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Voorwoord 

Bouwen aan een economisch sterk West-Brabant. Dat hebben we in 2019 vanuit een consistente 

koers gedaan, met aanpassingsvermogen en innovatiekracht. Vanuit stevige organisatiefundamenten 

die in 2018 werden gelegd met een onderliggende afspraak voor meerdere jaren financiering. En met 

Triple Helix als uitgangspunt. Het is een manier van werken die niet alleen rust geeft in de 

organisatie, maar ook resultaten. Zo wordt het programma Groei MKB landelijk gezien als een 

geslaagde aanpak voor het brede MKB, kregen we de MKB-deal toegewezen en concretiseren we de 

Regiodeal met mooie projecten als BioVoice. 

Die successen realiseren we natuurlijk niet alleen. Samen met vele partners werken we aan het 

realiseren en inrichten van de programma’s. Zo is de vestiging van Michael Lewis Company in 

Dinteloord een mooi samenspel tussen onze diverse programma’s en externe partners. Ook 

projecten als Breda Robotics en Powered by CONNECTED! komen alleen tot stand door intensieve 

samenwerking met ondernemers, overheden en onderwijs. En dat geldt natuurlijk ook voor de 

stuurgroepen op de sectorale programma’s en ontwikkelingen als de Financieringstafel.  

Samen weten we: vernieuwend ondernemerschap is noodzakelijk om als regio economisch sterker te 

worden. Daarom verkennen en initiëren we als REWIN veel ontwikkelingen met een open vizier. In 

de wetenschap dat niet alles gaat leiden tot succesverhalen. Maar de meest relevante 

ontwikkelingen houden we over én borgen we in programma’s. Steeds met wisselende Triple Helix-

samenwerkingsverbanden. De consistente koers voor de regio helpt daarbij. We werken aan West-

Brabant als hub voor vernieuwend ondernemerschap met sectorale programma’s op Logistiek, 

Agrofood/Biobased, Maintenance en Creatieve Dienstverlening, aangevuld met een aanpak voor 

Groei MKB, Startups en Vestigen. Een koers die is vastgesteld door de Economic Board West-Brabant 

en uitvoering krijgt via REWIN. Ook in 2020. Samen met u! 

 

Henk Rosman, directeur REWIN 

 

 

Consequent de juiste koers, met aanpassingsvermogen en innovatiekracht en vooral 

samen. 
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REWIN & EBWB 

 

Over REWIN & West-Brabant 

17 gemeenten 

60.000 bedrijven 

640.000 inwoners 

370.000 beroepsbevolking 

30 mld bruto regionaal product 

6de economische regio 

3 universities of applied sciences 

MBO: Curio (voorheen ROC West-Brabant) 

23.000 studenten 

 

23 medewerkers (deels op projectbasis)  

 

De regionale ontwikkelingsmaatschappij REWIN West-Brabant bouwt aan een economisch sterk  

West-Brabant, waarbij we ondernemers helpen groeien, innoveren en vestigen.  

 

REWIN voert de Economische Agenda uit; West-Brabant, hub voor vernieuwend ondernemerschap. 

Dat doen we samen: verbinden, verslimmen, verduurzamen. Deze visie voor de regio is vastgesteld 

door de Economic Board West-Brabant, door overheid, onderwijs en bedrijfsleven samen. REWIN 

zorgt voor de uitvoering. 

 

Dat doen we door de inzet van regionale programma’s gericht op het versterken en vernieuwen van 

de sectoren logistiek, agrofood/biobased en maintenance. Eind 2019 is ook groen licht gegeven voor 

het programma Creatieve Dienstverlening . En REWIN doet dit ook door het bevorderen en in de 

regio verankeren van startups & innovatief mkb en het aantrekken van nieuwe vestigers die een 

meerwaarde vormen voor de West-Brabantse economie.  

  

  

Regionale programma’s  

Logistiek, Agrofood/Biobased, Hightech Maintenance en Creatieve Dienstverlening.   
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Aandeelhouders:  

Regio West-Brabant en de gemeenten Alphen-Chaam, Altena, Baarle Nassau, Bergen op Zoom, 

Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, 

Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert.  

