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Onze opgave

Kwalitatieve economie
Onze Brabantse economie draait op volle toeren. In de afgelopen twee decennia heeft Brabant zich 
doorontwikkeld tot een hoogwaardige kennisintensieve economie met bijvoorbeeld Brainport Eindhoven als 
toonaangevende regio. We hebben een krachtig midden- en kleinbedrijf (mkb) met relatief veel familiebedrijven. 
We zijn koploper in technische en sociale innovatie en behoren tot de top van Europese kennis- en 
innovatieregio’s. Hiermee vormen we een belangrijk fundament van de Nederlandse concurrentiekracht. Deze 
positie willen we behouden en uitbouwen richting 2030. Meer dan voorheen willen we daarbij onze 
innovatiekracht inzetten om oplossingen aan te dragen voor de grote transities van nu en morgen. Dit is geen 
vanzelfsprekendheid. De roep vanuit het bedrijfsleven om goed opgeleid personeel, van mbo tot universiteit, 
wordt steeds krachtiger. De banen van nu zijn niet vanzelf de banen van de toekomst. De toenemende mate van 
digitalisering en robotisering laat beroepen verdwijnen. En er ontstaan ook nieuwe beroepen die om andere 
competenties vragen. Dat brengt ontegenzeggelijk kansen met zich mee. Echter, het leidt bij groepen in de 
samenleving ook tot onzekerheid.
Onze arbeidsmarkt is essentieel voor onze economie en beïnvloedt ons economische groeivermogen. Voor onze 
kennisintensieve maakindustrie worden we bijvoorbeeld steeds afhankelijker van internationale kenniswerkers. 
Ons eigen hoogopgeleid talent vertrekt vaak uit Brabant omdat hier relatief minder niettechnische banen zijn op 
wo-niveau.
Met onze centrale ligging tussen de havens en het Europese achterland, zijn we hét ‘doorvoergebied’ voor de 
Randstad, Antwerpen en het Ruhrgebied. Hierdoor zijn we al jaren een logistieke hotspot. De (op)komst van 
grootschalige logistiek in met name West- en Midden-Brabant, met Tilburg-Waalwijk als nationale koploper, 
zorgt daarmee voor werkgelegenheid. Het is belangrijk dat de sector blijft investeren in robotica en digitalisering 
om concurrerend te blijven en om de grote afhankelijkheid van arbeidsmigranten te verminderen. Tegelijkertijd 
vraagt de groei van deze sector ook van overheden en ondernemers om zorgvuldige keuzes te maken om de 
‘verdozing’ van Brabant te voorkomen.

Onze inzet

Nieuwe economische visie
Ons economisch programma loopt in 2020 af. In het perspectief van 2030 ontwikkelen wij samen met onze 
partners een nieuwe economische visie voor Brabant. We richten ons op een goed functionerend, duurzaam 
economisch ecosysteem en een krachtig innovatiebeleid ten dienste van de werkgelegenheid en de 
maatschappelijke uitdagingen.
Gedeputeerde: Gruijthuijsen Martijn, van

Innovatiekracht
Onze innovatieve economie is een essentiële randvoorwaarde om ontwikkelingen in Brabant mogelijk te maken 
en betaalbaar te houden. We willen onze Brabantse innovatiekracht inzetten om oplossingen te bedenken voor de 
maatschappelijke opgaven. Wij bevorderen de ontwikkeling van die ecosystemen die zich inzetten voor 
duurzame voedselontwikkeling, energie en circulariteit, slimme mobiliteit, gezond ouder worden of veiligheid. 
Aanvullend hierop sluiten we specifiek aan bij een aantal sleuteltechnologieën zoals fotonica en kunstmatige 
intelligentie. Hiermee slaan wij twee vliegen in één klap. We zijn ervan overtuigd dat uit deze innovaties nieuwe 
(internationale) markten ontstaan waarmee we onze economische positie kunnen verstevigen. Bij nieuwe 
sleuteltechnologieën spelen ook vraagstukken op het gebied van privacy, eigenaarschap van vindingen en data, 
betaalbaarheid voor eindgebruikers en ethiek (zoals dierproeven) een rol. In onze opdrachten aan de Brabantse 
Ontwikkelings Maatschappij (BOM) geven wij dergelijke randvoorwaarden voor investeringen mee. Deze 
randvoorwaarden gelden tevens voor onze deelname aan Europese programma’s.
Gedeputeerde: Gruijthuijsen Martijn, van
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Internationale verbondenheid
De internationale oriëntatie van onze provincie is een belangrijke factor geworden voor onze Brabantse 
economie. We zien dan ook kansen om krachtige allianties te smeden met innovatieve bedrijven en 
kennisinstituten in andere (Europese) regio’s. In het verlengde hiervan continueren we onze 
internationaliseringsstrategie.
Gedeputeerde: Gruijthuijsen Martijn, van

