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Samen met Brabantse ondernemers werken we in 2021 aan duurzame voedselsystemen,
vitale zorgsystemen, klimaatbestendige energieoplossingen en de ontwikkeling van
kansrijke sleuteltechnologieën. Dat doen we door te ontwikkelen, te investeren en te
internationaliseren.
We ondersteunen ondernemers met financiering, acceleratieprogramma’s voor start- en scaleups zoals het Investor Readiness Program en het Corona (International) Rebuild Program. We
dragen bij aan optimale randvoorwaarden om te ondernemen. Ondersteunen ondernemingen
bij het betreden van internationale markten en zorgen voor een zachte landing van
buitenlandse bedrijven in het Brabantse. We zorgen voor uitvoering van de Corona
Overbruggings-Lening (COL) en zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van het Pledgefund.
Dit jaarplan is de eerste uitwerking van het Meerjarenplan 2021-2024. Het plan is niet in beton
gegoten. De economie laat soms een grillig en ongewis verloop zien, met een wisselend effect
op sectoren en arbeidsmarkt. Als dynamische ontwikkelingsmaatschappij stellen we bij als de
situatie daar om vraagt. Mede dankzij het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat en de
provincie Noord-Brabant kunnen we dit jaar nog meer ondernemers kennis en kapitaal bieden
en substantieel bijdragen aan de corona-herstel-agenda. Tegelijkertijd draagt de BOM vanuit
een ‘impact first’ en missiegedreven aanpak bij aan de grote maatschappelijke transities en
stimuleren we het internationale concurrentievermogen van de Brabantse economie.
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Opgave 1: Duurzame voedselsystemen
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Opgave 2: Vitale zorgsystemen
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Opgave 3: Klimaatbestendige energieoplossingen
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Opgave 4: Kansrijke sleuteltechnologieën
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Onze kracht: ontwikkelen, investeren, internationaliseren
Ontwikkelen
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Het toekomstig verdienvermogen van Noord-Brabant en maatschappelijke opgaven gaan hand
in hand. Sterker nog, deze opgaven worden doorgaans gerealiseerd door innovatief
ondernemerschap. Samen met ondernemers, kennisinstellingen en publieke partijen in binnenen buitenland ontwikkelen we initiatieven die bijdragen aan nieuwe duurzame verdienmodellen
en het versterken van het innovatie(eco)systeem. Behalve aan ondernemerschap werken we
ook aan toegang tot (nieuwe) markten, faciliteiten, kennis, talent en financiering. We pakken
hierin een stevige rol (initiërend, co-creërend, coördinerend en realiserend).
Onze ecosysteembenadering (fig. 1) richt zich zowel op het blauwe vlak (en dan met name op de
systeemelementen met toevoeging van internationalisering) als op het rode, waarbij we voor de
komende jaren kiezen voor een bredere maatschappelijke waardecreatie op de gekozen
thema’s.
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Figuur 1: Elementen van het ondernemend Ecosysteem (Stam en Spigel, 2016)
De ecosysteembenadering sluit naadloos aan op de Economische Visie van de provincie en op
het missiegedreven innovatiebeleid van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (KIA’s
en KIC’s). Samen met de triple helix organisaties in Brabant werken we onder meer samen
binnen de zogeheten innovatiecoalities. In 2021 leidt dit tot een nieuw samenwerkingsverband
op het gebied van regeneratieve geneeskunde (biomaterialen), versterking van de alliantie die
werkt aan de digitalisering van de Brabantse maakindustrie (European
Digital Innovation Hub) en de intensieve samenwerking op het gebied van duurzame
voedselsystemen die behalve provinciaal ook nationaal handen en voeten krijgt. Voorbeelden
zijn het onlangs door InvestNL en de regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) opgestarte
programma Business Innovation Program Food en de samenwerking op het gebied van
voedselverwaarding. Ook op het gebied van waterstof en smart industry wordt Brabantoverstijgend geopereerd.

Investeren
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De BOM richt zich op startende en groeiende bedrijven die de ambitie én de potentie hebben
om grote impact te genereren voor de Brabantse economie. Samen met partners faciliteren wij
de groei van deze bedrijven. In 2021 creëren we zichtbare impact door het doorontwikkelen van
het venture building concept voor en door Brabantse partners, nieuwe en vervolginvesteringen,
nieuwe deelnemers aan business development programma's als het IRP, CRP en het MRP en
exits. Minimaal 80% van deze doelstellingen realiseren we binnen de benoemde
maatschappelijke thema’s.
De BOM zoekt intensieve samenwerking met haar aandeelhouders, Techleap, Invest-NL, het
Brabant Startup Fonds, Braventure, Brainport, universiteiten, bedrijfsleven en het bredere
netwerk van partners gericht op het scouten en begeleiden van startups in Brabant. De BOM is
met haar venture building framework de aanbieder van een Brabants startupinfrastructuur
waar partners op kunnen aanhaken en versnippering wordt tegengegaan. BOM doet dit samen
met Braventure. Kansrijke bedrijven die de BOM zelf niet kan helpen worden proactief begeleid
naar andere kapitaalverstrekkers en dienstverleners (waaronder RVO, MIT, OP-Zuid en
marktpartijen).