  

Raad van Commissarissen: 

Lex Besselink (voorzitter) 

Simon Hoenderop 

Nico van Os 

 

Als RvC van REWIN kijken we kritisch naar de wijze waarop de organisatie uitvoering geeft 

aan de ambitieuze agenda van de Economic Board West Brabant (EBWB). Het is goed dat de 

uitvoering van deze agenda (enigszins) op afstand staat van de waan van de dag. De 

verwachtingen zijn, ook voor de kortere termijn, hoog. We houden goed in het oog wat met 

de beschikbare middelen realistisch is en bespreken dit met de gemeentelijke 

aandeelhouders. Goede resultaten zijn uiteindelijk alleen het gevolg van een consistent 

volgehouden aanpak. Met ons toezicht houden wij de organisatie op koers en zorgen er voor 

dat REWIN een sterk verbindende factor in economisch West Brabant is en blijft. 

 

Economic Board West-Brabant en de economische agenda 

Het zijn boegbeelden uit overheid, onderwijs en bedrijfsleven, de Economic Board West-Brabant. Vijf 

keer per jaar komen ze bij elkaar. Het commitment is groot, het doel is duidelijk: West-Brabant als 

hub voor vernieuwend ondernemerschap. Dat doen we samen. Door te verbinden, te verslimmen en 

te verduurzamen. Dit jaar is voor het eerst een economische agenda vastgesteld voor zeven jaar. Een 

totaalprogramma, waarmee de economische koers en ambitie van onze regio kan worden 

waargemaakt. Vanuit een echte Triple Helix-aanpak en met financiële steun vanuit de Regiodeal. De 

kracht zit in de sectoren weet de Board: daar vindt de uitvoering plaats. De verantwoordelijkheid 

voor de ontwikkeling van de sectoren ligt bij de stuurgroepen, die de koers en voortgang afstemmen 

met de EBWB. Maar wanneer zijn we tevreden met de voortgang? Om dat te toetsen is er per 

sectorprogramma een monitor opgesteld, die de EBWB helpt om de voortgang van de programma’s 

te volgen. Daarmee krijgt de board verscherpt inzicht in resultaten en kan er tijdig worden 

bijgestuurd. 
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Albert Markusse 

CEO Royal Cosun 

“De uitdagingen op onze markten worden steeds groter. Als triple helix partners moeten we daarom 

slim en duurzaam handelen. Dat vraagt om verbindingen, niet alleen sectoraal en regionaal maar 

juist ook cross-sectoraal en buiten de eigen regionale grenzen. Maar ook verbindingen met jong 

talent, start-ups, vernieuwend ondernemerschap en vooral ook de maatschappij. REWIN speelt daarin 

een onmisbare rol.” 

  

Miranda de Vries 

Burgemeester gemeente Etten-Leur 

“Als gemeente hebben we enerzijds te maken met gemeentelijke grenzen en belangen. Anderzijds 

realiseren we ons dat werkgevers en werknemers en daarmee de kennis & kunde zich niet laten 

beperken door diezelfde grenzen. Onze huidige economie bestaat uit productieprocessen die soms 

regio of land overstijgend zijn. Om onze regionale, en daarmee ook onze lokale, economie sterk te 

houden, is regionale economische samenwerking met bedrijfsleven, overheid en onderwijs van groot 

belang. Als EBWB hebben we daarvoor de Economische Agenda opgesteld; ‘waar zijn we als regio 

goed in en wat willen we versterken?’. De uitvoering organiseren we via de programma’s van 

REWIN.” 

  

Rob Neutelings 

Voorzitter Raad van Bestuur Curio 

“Curio is dé beroepsopleider van de regio West-Brabant. We staan continu in verbinding met West-

Brabantse bedrijven en instellingen. Zo bieden we onze studenten passende praktijkervaringen voor 

actuele functies in het beroepsonderwijs. Wij prikkelen de nieuwsgierigheid van onze studenten, 

bereiden hen voor, scholen hen bij en leren hen een leven lang te ontwikkelen met focus op het 

toepassen van nieuwe en duurzame technologieën in de beroepspraktijk. Daarnaast leveren we een 

belangrijke bijdrage aan de realisatie van de ‘Agenda beroepsonderwijs West-Brabant’, waarvoor de 

uitvoeringsprogramma’s van REWIN een belangrijke kapstok vormen.” 

