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Walk – Jump – Run



Ambitie 2020

2010: 1,9 mld. (+135%)

2010: 1,6 mld. (+94%)

2010: 1 mld. (+102%)

2010: 0,9 mld. (+111%)

2010: 1,1 mld. (+91%)

2010: 11,4 mld. (+11%)

Overig (incl. Smart Services): €
1.427.000.000



2020: Opgave voor het MKB

Grootbedrijf; 1

Campussen 

direct; 2,5

MKB: Campussen 

indirect; 2,5

MKB: rest; 2,5

MKB; 5

In Miljarden €



2020: Gevolgen voor de personele kant: niet alleen 

Willie Wortels
People, opgave voor 2020: arbeidsparticipatie naar 75%

Zij-instroom Talent 

behouden

Overig NL Grens-pendel Overig EU Mondiaal Totaal

Kennis-

werker

0 499 499 499 499 997 2.992

Overig 

wo/hbo

1.385 35 35 78 159 1.693

Mbo/ vmbo 15.970 407 407 901 1.828 19.512

Totaal 17.355 941 941 1.478 2.485 997 24.198



• 3 campussen

• 4 nieuwe onderzoeksinstituten

• 2 CIV’s en 3 CoE’s
• 1 nieuwe mbo opleiding

• 5 modules binnen bestaande 

opleidingen

• 1 associate degree en 2 master-

opleidingen in ontwikkeling

Wat is er bereikt? 2011-2014

Grote mobilisatie economische 

agenda Zuid-Limburg 

(Brainport 2020, RIS3 OP-Zuid, 

Koers voor Limburg)

• € 650 mln. geïnvesteerd, € 116 mln. voor r&d

• LED: 55 projecten financieel ondersteund, totaal €3 mln. 

• Investeringen projectindieners: 12 mln. 

• Verwacht effect: 700 mln. extra omzet, 110 mln. extra R&D

• 100+ bedrijven betrokken

• 7 versnellingstafels, 350 MKB’ers, 60-70 ideeën businessproposities

• 30.000 leerlingen en studenten. 

• FutureXpress: 3.000 leerlingen groep 7/8 

• Volwaardig w&t onderwijs op 15 

basisscholen



Hoe hoog springen we met de inzet tot nu toe?
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Ontwikkeling BRP

BRP feitelijk BRP (trend obv CPB) BRP (Brainport 2020)



Wat als we zo doorgaan?



3. Er is dus extra sprongkracht nodig



3. Hoe kunnen we extra sprongkracht ontwikkelen?

Acceleratie-effecten

I. Acceleratie effect LED (lerend vermogen) 11%

II. Acceleratie effect cross-overs 9%

IV. Basics en people 42%

A. Imago 16%

B. Grensbarrières opgeheven 5%

C. Woon en leefklimaat 18%

D. Techniek-initiatieven 5%

Totaal 84%

III. Versterking innovatief vermogen en ketendichtheid 10%

V. Herstel zet door 13%

Business +

Basics - People: +/-

Technology -

Room for improvement:

50%

50%



I. Doorontwikkeling Triple Helix (11%)

• Rendement op private r&d investering hoger

• Naar verhouding 25% meer private investeringen 

kan leiden tot 11% hoger rendement per 

geïnvesteerde euro



II. Cross-overs (9%)

• Geclusterde groepen bedrijven (in dezelfde én 

gerelateerde industrieën) groeien gemiddeld 

ca. 1,4% harder per jaar dan niet-geclusterde 

groepen bedrijven



Succesfactoren open innovatie

Relationeel +

Middelen +/-

Overeenkomende bedrijfscultuur ?

Diversiteit van werknemers -

Governance +

Facilitators ++

Strategie ?

