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Jaarplan 2022: Aanjagen, verbinden en
vernieuwen
Brabant veert in de huidige (post)-corona periode relatief sterk terug. De sterk
toenemende vraag naar high tech speelt hierin een belangrijke rol. Het tekort aan talent
en ook de netcongestie zijn knelpunten. Klimaatverandering wijst ons op de kansen van
groene chemie, de energietransitie en verduurzaming van het MKB. Circulariteit
vanuit zowel duurzaamheidsperspectief als reductie van de afhankelijkheid van
internationale partijen, het optimaal benutten van reststromen of (nieuwe) grondstoffen,
verdient extra aandacht.

Ondernemerschap is de aanjager voor verandering. Van duurzame voeding, een gezonde toekomst,
klimaatneutrale energie tot de ontwikkeling van kansrijke sleuteltechnologieën. De Brabantse
Ontwikkelings Maatschappij (BOM) zorgt dat start-ups die daaraan bijdragen met de juiste
ondersteuning en financiering een vliegende start maken en hun ideeën kunnen laten doorgroeien tot
scale-ups. Ook zorgen we dat bedrijven met internationaliseringsambities deze kunnen waarmaken.
Jaarlijks realiseert de BOM impact samen met tientallen ondernemingen. De BOM is een
uitvoeringsinstantie van de Provincie Noord-Brabant en het Ministerie van Economische Zaken &
Klimaat.

De BOM staat in 2022 voor verbinden en vernieuwen. We gaan op volle kracht door met de
realisatie van het MeerJarenProgramma 2021-2024. Vanuit een impact first en missiegedreven
aanpak zetten we ons in voor maatschappelijke transities op het gebied van energie, landbouw
& voeding, gezondheid en de toepassing van sleuteltechnologieën. We ontwikkelen, investeren
en internationaliseren en helpen zo succesvolle innovaties en ondernemerschap (venture
building) naar de markt te brengen. Alles om het internationale concurrentievermogen van de
Brabantse economie te versterken, van Bergen op Zoom tot Boxmeer.
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Vernieuwer en netwerker
In 2022 wil de BOM ingezette initiatieven, zoals het Deeptech(partner)fund, de samenwerking
met Invest International, het European Enterprise Network (EEN) en het Brabantse Pledgefund
voorzetten. We doen dit niet alleen, maar altijd samen met het bedrijfsleven, de regionale triple
helix organisaties, regionale ontwikkelings maatschappijen in Nederland, universiteiten,
hogescholen, MBO’s, brancheorganisaties, co-investeringspartners als Invest-NL, Techleap en
overheden. Zolang het maar aantoonbaar bijdraagt aan het lange termijn verdienvermogen en
de concurrentiekracht van de Brabantse economie.
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Duurzame Voedselsystemen
In Brabant werken we hard aan duurzame voedselsystemen om te zorgen dat er ook in de
toekomst voldoende kwalitatief voedsel is voor iedereen, met respect voor onze leefomgeving.
De BOM zet samen met ondernemers in op de transitie van dierlijke naar alternatieve eiwitten;
versnelling van precisielandbouw en het tegengaan van verspilling.
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De BOM neemt de lead om met relevante partners een bijdrage te leveren aan de realisatie van
de Innovatieagenda Landbouw & Voedsel.
We identificeren internationale samenwerkingsmogelijkheden met VS, Israél en Duitsland met
name voor de eiwittransitie en agritech.

Ambitie | De BOM wil door middel van efficiënte èn duurzame productie bijdragen aan een
klimaatneutrale landbouw en voedselproductie in 2050, waarbij Brabant tot de Europese topregio’s
behoort en een vooraanstaande kennisleverancier is.