 

<highlights>  
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REWIN krachtig met anderen 

 

“De samenwerking met REWIN is nog nooit zo goed geweest als nu”. Oud-directeur van de BOM Jan 

Pelle zei het bij zijn afscheid. Mooie woorden die ook van toepassing zijn op de verbindingen met 

vele andere partijen in het gehele economische netwerk van Zeeland, Noord-Brabant, Zuid-Holland 

tot aan Limburg. We werken intensief samen met de 17 gemeenten en in het bijzonder met hun 

bedrijvencontactfunctionarissen, met RWB, BOM, partnerorganisaties in het Zuidwest-Nederland 

netwerk, triple helix partners en de Provincie Noord-Brabant. Onze doelen, onze agenda én onze 

toegevoegde waarde zijn bij hen bekend. Onderwijspartijen sluiten zich graag aan bij onze 

initiatieven en dat geldt ook in steeds grotere mate voor ondernemingen. Dat we daarbij 

functioneren als onafhankelijke partij, geeft voor hen een prettige meerwaarde.  

 

Regiodeal: impuls voor de welvaart  

130 miljoen euro voor het versterken van het MKB in Midden- en West-Brabant. Dat is de 

Regiodeal. Het Rijk investeert 10 miljoen, het regionale bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, de 

provincie en lokale overheden vullen dat bedrag aan met 120 miljoen euro. Goed voor het versneld 

uitvoeren van 17 innovatieprojecten. 

Brede welvaart in regio’s. Op economisch, maatschappelijk, sociaal en ecologisch gebied. Dat is de 

bedoeling van de Regiodeal, het nieuwe instrument vanuit de overheid. Zo’n 88 aanvragen kwamen 

er binnen voor een totaalbudget van 300 miljoen. Zo’n 15 aanvragen werden toegekend. REWIN 

diende de aanvraag in samen met de regio Midden-Brabant onder de naam Regiodeal Midden- en 

West- Brabant Makes and Moves. Vanuit de twee Economic Boards werd een stuurgroep opgericht 

op Triple Helix-basis. Met een pitch-event – een busreis door de regio - werd de potentie van de 

projecten goed onder de aandacht gebracht bij het Rijk. Zo is de Regiodeal niet alleen financieel een 

stimulans, maar zijn en worden hiermee ook onderlinge banden versterkt. Met het Rijk, met de 

Provincie, tussen de regio’s en met de gemeenten Tilburg en Breda.  
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Programma Logistiek 

Mensen blijven consumeren, goederen moeten van a naar b. Ingepakt, omgepakt, samengesteld, als 

pakket of op maat. Werk genoeg en dus is er toekomst voor de sterke logistieke sector in onze regio. 

Tegelijkertijd zijn er uitdagingen. Want het moet duurzamer en beter. Alleen dan blijf je in de 

toekomst de concurrentie voor. Dat kan ook, met hulp van technologieën als digitalisering, 

automatisering en robotisering. West-Brabant heeft het potentieel om daarin voorop te lopen. Maar 

daar moeten we wel sámen in investeren, met geld, tijd, netwerken en kennis. Om de 

toepasbaarheid van de technologieën verder te ontwikkelen. Om bedrijven te stimuleren deze ook 

daadwerkelijk in te zetten. Om nieuwe, maar zeker ook bestaande medewerkers op te leiden om 

ermee om te gaan. En tot slot om deze logistieke hotspot (internationaal) te promoten. 

Na de voorbereidingen in 2018 vielen in 2019 voor het programma Logistiek de puzzelstukjes op zijn 

plek. De stuurgroep formuleerde een heldere focus op de kracht van de regio als schakel tussen 

maritieme en continentale stromen. Daar zetten we met veel projecten op in, samen met 

ondernemers, onderwijs en overheid.  

 

<Highlights>  

Powered by CONNECTED 

Samen werken aan bestaande en nieuwe projecten. Met korte lijnen, een hecht team en zo’n 25 

betrokken mensen vanuit de drie O’s. Dat is CONNECTED West-Brabant. Voor de tweede keer 

presenteerde deze actieve groep in 2019 de West-Brabantse logistieke sector op Transport Logistics 

München. En er is meer. Ondernemers die elkaar eerst niet kenden werken nu samen. Iemand uit het 

onderwijs weet makkelijker stageplekken te vinden. Met overheden is vaker persoonlijk overleg. 

Ofwel: De contacten lopen soepeler. En dat is niet vreemd, de CONNECTED-leden kennen elkaar 

inmiddels goed. In totaal kwamen ze in 2019 tien keer bij elkaar om samen te werken aan nieuwe 

plannen. Vier initiatieven die elkaar versterken, bundelden we onder de naam Powered by 

CONNECTED. De subsidie die we daarvoor verkregen, garandeert uitvoering in 2020. Waar kan doen 

we dat met de Logistics Community Brabant, de TU Eindhoven, Tilburg University, BUas en de NLDA. 

