vatie, maar ook tussen 
ondernemers onderling, 
zoals in Brainport Industries. 
Zoals zichtbaar in bijgaande 
figuur, kende meer dan de 
helft van de respondenten dit issue dan ook een prioriteit 
op de eerste, tweede of derde plaats toe. 

In de maakindustrie zijn veel lopende initiatieven waar 
ondernemers zich bij kunnen aansluiten. Dat is begrijpelijk 
gegeven de kracht en aantoonbare impact op de 
concurrentiekracht van de regio. Maar zowel uit de 
interviews als rondetafelgesprekken blijkt dat deelnemers 
dergelijke initiatieven missen in de zakelijke dienstverlening, 
de bouw en de logistiek. Hier is een latente behoefte aan 
een open innovatiemodel, analoog aan Brainport Industries. 
Het is wel de vraag in hoeverre zo’n model haalbaar is 
in deze sectoren. Waar de specialisatiegraad laag is, 
de waardeketen kort, en de rivaliteit hoog, is een open 
innovatie model lastig voor te stellen. Niettemin bestaat  
de behoefte wel.

 De meeste ontwikkelingen, innovaties, 
in de bouw zitten vaak aan de achter-
kant van het bouwproces, in de maak- 
industrie. In die samenwerking moeten 
wij het doen. Maar we leven wel in 
een versnipperd speelveld... Er is een 
partij nodig om te integreren.

We herkennen een 
drukte aan bestaande 
actieprogramma’s en 
overlegorganen op dit 
gebied. Het advies aan 
VNO-NCW Eindhoven is dan 
ook een rol te pakken in met 
name het ondersteunen 
en faciliteren van groepen 
ondernemers. Ga op zoek 
naar voorbeelden die 

ondernemers inspireren zichzelf verder te ontwikkelen. Deel 
successen van ondernemers bijvoorbeeld via de bestaande, 
populaire, studieclubs of op andere nieuwe manieren.

Fysieke bereikbaarheid van de regio
Ondernemers uit de regio 
Eindhoven geven aan dat 
de fysieke bereikbaarheid 
van specifiek deze regio 
verbeterd moet worden; 
het issue wordt dan ook 
door meer dan 20% van de 
respondenten als prioriteit 
nummer 1 gezien, en ruim de 
helft van de respondenten 
gaf het een prioriteit op de 
eerste, tweede of derde 
plaats.

Uit een vervolgvraag blijkt dat 
leden hierbij het vergroten van de 
capaciteit van de A2, A58 en A67 als speerpunt zien. Van de 
acht door ons voorgestelde maatregelen werd deze door 
bijna de helft van de respondenten op de eerste plaats gezet. 

De prioritering van maatregelen zag er als volgt uit:
1.  Vergroten capaciteit snelwegen A2, A58 en A67 
2.  Verbeteren doorstroming op regionale wegen 
3.  Verbeteren ontsluiting van bedrijventerreinen 
4.  Ontwikkeling smart mobility oplossingen 
5.  Verbeteren ontsluiting van Eindhoven Airport 
6.  Meer internationale bestemmingen van Eindhoven Airport 
7.  Snelle treinverbinding met Düsseldorf 
8.  Mobiliteitsmanagement door ondernemingen

Waar in de interviews en rondetafelgesprekken erg sterk de 
nadruk is gelegd op de bovenregionale bereikbaarheid van 
Eindhoven (via spoor en lucht) geeft de achterban dus aan 
eerst het snelwegennet binnen de regio op orde te willen 
hebben.

Als ik werknemers heb die in de regio 
Tilburg of Waalwijk wonen, en ze 
moeten naar Eindhoven, dat houden 
ze ongeveer een jaar vol. Het is echt 
een probleem.

VNO-NCW Eindhoven stelt al jaren dat een goede bereikbaar-
heid van bedrijventerreinen en regio’s essentieel is voor het 
functioneren van de Brabants-Zeeuwse economie. 
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Het is een van de weinige partijen die zich hier continue voor 
blijft inzetten in de lobbyagenda. Eens te meer blijkt dat de 
achterban dit ook wenst. De publiek-private samenwerking 
in het project InnovA58  loopt nu reeds enkele jaren en heeft 
voor ogen eind 2020 te starten met de realisatie van deze 
belangrijke verbredingen. Volgens VNO-NCW Eindhoven is op 
zijn minst continuïteit in de projectplanning en doelstellingen 
vereist, maar zijn extra middelen en versnelling van de project- 
realisatie absoluut gewenst. De formulering van de Brainport 
Nationale Actieagenda, nu in de aanloop van de kamerverkie-
zingen en een nieuw regeerakkoord, biedt hiertoe een kans 
en moet een speerpunt in de lobbyagenda zijn.

Benutten status Brainport 
= Mainport
Met de lopende ontwikkeling 
van de Brainport Nationale 
Actieagenda is het benutten 
van de Mainportstatus een 
actuele kans om belangrijke 
investeringen vanuit de Rijks-
overheid te verkrijgen. In die 
zin is dit issue dus een beetje 
een vreemde eend in de bijt, 
aangezien het benutten van 

deze kans juist ondersteuning en mogelijkheden biedt voor 
de andere issues. De actieagenda richt zich immers op de 
gebieden kennis & technologie; nieuwe bedrijvigheid en 
talent; (inter)nationale bereikbaar-heid; en aantrekkelijkheid 
van het vestigingsklimaat. Voor een groot deel thema’s die 
ook van belang zijn voor ondernemers buiten de maak-
industrie. Ook de mindmap laat zien dat de geïnterviewden 
effect zien en verwachten van de mainportstatus op de 
andere thema’s. Zaak dus dat de VNO-NCW Eindhoven 
duidelijk het belang van de achterban gehoord krijgt in de 
Actieagenda.

Duurzaamheid en circulair 
ondernemen
Tenslotte wordt het thema 
Duurzaamheid gezien als een 
belangrijk issue voor leden van 
VNO-NCW Eindhoven. Wel valt 
op dat er redelijk wat spreiding 
is in toegekende prioriteit, 
ondanks de brede - ook door 
de landelijke werkgevers - 
geinitieerde maatschappelijke 
discussie over het belang van 

duurzaamheid. Met de lastige opgave van de Energieagenda, 
en de vertaling daarvan naar regionale acties en investeringen, 
is het goed dat VNO-NCW Eindhoven dit thema al enige tijd als 
een van haar lobbyprioriteiten heeft aangemerkt en samen met 
de gemeente Eindhoven het initiatief heeft genomen tot de 
oprichting van de Duurzaamheidsorganisatie Eindhoven 
(DOE). Deze organisatie – met vertegenwoordigers vanuit de 
overheid, de kennis en onderwijsinstellingen en het bedrijfs-
leven – wil met concrete projecten een wezenlijke bijdrage 
leveren aan de duurzaamheidsambities van de stad. 
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Contact
Marjolein van den Berkmortel
VNO-NCW Brabant Zeeland
Reitseplein 1 
Postbus 90154
5000 LG TILBURG

T 06 57 13 09 50
E berkmortel@vnoncwbrabantzeeland.nl

Onderzoek is mede mogelijk gemaakt 
door de gemeente Eindhoven, 
Rabobank Eindhoven - Veldhoven en 
Brainport Development.
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