Kwaliteit is investeren in leren
Onze positie als top innovatieregio verlangt van ons dat we kiezen voor kwaliteit en dat onze economie zich 
ontwikkelt passend bij ons innovatieve profiel. We willen de hele keten van kennis, kunde en kassa in dit 
perspectief verstevigen. Dit vraagt om het hebben van voldoende kwaliteit op alle (opleiding)niveaus en het 
iedereen bieden van perspectief op werk. We stimuleren het leggen van verbindingen tussen (v)mbo, hbo en wo, 
zowel onderling als met de arbeidsmarkt. We willen daarnaast de kennis over digitalisering en robotisering bij 
Brabanders en het Brabantse bedrijfsleven vergroten. Onze Brabantse onderwijsinstellingen, waaronder JADS, 
kunnen de kennis leveren om aansluiting op de arbeidsmarkt te kunnen houden. We continueren en stimuleren 
het ontwikkelen van innovatieve werk- en leerlocaties en proeftuinen waarin innovatie kan groeien. Denk hierbij 
aan de A270, Brainport Smart District, circulaire bedrijventerreinen en aardgasvrije wijken zoals Quirijnstok in 
Tilburg.
Gedeputeerde: Gruijthuijsen Martijn, van

Actieplan arbeidsmarkt
Naar verwachting blijft de krapte op onze arbeidsmarkt de komende jaren aanhouden als gevolg van 
economische groei aan de ene kant en vergrijzing aan de andere kant. Robotsering en informatisering nemen de 
komende jaren routinematige werkzaamheden meer en meer over maar bieden tegelijkertijd ook meer nieuwe 
werkgelegenheidskansen. Als provincie hebben wij een belangrijke opdracht om een gezonde en duurzame 
regionale economie te bevorderen, met een goed werkende arbeidsmarkt waarin vraag en aanbod effectief op 
elkaar aansluiten. Overheden, ondernemers en onderwijs hebben daarbij ook een gezamenlijke 
inspanningsverplichting voor een leven lang leren en het duurzaam inzetbaar maken van het onbenutte 
arbeidspotentieel. Daarom ontwerpen we in de komende periode samen met onze Brabantse kennis- en 
onderwijsinstellingen én het Brabantse bedrijfsleven een Actieplan arbeidsmarkt, met in ieder geval aandacht 
voor de sectoren techniek, bouw en zorg. We brengen de beroepen van de toekomst in kaart en vertalen deze 
vraag door naar het onderwijsaanbod en de bedrijven die zich hier willen vestigen. Om de aansluiting tussen 
arbeidsmarkt en onderwijs verder te verstevigen, zetten we tevens in op excellente (hybride) leeromgevingen. 
We organiseren hierbij ook ontmoetingen buiten Brabant om hoogopgeleid talent te interesseren voor het 
Brabantse mkb en Brabant als ‘the place to be’.
Gedeputeerde: Gruijthuijsen Martijn, van