Zo kunnen we in totaal 1.000 logistieke studenten inzetten en inspireren om kennis te delen en 

processen te verslimmen. De vier projecten zijn: 
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1. Werken in de logistieke sector is boeiend en geeft je carrièrekansen. Logistieke bedrijven 

laten het zien tijdens te organiseren bezoeken van vmbo-klassen, op langere termijn ook 

havo/vwo.  

2. Dozen schuiven en machines laten draaien: de logistieke sector lijkt zo saai. In de tweede 

helft van het jaar organiseren we activiteiten om het imago van de sector flink te verbeteren, 

bij vooral leerlingen én medewerkers van de sector. Zoals een website met vacatures, 

waarbij vlogs en andere online uitingen voor de connectie met jongeren gaan zorgen. 

3. Hoe breng je eigenlijk snel iets van a naar b? En verdien je er dan iets aan? Wat is de invloed 

op het milieu? We willen een app ontwikkelen met logistieke spellen voor kinderen van 8 tot 

14 jaar.  

4. Jongere hoger opgeleiden in de logistieke sector functioneren in middelgrote bedrijven wel 

eens op een eilandje. Met wie kun je sparren? Hoe ontwikkel je? Voor hen richten  we  een 

netwerk van young professionals op: Young CONNECTED. Om hen een klankbord en 

inspiratie te geven, hen aan de regio te binden en zo hun talenten voor de regio te 

behouden. We hopen met hen ook te kunnen samenwerken aan projecten voor scholen. 

DALI 

Aan proeftuinproject DALI (DAta science voor Logistieke Innovatie) is onlangs € 2,5 miljoen subsidie 

toegekend uit de Regiodeal Midden- en West-Brabant, het OPZuid-programma en een extra 

financiële bijdrage van de provincie Noord-Brabant. Het bedrijfsleven en de DALI-partners dragen 

nog eens bijna € 2,5 miljoen bij. Het totaalbudget van € 5 miljoen wordt gebruikt om logistieke 

bedrijven te faciliteren bij datagedreven innovatie. DALI helpt ze hierbij op weg. 

Logistics Community Brabant bouwt met partners Breda University of Applied Sciences, REWIN en 

Midpoint Brabant aan een community om via data science de dataficering in de Zuid-Nederlandse 

logistieke sector naar een hoger plan tillen en hiermee toekomstbestendig te maken. We doen dit 

door de ontwikkeling van kennisintensieve logistiek: het bedenken, ontwikkelen, demonstreren en 

toepassen van nieuwe logistieke werkwijzen en verdienmodellen. Dit moet onder andere leiden tot 

een hogere toegevoegde waarde en een efficiëntere afhandeling van goederenstromen. Denk aan 

het optimaliseren van chauffeursplanningen met algoritmes of het implementeren van blockchain bij 

douaneafhandeling. Vervolgstap is  om als ‘slimste’ logistieke regio de technieken zo snel en optimaal 

mogelijk in te zetten en uit te rollen. Er doen 7 West-Brabantse bedrijven mee aan DALI. 
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Programma Agrofood/Biobased 

 
Aardbeien, bomen, groente, suikerbieten en aardappelen. Het zijn de vijf grote teelten waarmee 

West-Brabant een sterke wereldwijde positie heeft in de agrosector. Die willen we als regio 

behouden en verder uitbouwen, als ‘plantbased economy’. Onder andere door het stimuleren van 

een duurzamere en efficiëntere teelt met nieuwe technieken als robotisering en smartfarming. En 

door het optimaal verwaarden van reststromen, bijvoorbeeld door het omzetten van afvalstoffen 

naar biobased materialen. Het bevorderen en activeren van human capital is eveneens een 

speerpunt, want goede medewerkers zijn ook in deze sector van levensbelang. Tot slot willen we de 

bedrijvenclusters nadrukkelijker op de kaart zetten. 

Allemaal doelen waar de belangrijkste coöperaties, verwerkende bedrijven en REWIN samen in een 

stuurgroep aan werken. Daarbinnen werken we voortdurend aan vele projecten én aan een 

eenduidige strategie. De stuurgroep is zodoende uitgegroeid tot volwaardige partner in de 

samenwerking met partijen als de provincie en andere regio’s. 

 

<Highlights> 

Smart farming 

Onkruidbestrijding, plukken en oogsten, bodem- en watermanagement, ziekte- en plagenherkenning. 