Internationaliseren
Met internationalisering en de inzet op Foreign Investments en International Trade levert de
BOM een directe bijdrage aan het stimuleren van groei en nieuwe bedrijvigheid, leidend tot
banengroei, kapitaalsinvesteringen, groei van export en hogere R&D uitgaven. BOM gaat nog
meer op zoek naar buitenlandse bedrijven die Brabant innovatiever en duurzamer maken en
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die bijdragen aan de maatschappelijke opgaven. We blijven daarnaast buitenlandse bedrijven
die reële economische activiteiten willen ontplooien in Brabant zo goed mogelijk ondersteunen.

BOM Foreign Investments brengt de kracht van Brabant onder de aandacht van buitenlandse
investeerders en helpt nieuwkomers en gevestigde buitenlandse bedrijven om de kansen van Brabant
optimaal te benutten.
BOM International Trade biedt bedrijven en kennisinstellingen uit de Brabantse clusters toegang tot
topinnovatie regio’s in Europa en de wereld voor groei van het verdienvermogen en toegang tot
technologie.

In de Invest in Holland strategie 2020-2025 van NFIA en regionale partners werken we aan ‘High
Priority Projects’ (HPP): projecten die aansluiten op de maatschappelijke opgaven, missies en
topsectoren van EZK. Daarbij wordt gekeken of een project voldoet aan criteria op het gebied
van innovatie (R&D), duurzaamheid, digitalisering en focus projecten. Het NFIA een target in
2021 van 20% HPP op het totaal aantal geconfirmeerde project. Onze ambitie is om dit te
overtreffen.
In organisatie van missies (inkomend en uitgaand) werken we nauwer samen met onze publieke
partners in Trade & Innovate NL netwerk en met private organisaties als RAI Automotive,
Brainport Industries, Hightech NL, NL in Business.
BOM is partner in het Invest in Holland netwerk, een landelijk samenwerkingsverband van 14
organisaties met als gemeenschappelijk doel het aantrekken en behouden van buitenlandse
bedrijven. Hierbinnen werken we aan het uitvoeren van de acquisitiestrategie Invest in Holland
2020-2025. Wij volgen hierin de lijn van de vier pijlers (gerichte acquisitie, investor relations,
vestigingsklimaat en samenwerking).
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BOM is het eerste aanspreekpunt voor provincie, Ministerie van EZK en NFIA voor buitenlandse
investeringen en bedrijven in Brabant. BOM heeft een coördinerende rol naar de regionale
acquisitie partners in Brabant (o.a. REWIN West-Brabant, Brainport Development, grote steden
en campussen).
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Bijzondere aandacht voor venture building, campussen,
innovatie-coalities en talent
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Venture building
Venture building is het actief en meetbaar motiveren, stimuleren en opwerken van ideeën,
startups en scale-ups door middel van (groei)programma’s (waaronder Investor Readiness
Program (IRP) en het Market Readiness Program (MRP), investeren en begeleiding van
ondernemers. Met als doel dat de slagingskans van startende ondernemingen in 2025 10%
hoger ligt dan in 2020. In eerste instantie richt venture building zich op de vroege
fase innovatieve ondernemingen in Brabant (Customer Discovery en Customer Validation fase),
in lijn met de doelgroepen uit het Meerjarenplan 2021-2024. Later kan dit worden uitgebreid
naar groeibedrijven. Het Venture Building Framework wordt samengesteld met, en is
toegankelijk voor, partners in het Brabantse Startup ecosysteem. De BOM werkt hierin samen
met onder meer Braventure, Brainport Development en TU/e.

Campus ontwikkeling
Campussen spelen in Brabant een belangrijke rol als fysieke knooppunt (hub-functie). Ze
verzorgen niet alleen huisvesting voor bedrijven, maar brengen ook functies bijeen die belang
zijn bij de ontwikkeling van een ecosysteem zoals fieldlabs, incubators, accelerators, shared
facilities. Ze kunnen ook het gezicht zijn van een innovatiecoalitie. Daarnaast dienen ze ook vaak
als 'etalage' voor een ecosysteem en spelen ze een belangrijke rol bij het aantrekken van
buitenlandse investeerders. In Brabant vinden we campussen in verschillende stadia van
ontwikkeling van pril en ontluikend (Green Chemistry Campus, Foodtech Park Brainport) tot
volwassen (Pivot Park, High Tech Campus). Een campus onderscheidt zich van een 'gewoon'
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bedrijventerrein door de ambitie om meer te zijn dan een goede bedrijfslocatie. Dit vraagt om
een voor bedrijven goed te herkennen profiel. Zo is de High Tech campus een typische R&Dcampus. De Brainport Industries Campus (BIC) richt zich juist op productie en op de
ontwikkeling van productietechnologieën.
In 2021 verkent de BOM samen met de campussen of de huidige hub-functie van de campussen
meer vraagt dan de huidige inzet. Bij deze verkenning worden ook de Brabantse regionale
ontwikkelingsmaatschappijen betrokken.