Gericht opleiden voor de transitieopgaven
De maatschappelijke transities vragen om forse investeringen in ons menselijk kapitaal. De vraag naar 
beroepskrachten in onder meer de bouw en techniek zal hierdoor groeien op alle niveaus. Dit geldt in het 
bijzonder voor de energiesector. In aansluiting op de acties die landelijk worden ondernomen in het kader van 
het Klimaatakkoord zullen wij in samenwerking met arbeidsmarktregio’s, ondernemers en onderwijsinstellingen 
stimuleren dat dit vraagstuk op het niveau van de Brabantse regio’s wordt opgepakt.
Gedeputeerde: Gruijthuijsen Martijn, van

Bevorderen ondernemerschap
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We hechten veel waarde aan het samenspel tussen multinationals en het brede mkb, met bijzondere aandacht 
voor het fijnmazige netwerk van toeleveranciers. mkb-ondernemers die op het gebied van sociale innovatie het 
goede voorbeeld geven, blijven we benoemen als ‘Brabants Besten’. We stimuleren daarnaast start-ups en scale-

ups zodat zij 
kunnen uitgroeien 
tot zelfstandige 
rendabele 

bedrijven. We continueren de MKBplus-faciliteit. Onze onderwijsinstellingen vragen we hun kennis in te zetten 
ten dienste van startende ondernemers. We spannen ons maximaal in om Rijks- en Europese fondsen te benutten 
die aansluiten bij onze opgaven en ons ecosysteem.
Gedeputeerde: Gruijthuijsen Martijn, van

Kennis en data
De toenemende beschikbaarheid van data biedt een bron aan mogelijkheden om ons provinciale beleid te 
verbeteren. Door het effect van provinciaal beleid in de omgeving bijvoorbeeld meer te meten dan te berekenen, 
hebben we de mogelijkheid om actiever bij te sturen of tijdig in te grijpen. Gebruik van real-time data maakt ons 
beleid daarmee niet alleen meer actueel en op maat, maar geeft ook een realistischer inzicht in de kwaliteit van 
de leefomgeving. Het kan daarmee ook bijdragen aan meer vertrouwen en draagvlak bij betrokkenen. We willen 
daarom de komende periode onze kennispartners steviger verbinden met onze opgaven zodat we de juiste kennis 
hiervoor tijdig in huis hebben. We intensiveren de toepassingen van diverse metingen en maken onze eigen 
prestaties daarmee smart. Te denken valt aan het real-time monitoren en beschikbaar stellen van gegevens over 
verkeersintensiteiten, ammoniakuitstoot van stallen en luchtkwaliteit. Voor meer informatie over fijnstof in de 
lucht in hoog belaste gebieden bestaat behoefte aan meer meetpunten. We treden met het RIVM en gemeenten in 
overleg hoe dit het beste vorm kan krijgen als onderdeel van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit. Bij het 
gebruik van data voor ons beleid, passen wij de spelregels over digitalisering toe, zoals deze binnen BrabantStad 
zijn afgesproken.
Gedeputeerde: Gruijthuijsen Martijn, van

Gedeputeerde aan het woord
 

Martijn van Gruijthuijsen, gedeputeerde Economie, Kennis en Talentontwikkeling:
"Kiezen voor kwaliteit betekent voor mij… dat we de komende jaren blijven investeren in die plannen die ervoor 
zorgen dat Brabant ook in de toekomst dé provincie blijft waar het goed toeven is. Waar iedereen die dat wil zich 
thuis voelt en zijn of haar talent verder kan ontwikkelen en kan inzetten.
Ik wil deze bestuursperiode … het economisch programma verder ontwikkelen om ervoor te zorgen dat de 
ijzersterke Brabantse economie de komende jaren in de voorhoede blijft spelen van innovatieve regio’s. En om 
dat te kunnen waarmaken is het essentieel om ook als provincie alles uit de kast te halen om elk talent - van 
binnen en buiten Brabant - voor onze Brabantse arbeidsmarkt in te zetten. Onze arbeidsmarkt schreeuwt om 
goede arbeidskrachten.
In 2030 … is Brabant dé hotspot van Nederland waar ieder talent in Nederland - praktisch of theoretisch opgeleid 
- wil zijn. En dat al die mensen die hier een gave baan hebben, hier fijn wonen, zich thuis voelen en 
bourgondisch van het Brabantse leven genieten.
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