Hoe kan het sneller, efficiënter en duurzamer? Verschillende projecten verbinden hightechbedrijven 

aan agrofood-bedrijven om zo smart farming-technieken te implementeren. Teeltgericht en 

toegespitst op de behoeften van de telers en verwerkers.  

 

Zo leverde “Hyperspectral imaging voor de aardbeienteelt" met start-up Polariks (een deelproject 

van het ICAReS interreg project) een praktisch toepasbare innovatie met remote sensing op. De via 

het project verkregen inzichten leidden tot een multispectrale sensor, die fotosynthetische activiteit 

en de chlorofylwaardes in gewassen kan meten. Zo zijn problemen in gewassen vroegtijdig te 

detecteren.Met een aantal van deze (stationaire) systemen kan een hele kas continu worden 

gemonitord. De techniek wordt op dit moment verder ontwikkeld.  

Dit project en het ICAReS project worden mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant. 

 

Het programma 'Hightech meets Telers' gaat innovatieve onkruidbestrijding opleveren. Zo’n 50 

https://www.polariks.com/
https://icaresproject.eu/nl/
https://www.rewin.nl/nieuws/hightech_meets_telers_gaat_innovatieve_onkruidbestrijding_opleveren.html
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hightechbedrijven en telers zijn samen innovatieve onkruidbestrijdings(robot)-oplossingen voor de 

met name industriegroenten aan het ontwikkelen. Dat is nodig, omdat het gebruik van 

gewasbeschermingsmiddelen in de land- en tuinbouw steeds verder wordt beperkt. Een kant- en 

klare onkruidrobot voor de land- en tuinbouw bestaat echter nog niet in Nederland. In 2020 worden 

de eerste prototypes verwacht. 

 

BioVoice 

Hoe kun je groene reststromen verwaarden? Met BioVoice dagen we innovatieve mkb-bedrijven en 

start-ups uit om oplossingen te vinden voor biobased- en circulaire innovatievraagstukken. Via 

BioVoice formuleren grote(re) bedrijven, onder andere uit de chemische sector,  hun uitdagingen. 

Mkb’ers en start-ups kunnen vervolgens hun oplossingen of ideeën aandragen. BioVoice selecteert, 

brengt partijen bij elkaar, begeleidt de uitwerking van de pitches en helpt bij het realiseren van de 

innovatiecontracten. In 2019 legden drie bedrijven in totaal 7 challenges voor. Resultaat? 13  

innovatiecontracten als start van concrete samenwerkingstrajecten. Voorbeelden van deze trajecten 

zijn te vinden in het digitale jaarverslag.   

In 2020 is er een nieuwe ronde BioVoice.  

De initiatiefnemers van BioVoice zijn REWIN, Green Chemistry Campus, de provincie Noord-Brabant 

en Rabobank. Dockwize, Impuls Zeeland, Centre of Expertise Biobased Economy en Midpoint Brabant 

zijn als partner aangesloten voor de uitvoering. BioVoice is mede mogelijk gemaakt door een 

financiële bijdrage van de Regiodeal Midden- en West-Brabant. 

 

Human Capital 

Van de ongeveer 900 studenten die jaarlijks uit Zeeland en West-Brabant gaan studeren aan de HAS, 

komt maar ca. 7 % terug werken in de regio. Terwijl ze keihard nodig zijn voor de toekomst van de 

agrofood- en biobasedsector. HAS, Avans en Curio stelden samen een Human Capital Agenda op. Dit  

meerjarenplan bevat allerlei initiatieven en projecten om de aansluiting van het West-Brabantse 

bedrijfsleven met studenten te verbeteren. De bedrijven uit de stuurgroep reageerden enthousiast, 

REWIN werkte een voorstel uit voor financiering vanuit de Regiodeal Midden- en West-Brabant. Die 

kwam er, voor 7 biobased- en agrofoodprojecten. Waaronder de broedplaats Delta Agrifood Business  

in het oude onderzoekscentrum van de Suikerunie in Bergen op Zoom.  

  

https://www.biovoice.nl/
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Programma Hightech Maintenance 

Digitalisering, circulaire en flexibele productie, robotisering, nieuwe materialen: de digitale revolutie 

is er al. De maintenancesector in West-Brabant is sterk en heeft een uitstekende reputatie, maar 

moet blijven ontwikkelen. Want alleen door steeds slimmer, duurzamer, sneller en flexibeler te 

werken, kunnen de vele mkb-bedrijven blijven voldoen aan de eisen van hun veelal grote, 

internationaal actieve klanten. Dat vereist innovatie, kennis, financiële middelen, verregaande 

samenwerking en voldoende opgeleid en bijgeschoold personeel. Daarom werkt REWIN met andere 

partijen aan het vernieuwen van de maak- en onderhoudsindustrie. Samen organiseren we daarvoor 

vooral locaties en projecten waarin onderwijs, overheid en bedrijven elkaar ontmoeten en vooruit 

brengen.  