Focusgebieden
Grondstoffen | 100% benutting van groene grondstoffen (bijvoorbeeld bieten en
aardbeien) waarbij verspilling wordt voorkomen.
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Doorontwikkeling programma's voedselwaarde in samenwerking met InvestNL,
Rabobank, STV en landelijke ROM's;
Brabantse start-ups en bedrijven faciliteren om tot nieuwe business cases te
komen;
Technologische oplossingen stimuleren ter voorkoming van voedselverspilling,
zoals visioning/sensor, data, AI en opslag.
Eiwittransitie | Initiëren van de ontwikkeling van hoogwaardige eiwitten die een
functie vervullen, of van nutritioneel belang zijn.
Valideren en opschalen technologie om tot nieuwe product-marktcombinaties te
komen;
Samenwerking met WUR Delf en Gent verstreken;
Brabant positioneren als toplocatie voor validatie en opschaling.
Agritech | Technologie versneld inzetten voor innovaties die bijdragen aan de
verduurzaming van het voedselsysteem.
Verhogen datamaturiteit agrifoodbedrijven en inzetten op overkoepelende
datavraagstukken;
Focus op robotisering in de precisielandbouw met uitvoeren van het Agrobots
programma en aansluiten bij bestaande programma's;
Verkennen regeneratieve landbouw en de mogelijk rol voor de BOM.
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Meer weten? | Bezoek de themapagina Duurzame Voedselsystemen.
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Gezonde Toekomst
In Brabant werken we aan het toekomstbestendig verbeteren van gezondheid en het
bevorderen van ieders kwaliteit van leven en welvaart. De BOM draagt hier samen met
ondernemers aan bij door in te zetten op gepersonaliseerde behandelmethodes, digitale zorg
en toepassingen van sleuteltechnologieën als fotonica, nanotechnologie en robotica.
Investeren in startups die zich richten op een high unmet medical need;
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Ambitie | Het realiseren van vitale zorgsystemen in Brabant die ook in de toekomst effectief en
betaalbaar blijven, en die voor iedereen vijf extra gezonde levensjaren opleveren. BOM ondersteunt
startups en bedrijven om zorginnovaties sneller naar de markt te brengen.

Focusgebieden
• Medische Technologie | Toepassing van sleuteltechnologieën als fotonica,
nanotechnologie, robotica, data science, beeldvorming en monitoring, regeneratieve
engineering en biomaterialen.
Positioneren, acquireren en business development voor roboticacluster;
Acquisitie gericht op imaging;
Bevorderen internationalisering VS en China;
Uitvoeren Smart Biomaterials Consortium (SBMC) agenda door acquisitie, soft landing
buitenlandse bedrijven en invulling aan innovatiecoalitie regeneratieve geneeskunde.
• Life Sciences (Biopharma) | Ontwikkeling van gepersonaliseerde behandelmethodes
d.m.v. immunologie, ‘drug discovery and development’ en data science.
Versterken campus Pivot Park gericht op drug discovery en immunologie;
Verkennen Pharma cluster Brabant met o.a. Amgen, Aspen en MSD en de relatie met
de corporate venture afdelingen van deze bedrijven versterken;
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Proactieve acquisitie op aantrekken en behoud Pharma productie bedrijven.
• Health Tech | Bieden van digitale zorg (gericht op zorgpreventie) m.b.v. data science en big
data, imaging, diagnostiek en monitoring.
Focus op Preventie door verkennen AI mogelijkheden, relevante Brabantse
ondernemingen en programma-uitvoering;
Voortzetten E-health trade activiteiten gericht op Duitsland.
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Meer weten? | Bezoek onze themapagina Gezonde Toekomst.
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Klimaatneutrale Energieoplossingen
Met klimaatneutrale energieoplossingen worden we in Brabant steeds minder afhankelijk van
olie en gas. De BOM zet in op fossielvrij opgewekte elektriciteit en warmte, energiebesparing in
gebouwen & productieprocessen en de ontwikkeling van nieuwe technieken die ons helpen in
Brabant de CO2-uitstoot te verminderen en de energietransitie te versnellen.
De BOM draagt bij aan de ontwikkeling van energieprojecten en innovatieve technologieën en is
actief als investeerder (Energiefonds Brabant). In Brabant wil de BOM de lead nemen in
onderstaande deeltransities.