Innovatiecoalities
In 2021 gaat speciale aandacht uit naar het vormen en verder opwerken van innovatiecoalities.
De coalities geven invulling aan de opgaven waar de BOM de komende jaren aan werkt. Ze
zorgen voor afstemming, bundeling en optimalisatie van activiteiten en instrumenten op een
specifiek thema. Innovatiecoalities worden ingezet daar waar al een kritische massa in Brabant
aanwezig is. In 2021 werkt de BOM aan innovatiecoalities op het gebied van: energieconversie &
opslag, slimme & groene mobiliteit, life sciences & health, agrofood, en digitalisering & AI. Deze
coalities sluiten naadloos aan op de opgaven beschreven in dit jaarplan. In de ontwikkeling van
de innovatiecoalities trekken de provincie Noord-Brabant en de BOM gezamenlijk op. De
provincie heeft in het Beleidskader Economie de BOM opdracht gegeven mede invulling en
inrichting te geven aan de coalities en de regie te voeren richting het bedrijfsleven. Dit om
ervoor te zorgen dat de beschikbare kennis haar weg naar de markt weet te vinden en dus
aansluit op de behoefte van het bedrijfsleven en de consument.

Talent
Talent is een steeds belangrijker thema binnen het regionale en landelijke beleid en onze eigen
dagelijkse praktijk. Om hier invulling aan geven wordt in 2021 ingezet op talent voor
sleuteltechnologieën en start- en scale-ups en de promotie van Brabant als aantrekkelijke
'talent-vestigingsplaats'.
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De werkgroep is het eerste aanspreekpunt richting onze aandeelhouders. Talent wordt als
integraal thema opgepakt binnen de themateams. De BOM zal een actieve en trekkende rol
innemen dan wel of verbindende rol bij initiatieven van anderen.
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Verantwoording
De provincie Noord-Brabant en het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat sturen de BOM
aan op basis van het vierjarige Meerjarenprogramma 2021 – 2024. De subsidieaanvraag is
gebonden aan het Jaarplan.

Monitoring
Tussentijdse monitoring vindt plaats door middel van kwartaalgesprekken en
halfjaarrapportages en (informeel) overleg. Onze stakeholders hebben toegang tot up-to-date
informatie via de online reporting portal.

KPI’s
Ook in 2021 gaan we onze output breed meten en compact rapporteren aan de hand van met
de aandeelhouders afgesproken KPI’s. Deze zijn gebaseerd op de activiteiten omschreven in het
het hoofdstuk competenties. Belangrijker nog is het traject dat wordt ingezet en waarin we
indicatoren gaan vaststellen voor meting van onze maatschappelijke impact.
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Impact
BOM heeft de ambitie een impactgedreven organisatie te zijn die op verschillende niveaus
(strategisch, tactisch en operationeel) impact heeft geïntegreerd in processen, organisatie,
projecten en programma’s en hier ook portfoliobedrijven en stakeholders bij betrekt. Daarmee
streeft BOM naar een voortrekkersrol in maatschappelijke waardecreatie. We geven hier
procesmatig en projectmatig invulling aan met een projectgroep en ondersteuning van een
impact officer. Op deze manier leveren we een bijdrage aan onder meer:
• Werkgelegenheid;
• CO2-reductie;
• (Buitenlandse) investeringen in Brabant.
De BOM vindt het belangrijk om de klanttevredenheid te monitoren en te verbeteren waar
mogelijk. Daarbij is gekozen voor een gemiddelde waardering met een 8,5. De meer specifieke
kwalitatieve beoordelingen in de vorm van inhoudelijke reviews helpen in het verbeteren van de
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dienstverlening. BOM verbetert de duurzaamheid van de eigen organisatie door o.a. het
verbeteren van digitale processen, het vergroenen van de eigen mobiliteit (uit de auto op de
fiets) en het stimuleren van vitaliteit en diversiteit van de collega’s.
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Our story continues online ...
Meer inzicht in onze actuele prestaties vindt u
op de reporting portal van BOM:
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prestaties.bom.nl