 

<Highlights> 

Breda Robotics  

Talenten behouden of beter nog: verleiden om naar deze regio te komen. Je doet het door hen uit te 

dagen en te belonen voor hun ideeën en innovaties. Op initiatief van REWIN werd in mei 2019 de 

stichting Breda Robotics opgezet, en in september kwam met bijdragen uit de regio en Europa de 

financiering rond. Het voornemen was om op 12 maart 2020 de fysieke locatie bij de Koepel in Breda 

officieel te openen, maar dit is door de bijzondere omstandigheden afgelast. Op deze locatie werken 

onderwijsinstellingen, ondernemers en studenten al wel concreet samen aan projecten op gebieden 

als robotica, augmented reality, artificial intelligence, 3D-printing en sensoring. Er zullen ‘robot 

experience centers’ komen waar demonstraties met robots worden gegeven en een skillslab waar 

studenten én bedrijfsleven workshops en trainingen kunnen doen. Het nieuwe cluster geeft 

bedrijven in West-Brabant bovendien unieke kansen op het gebied van research & development. Ze 

kunnen in het fieldlab, samen met andere bedrijven, studenten en tech start-ups werken aan 

innovaties en prototypes op het gebied van robotica. 

 

Skillslab lasrobotisering 

Van lasser naar lasrobotprogrammeur: het vat de ontwikkelingen in onze samenleving goed samen. 

Samen met de Stichting Vakopleiding Metaal (SVM), FME en KMU werkt REWIN aan een Skillslab 

Lasrobotisering. In Etten-Leur is eind 2019 een robot geïnstalleerd en zijn docenten getraind. Op deze 

locatie gingen begin 2020 ook de eerste cursussen van start en worden de eerste gediplomeerde 

lasrobotprogrammeeurs verwacht. In 2020 verhuist SVM naar Oudenbosch om daar door te 

https://www.vakopleidingmetaal.nl/
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ontwikkelen tot een kennis- en leercentrum voor verspanende technologie, 3D-printen en 

lasrobotisering. Hiervoor is door REWIN een subsidie aangevraagd en toegekend in samenwerking 

met de gemeente Halderberge. 

 

DCMC development center for maintenance of composites 

Composiet is een belangrijke bouwsteen in de vlieg-, motor- en maritieme-industrie. Veel lichter dan 

staal, heel sterk en goed bewerkbaar. Maar het heeft een nadeel: als composiet beschadigd raakt is 

het lastig om te zien wat het effect is. Waar zit een scheur? Hoe groot is die? Tast deze de 

betrouwbaarheid van het voertuig of gebouw aan? DCMC wordt een internationaal 

expertisecentrum waarin inspectiemethodes en reparatieprocedures worden onderzocht. Aan de 

onderzoeksfaciliteit gingen een meerjarige voorbereiding  en langdurige subsidietrajecten vooraf. 

REWIN werkt ervoor samen met partijen als GKN-Fokker, NLR, Specto Services, TU Delft, BOM en de 

provincie Noord-Brabant. Het doel is om het centrum in 2020 te openen. DCMC zoekt bedrijven die 

willen aansluiten. 

 

SeaBioComp 

In 2019 startte het nieuwe Interreg 2Zeeën samenwerkingsproject SeaBioComp. Doel is het 

ontwikkelen van innovatief biobased composiet voor de maritieme sector. Hierbij wordt gebruik 

gemaakt van de grootste 3D printer ter wereld, van PolyProducts in Werkendam (met link) .Ook 

levert het project analytische tools op om te meten wat op lange termijn de duurzaamheid van deze 

materialen is en welke impact ze hebben op het maritieme milieu. Met de ontwikkeling van 

biocomposieten demonstrators willen de samenwerkende partners het heersende beeld binnen de 

maritieme sector veranderen en aantonen dat het gebruik van biobased materiaal wel degelijk een 

realistisch en commercieel haalbaar alternatief kan zijn. De activiteiten in SeaBioComp gaan een 

waardevolle bijdrage leveren aan het ontwikkelen van West-Brabant als dé composietenhub van 

Europa. 