Ambitie | Door versnelling van de energietransitie bijdragen aan de realisatie van 50% CO2 reductie in
2030.
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Focusgebieden
• Duurzame elektra | Opwekken energie met zon- en windprojecten;
Samenwerking met zon- en windontwikkelaars voor invulling van de 50%
omgevingsparticipatie (Regionale Energie Strategie);
Toepassen energieopslag bij zon- en windprojecten en bij realisatie van zon- op
waterprojecten.
• Duurzame warmte | Opwekken energie met warmte-projecten.
Onderzoeken, structureren en financieren van de 'lastige' biogas, aquathermie,
solarthermie en geothermieprojecten.
• Industrie | Verduurzamen energie-intensieve industrie.
Benaderen van 15 van de 40 meest energie-intensieve bedrijven met een aanbod voor
verkenning, proces, financiering en realisatie van verduurzaming;
Intentie met 3 industriële sites om langjarig versneld C02 reductie te
realiseren (Industrie ESCo met PNB).
• Gebouwde omgeving | Verduurzamen gebouwen en wijken.
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Realiseren warmteopslagproject bij nieuwbouw;
Introductie en stimulering van innovaties zoals warmtepompen en batterijen voor
energieopslag aan huis;
Ondersteunen pilotprojecten bij BOM portfoliobedrijven.
• Energieopslag | Systeeminnovatie realiseren met nieuwe technologieën/ concepten.
Realiseren GreenH2UB's inclusief testbed voor nieuwe hightech/fuel-innovaties;
Ontwikkelen benodigd industrieel weefsel en faciliteren brede bedrijfsleven voor Dutch
Electrolyser i.s.m. Brainport Development;
Visie en deelprojecten met partners op hightech en sustainable fuels; ontwikkelen
applicaties rond 'hightech & groene fuels/ waterstof / synthetisch gas';
Energy communities uitrollen op basis van een methodiek rond integrale Smart-Grids
voor bedrijventerreinen en woonwijken;
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Meer weten? | Bezoek onze themapagina Klimaatneutrale Energieoplossingen.

8

Kansrijke Sleuteltechnologieën
Sleuteltechnologieën bepalen de manier waarop we in de toekomst leven, leren en werken. Ze
dragen bij aan het oplossen van onze maatschappelijke uitdagingen. De BOM zet samen met
ondernemers in op het digitaliseren en circulair maken van de hightech maakindustrie, slimme
én groene mobiliteit en baanbrekende technische oplossingen.

Overkoepelende ambitie | Blijven ontwikkelen en toepassen van technologie, machines en concepten
die de duurzaamheid en concurrentievermogen vergroten van de ‘hightech maak- en
onderhoudsindustrie’, inclusief maintenance & services en smart & green mobility.
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Ambitie Digitalisering | Versneld en breed digitaliseren, a.h.v. nieuwe technologie, nieuwe
businessmodellen en nieuwe marktkansen (nadruk TRL 7-9). Ambitie is 20% meer
gedigitaliseerde bedrijven in 2025. Daarnaast ook circulair maken van deze bedrijven, met de
ambitie 50% minder grondstoffengebruik in 2030.

Focusgebieden
• Digital Factory | Verbinden en automatiseren van processen a.h.v. data en computer
besturingen (incl. toepassing AI).
• Smart Products | Verzamelen van gegevens en communicatie t.b.v. gebruik en onderhoud.
• Servitization | Leveren van een dienst met nieuw verdien-model, i.p.v. een product.
• Sustainable Factory - CIRCULARITEIT | De gehele keten werkt zo zuinig mogelijk met liefst
duurzame energie en materialen. Uitgangspunten zijn levensduurverlenging en waarde
behoud.
Ambitie Future Emerging Technologies (FET) | Het verder ontwikkelen, opschalen en naar de
markt brengen van essentiële en nieuwe technologieën (TRL 4-7) voor Brabant en hiermee
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bijdragen aan de maatschappelijke opgaven op het gebied van energietransitie, gezondheid &
zorg en landbouw & voedsel.