Proces ++

Leiderschap +

III. Versterken innovatief vermogen en ketendichtheid (10%)

Veel beschikbaar 

(fondsen, subsidies) 

maar nog 

onvoldoende gebruikt

Verhouding 

grote/kleine spelers

In sommige clusters goed 

belegd, andere clusters 

vooralsnog minder

MKB in Limburg afgelopen jaar:

•62% nieuw of verbeterd product geïntroduceerd

•55% nieuw of verbeterd proces ingevoerd

•47% nieuwe of verbeterde marketingmethode ingevoerd

•64% nieuwe of belangrijke organisatorische verandering doorgevoerd

•89% financiert innovaties uit eigen vermogen, privévermogen of informele 

investeerders

• Onderzoek VS: 70% MKB groeit binnen 2 jaar na 

onderdeel worden ‘corporate supplier base’
• Brits programma: MKB’ers gekoppeld aan grootbedrijf, 

gemiddeld 19 procentpunt meer groei dan controlegroep



A. Imago (16%)

• Regio Brandenburg 

(landbouwsector): regiobranding 

heeft geleid tot omzetstijging van 

18% in 2 jaar tijd 



B. Invloed grensbarrières (5%)

Wegnemen barrières betekent enerzijds:

• +740.000 banen binnen bereik voor inwoners Z-

Limburg

• Afname werkloosheid met ruim 0,5 procentpunt in 

Z-Limburg

Maar andersom, daarom inzet op grenspendel:

• Banen in Z-Limburg juist weer in bereik voor 

inwoners Tongeren, Luik, Aken 

• Z-Limburg als meest aantrekkelijke woonregio na 

Amsterdam: aanwas jonge werknemers!

• Profijt van o.a. elkaars culturele, onderwijs- en 

winkelvoorzieningen

• Toename pendelsaldo met 1.000, 

is 4% van opgave 24.000

• Grotere beschikbaarheid 

toeleveranciers en afzetmarkt



 Mobiliteit en bereikbaarheid, o.a. grensoverschrijdend OV

 WOZ-waarde in Zuid-Limburg diep onder het landelijk gemiddelde: 

indicator kwaliteit en courantheid woningmarkt van woningen en hun 

omgeving

 Prioritering en focus van investeringen in nieuwbouw en renovatie 

naar aanleiding van het Woonakkoord

 Levensloopbestendig maken woningen i.v.m. vergrijzing en 

extramuralisering

 Programma zorg: (levensverwachting in) goede ervaren gezondheid 

blijft achter

C. Woon- en leefklimaat (18%)

• 74% van mensen met goede ervaren 

gezondheid werkt. 45% van mensen 

met minder goed ervaren gezondheid 

werkt niet

• Goede ervaren gezondheid 

leeftijdscategorie 19-65 in ZL ruim 4 

procentpunt lager dan Nederlands 

gemiddelde. Groep van 14.500 

mensen. 

• Wanneer % dat werkt wordt opgekrikt 

van 45 tot 74, betekent dit 4.200 extra 

arbeidskrachten

• Bij een aantrekkelijker woon- en 

leefklimaat aanvullend nog: 

• 500 werknemers uit rest NL

• 500 mondiale kenniswerkers

• 4% van de opgave 2020



 Op koers voor vraaggestuurd beroepsonderwijs

 Meer leerlingen kiezen voor techniek in vmbo, ook meer 

doorstroom naar mbo techniek

 Havo en vwo ook positieve ontwikkeling natuurprofielen:

D. Techniekiniatieven (5%)

• Time-lag: beroepsbevolking van de 

toekomst

• Ca. 1.000 talenten extra voor de regio 

behouden in 2020 is 4% van de opgave



Clusters Acceleratie 

(lerend 

vermogen)

Acceleratie 

cross-overs

Keten-

dichtheid MKB

Herstel zet 

door

Imago Grens-

barrières

Woon- en 

leefklimaat

Landelijke 

inspanningen 

techniek

Chem & 

mat.

+ + + +/- +/- + +/- +

L. Sc. & 

Health

+ + + ++ +/- +/- +/- +

Syst. & Care + + + + +/- +/- +/- +

Nw. Energie + + + + +/- + +/- +

Logistiek + + + + +/- + +/- +/-*

Leisure + + + + + +/- + +/-

Smart 

services

+ + + + +/- +/- +/- +/-*

People + +/- +/- - + + + +

Basics +/- +/- +/- +/- + + +/- +/-

Succesfactoren open 

innovatie

*Kan toenemen: 

afgeleide andere 

clustersMacro-economische 

ontwikkelingen

Invloed acceleratie-effecten per sector



Accelereren om de sprong te maken

I. Lerend vermogen

II. Cross-overs

III. Innovatief vermogen/ketendichtheid

IV. Basics & people

A. Imago

B. Grensbarrières opgeheven

C. Woon en leefklimaat

D. Techniekinitiatieven

V. Herstel zet door

8,5 mld.