 

Data Value Centre Smart Industry (DVC-SI): voor het mkb 

Ondernemingen helpen meerwaarde te creëren en concurrerender te worden met data, dat is het 

doel van het DVC-SI. Het Center ondersteunt ondernemers, beslissers en professionals bij het 

optimaal inzetten van data. Zo kunnen zij processen optimaliseren, nieuwe diensten en 

verdienmodellen ontwikkelen en de daarvoor benodigde kennis en competenties versterken. 

Met een laagdrempelige aanpak helpt DVC-SI de Nederlandse maakindustrie in te spelen op de zich 

http://www.composite-maintenance.com/
http://www.seabiocomp.eu/
https://www.polyproducts.nl/
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snel ontwikkelende data-economie. Zo kunnen bedrijven hun concurrentiepositie versterken. REWIN 

is aangesloten bij het DVC-SI. 

 

Samenwerking Campione  

Voorspellend onderhoud zorgt ervoor dat machines 100% beschikbaar blijven. Met sensoriek, 

artificial intelligence, robotica en het Internet Of Things moeten snel stappen gezet kunnen worden. 

De bereidheid van toekomstgerichte ondernemers om daarin te investeren is groot. REWIN zoekt 

mkb-bedrijven die de nieuwe technieken willen inzetten en onderzoekt onder andere de 

mogelijkheden tot een samenwerking tussen Breda Robotics en het Smart Industry Fieldlab 

Campione in Rijen.  
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Programma Creatieve Dienstverlening 

De ontwikkelingen gaan snel. Wie blijft er bij? Wie loopt voorop? Innoveren is een must voor wie 

in de toekomst relevant wil zijn. Maar hoe doe je dat? Creatieve dienstverleners creëren waarde 

en innovatie bij andere bedrijven. 

Mensen met denk- en verbeeldingskracht, die helpen om dingen anders, slimmer en duurzamer te 

doen. Ze zijn in deze tijd van snelle veranderingen hard nodig. Gelukkig zijn er in West-Brabant veel 

van die mensen te vinden. Creatieve dienstverleners als reclamespecialisten en conceptbedenkers, 

maar ook strategievormers, engineers van prototyping, digitaliseringsspecialisten, imagineers 

gameontwikkelaars. Zij zetten hun diensten in om andere partijen te helpen om te innoveren. Op alle 

gebieden: digitaal, sociaal, markt, product en processen/systemen.  

 

De kunst is om die creatieve dienstverleners tot echte zaken te laten komen met ondernemers die 

hen (veelal onbewust) nodig hebben. Tegelijkertijd verdient deze veelbelovende regio een plaats op 

de (wereldwijde) creatieve kaart. Die twee doelen wil REWIN bereiken met het nieuwe programma 

Creatieve dienstverlening. Daarmee willen we samenbrengen, verbinden, meer bekendheid creëren, 

activeren en innovatiecontracten realiseren.  

  

In 2019 trapten we af met een verkenning. We brachten de diensten en bedrijven in deze sector in 

kaart en legden de basis voor de stuurgroep. We keken ook naar bestaande initiatieven om bij aan te 

sluiten en er ontstonden nieuwe ideeën. Zoals een jaarlijks groots inspiratie-event. Of terugkerende 

bijeenkomsten onder de naam Meeting Minds. Daarin willen we samen met het Groei MKB 

Programma bedrijven bij elkaar brengen rondom specifieke vraagstukken. Het enthousiasme bij alle 

betrokkenen over onze aanpak is groot. Een van de ideeën startte dan ook in 2019 al: Creating Smart 

Business. 

 

<Highlights>  

Creating Smart Business 

Vraagstukken rondom innovatie en groei. Ze blijven bij ondernemers nogal eens liggen. Wel goede 

ideeën, weinig tijd of onvoldoende kennis voor de uitvoering. In de pilot Creating Smart Business 

helpen kopstukken uit de West-Brabantse ondernemers om innovatieplannen concreet aan te 
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pakken. Drie complementaire partijen uit de creatieve sector bogen zich samen over aangemelde 

cases. Voor een selectie daarvan brachten ze de strategische doelen, dromen en dilemma’s in kaart. 

Ze onderzoeken bijbehorende kansen en innovaties tijdens de eerste kwalificatie- en 

doorbraaksessies. Ofwel: Er wordt gewerkt aan succesverhalen die de toegevoegde waarde van 

creatieve dienstverleners laten zien. De pilot krijgt in 2020 een vervolg. 