Focusgebieden
• Geïntegreerde fotonica | Ontwikkelen van snellere IC’s (integrated circuits) die werken met
licht i.p.v. elektriciteit.
• Nanotechnologie | Materialen met hele kleine afmetingen maken, veranderen of
gebruiken.
• Advanced Manufacturing | Additive manufacturing (AM) en industriële QA applicaties,
manufacturing industrial cybernetics/robotica (3D printen).
• Artificial Intelligence (AI) | Nabootsen menselijk brein met systemen of machines a.h.v.
software en enorm veel data.
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Meer weten? Bezoek onze themapagina Kansrijke Sleuteltechnologieën.
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Ontwikkelen, investeren en
internationaliseren

Jaarplan 2022 / Brabantse Ontwikkelings Maatschappij

Ontwikkelen, Investeren en Internationaliseren. Daar zijn we goed in. Door deze competenties
optimaal in te zetten, dragen we bij aan de vier maatschappelijke uitdagingen en een
toekomstbestendige Brabantse economie.

Ontwikkelen | 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 binnen- en 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).
Investeren | 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. We creëren 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.

11

Internationaliseren | Met internationalisering 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 op zoek naar buitenlandse bedrijven die
Brabant innovatiever en duurzamer maken en die bijdragen aan de maatschappelijke opgaven.
We blijven daarnaast buitenlandse bedrijven die reële economische activiteiten willen
ontplooien in Brabant zo goed mogelijk ondersteunen. De BOM biedt daarnaast 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.
Venture Building | Bijdragen aan maatschappelijke thema’s en sleuteltechnologieën vraagt om
versnelling van innovaties naar de markt. Innovaties starten als vinding en gaan via het
realiseren van een verdienmodel naar de markt om vervolgens als regionale kampioen door te
groeien tot wereldspeler. Toch blijkt consistent groeien in elke fase een uitdaging voor veel
ondernemingen. Zo’n 90 % van de start-ups is daardoor niet financieringsrijp. BOM zet een datagedreven infrastructuur op voor ondersteuning en financiering. Ons doel is om samen met de
regionale partners substantieel meer innovaties naar de markt te brengen.
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Impact | De BOM richt zich de komende jaren vooral op het verzilveren van de economische
kansen van de maatschappelijke opgaven. Gewin op zowel economisch als maatschappelijk
gebied gaan daarbij hand in hand en mogen niet ten koste van elkaar gaan. De
maatschappelijke uitdagingen van onze samenleving zijn het vertrekpunt voor onze activiteiten.
We willen daarin niet alleen maar meebewegen, maar een voorloper en inspirator zijn.
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Bijzondere accenten in 2022
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De actuele trends en ontwikkelingen en de lessen uit 2021 zorgen dat we komend jaar naast de
vier maatschappelijke thema’s en ontwikkelen, investeren en internationaliseren een aantal
accenten leggen.

