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Provinciale rol bij ontwikkeling werklocaties in Brabant
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Brabant wil tot de top-5 van meest innovatieve regio’s in Europa behoren. 
Dat vraagt om een sterke economie met een goed vestigingsklimaat voor 
bedrijven. We zorgen voor toekomstbestendige werklocaties, waarbij het juiste 
bedrijf zich op de juiste plek kan vestigen. Dat doen we steeds vaker als partner.

We concentreren ons op ontwikkelingen op 
Toplocaties van Topbedrijven, actief in Topsectoren 
als hightech systemen en materialen, automotive, 
life sciences & health, food, logistiek, maintenance, 
biobased economy, chemie, maakindustrie, 
vrijetijdseconomie en zorginnovatie. 

Met onze samenwerkingspartners maken we afspraken 
over het beoogde resultaat, de rolverdeling en de bijdrage 
aan de ambities: people, planet, profit. Ook leggen we vast 
wanneer we ons terugtrekken en het project 
overdragen aan een andere partij.

Samen met de initiatiefnemer kijken we om wat voor soort 
ontwikkeling het gaat, welke rol we kunnen spelen en 
welke andere samenwerkingspartners er zijn. Initiatief- 
nemers krijgen te maken met één aanspreekpunt. Zo 
werken we vraaggericht en op maat, en kunnen we 
initiatiefnemers ontzorgen.

Per initiatief kijken we hoe groot onze rol moet zijn 
en welke instrumenten daarbij horen. We kunnen 
bijvoorbeeld optreden als initiatiefnemer, kennis 
delen en advies geven en het procesmanagement 
of de rol van projectleider op ons nemen. We 
kunnen ook mede-financier zijn, bijvoorbeeld bij 
herstructurering.

We zetten ons in voor de versterking van de innovatiekracht in de regio. 
Hierbij spelen we een rol bij locatieontwikkelingen met een (boven)regionaal 
belang. Wij zijn bijvoorbeeld partner in locatieontwikkelingen van campussen, 
bij de vestiging van een bedrijf of bij grootschalige transformatieopgaven 
van werklocaties. Is er vooral een lokaal belang? Misschien kan de gemeente 
u helpen. De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) kan een rol 
spelen bij bedrijfsontwikkeling.
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Zie: www.brabant.nl/werklocaties