Cross-overs | In 2022 hebben we ook aandacht voor onderwerpen of vraagstukken die
meerdere thema’s raken. Dat doen we op drie manieren.
• Aandacht voor innovaties die dwars door alle thema’s heengaan, zoals digitalisering;
• Goede aansluiting tussen de sleuteltechnologieën en de drie maatschappelijke opgaven;
• Creëren van nieuwe kansen op raakvlakken tussen maatschappelijke opgaven. Denk aan
gezondheidseffecten van gepersonaliseerde voeding.
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Regionaal ecosysteem | De BOM werkt nauw samen met de triple helix organisaties in
Brabant: AgriFood Capital, Brainport Development, Midpoint Brabant en REWIN. Als
ontwikkelingsorganisaties zijn we complementair aan elkaar, zowel op strategisch, inhoudelijk
als uitvoerend gebied. In 2021 hebben we de verschillende uitvoeringsagenda’s naast elkaar
gelegd en in 2022 gaan we concreet met elkaar aan de slag om de regionale agenda’s tot
uitvoering te brengen. Vanuit BOM zullen we expertise vanuit investeren en internationaliseren
aanreiken, koppelingen met landelijke partners maken en vooral samenwerken op ecosysteemen projectontwikkeling. Met Brainport Development sluiten we hiertoe een
samenwerkingsovereenkomst, met AgriFood Capital gaan we ons verdiepen in de crossovers
met digitalisering en lifesciences, met Midpoint denken we mee over hun nieuwe agenda en met
REWIN kijken we naar projecten rondom circulariteit en food. Venture building pakken we met
alle triple helix organisaties op. Tevens zal in 2022 in de samenwerking Braventure, BSF, BOM
een gezamenlijke visie worden ontwikkeld met betrekking tot de wensen en noden van de
(toekomstige) startups in Brabant.
Meer risico's | Opvallend voor onze kerncompetentie investeren is de tendens naar een hoger
risicoprofiel, de behoefte aan zowel kleine als grote bedragen, met een lange
investeringshorizon. De combinatie van ontwikkelen en investeren maakt BOM uniek. We
ontwikkelen nieuwe instrumenten die hierop inspelen en doen enkele ecosysteeminvesteringen
binnen de thema’s.
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Trade agenda | De BOM biedt Brabantse bedrijven en kennisinstellingen toegang tot de
topinnovatie regio’s in de wereld, om zo het verdienvermogen te vergroten en/of toegang tot
technologie te krijgen. In het bijzonder richten wij ons op Noord-Amerika (Midwest), Duitsland
(Baden Württemberg en Beieren), Israël en China (provincie Jiangsu) waar we ook een goed
ontwikkeld netwerk hebben. Via het Trade Relations Programma bieden we
maatwerkbegeleiding aan Brabantse bedrijven met een internationaliseringsbehoefte. De
behoeften en wensen van bedrijven, op specifieke landen en sectoren, vormen de basis voor de
activiteiten. In 2022 staan handelsmissies naar Zuid-Duitsland, Israël, China en de Verenigde
Staten gepland. Indien er geen fysieke handelsmissies mogelijk zijn, dan zoeken we naar een
digitaal alternatief. Daarnaast besteden we dit jaar aandacht aan de mogelijkheden die de
Franse markt biedt voor het Brabantse bedrijfsleven. Het Export Accelerator Programma is een
belangrijk onderdeel van onze activiteiten. Mede vanwege de nieuwe geopolitieke situatie
neemt de interesse vanuit buitenlandse bedrijven toe. Middels decentralisatie doen veel
bedrijven aan risicospreiding.
Effectieve organisatie; hoge ambitie, kleiner budget | In 2021 hebben we ingezet op het
effectiever inrichten van de organisatie. We formuleerden BOM-brede ambities op de vier
maatschappelijke thema’s waar we via de themateams invulling aan geven. Komend jaar staat
het verder optimaliseren en verankeren van de inzet van de themateams centraal om zodoende
nog meer impact te creëren. We zetten de beschikbare middelen nog slimmer in; door
activiteiten vanuit de kerntaken nog meer aan elkaar te verbinden (bijvoorbeeld door middel
van thematisch werken) en een betere stroomlijning van (interne) processen. Daarnaast werken
we beter samen met externe partners en voorkomen zo fragmentatie.
Regionale en landelijke uitrol Venture Building | De Brabantse startup strategie, venture
building genaamd, blijven we in 2022 promoten, uitdragen en uitrollen. Venture building is de
strategie en het activiteitenprogramma van alle betrokken partners in Brabant. Dat brengt
Brabant dichterbij de missie om niet per se het aantal startups te vergroten, maar juist het
aantal succesvolle startups dat doorgroeit naar een volgende levensfase. In 2022 gaan we het
programma regionaal en landelijk uitrollen.
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Impact: Meting SDG's | BOM is een impact gedreven organisatie 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. In 2021 is de BOM
gestart aan haar Impact Journey, waar naast de KPI’s (outputmeting) nu ook de SDG’s
(impactmeting) voor enkele projecten worden meegenomen. In 2022 richten we ons met de
Impact Journey op:
• Het kwalitatief in kaart brengen van een selectie van belangrijke impacts uit ons
waardecreatiemodel om de meerwaarde van onze activiteiten nog beter te kunnen duiden;
• Het meenemen van impact informatie in onze besluitvorming – bijv. in business case
templates en investeringsbeslissingen;
• Het in- en extern rapporteren en communiceren over de resultaten van onze Impact
Journey, om zo anderen te inspireren.
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Sociaal ondernemerschap krijgt ook in 2022 onze aandacht. In samenwerking met de provincie
werken we reeds ingezette initiatieven verder uit.
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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