 

Themadag BUas 

Hoe versterken we samen onze creatieve stad? Met de BUas, City of Imagineers en Electron 

organiseerden we op 7 januari 2020 een themadag voor studenten. Door hen de kracht van de 

regionale sector te laten ontdekken, hopen we deze talenten langdurig aan de regio te binden. Op 10 

maart volgde een tweede sessie, waarin social innovators zich bogen over de inzet van experience 

design. We hopen het resultaat te kunnen laten zien tijdens een later gepland REWIN-event. 
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Startups 

Parfum met een algoritme, een innovatieve sensor voor olieterminals, 100% plantaardige 

visvervangers. Veelbelovende ideeën verdienen een kans. Want succesvolle startups hebben de 

potentie om betekenisvol te zijn in onze regio. Een butlerapp kan bijvoorbeeld een oplossing zijn 

voor het arbeidstekort in de horeca. En het verwerken van bodemas tot glas en tegels zal sterk 

bijdragen aan de circulaire economie. Het REWIN-programma Startups helpt daarom innovatieve 

startups, die de ambitie hebben om (internationaal) te groeien. Sinds de start van het programma 

eind 2018 waren we er voor ruim 90 van dit soort startups. Deze bestaan niet allemaal meer. Maar 

het gaat om de parels. Die ambitieuze ondernemers die het verschil kunnen en willen maken voor 

onze regionale economie. 

REWIN scout, screent en begeleidt startups in West-Brabant en verhoogt de kans op succesvol 

vernieuwend ondernemerschap met regionale verankering. We geven hen een podium, wijzen de 

weg naar een sterk ondernemersnetwerk en attenderen hen op awards en prijzen. Zo was HoCosto 

uit Achtmaal met haar duurzame warmteopslagsysteem een van de winnaars van de Brabant Start 

Up Awards. We bieden een netwerk en leggen verbindingen waarmee ze sneller vooruit komen. We 

weten voor hen de weg te vinden naar concrete financieringen. Tot slot kan de ondernemer 1 op 1 

gecoached worden in verschillende programma's. Zoals het investor readiness programma (IRP) of 

het market readiness programma (MRP) van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij.   

 

<Highlights> 

SimpleTap 

Mensen zelf hun biertje laten tappen en contactloos laten betalen. Dat is het concept van SimpleTap. 

Door het mobiele karakter kan de tap overal naar toe. Avans Hogeschool zag de potentie in dit idee 

van haar studenten Remco en Ivy en verwees hen door naar REWIN. Een mooi voorbeeld van waar 

de verbinding met onderwijsinstellingen toe leidt REWIN legde onder andere het contact met CM, 

met informals voor financiering, en geeft groei-adviezen aan de ondernemers 

Gravity Tray 

Een innovatieve, volledig veilige verpakking voor vlees en vis. Waardoor het inlegvelletje – de 

absorber – overbodig wordt. Een duurzame startup die dankzij onze doorverwijzing bij CrossRoads 

een samenwerkingssubsidie van € 135.000 ophaalde.  



17 
 

B'wise - voor startups in West-Brabant 

Startups zijn onmisbaar voor het verslimmen en verduurzamen van de regio. Daarom is in 2019 het 

fundament gelegd voor B'wise, de digitale accelerator voor West-Brabant. Zo zetten we samen met 

Braventure de turbo op het lokale startup ecosysteem. B'wise lanceert in 2020 met toffe events voor 

startup-ondernemers en met informatie over alle vormen van financiering en de beste programma's 

om efficiënt en snel te groeien. 
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Groei MKB 

Samen voor vernieuwend ondernemerschap in West-Brabant 

Het MKB is de motor van onze West-Brabantse economie. En het gaat goed met een deel van het 

MKB: we zagen in 2019 flink wat uitbreidingen, veel vraag naar financieringen en mooie plannen om 

te innoveren. Het MKB kan vooral scoren met flexibiliteit, aanpassingsvermogen, vernieuwing en 

meer samenwerking. MKB-ers die daarin voorop lopen, trekken andere met zich mee. 

Om dat te stimuleren is er het Groei MKB-Programma. REWIN werkt daarin nauw samen met de 

accountmanagers EZ van de 16 regionale gemeenten. Samen bezoeken we veelbelovende bedrijven 

die groeipotentie en ambities hebben. We leren de ondernemers kennen en luisteren naar hun 

behoeften. Om zo beter te begrijpen wat de ondernemer nodig heeft en te bepalen welke 

verbindingen we kunnen maken of welke middelen we daarvoor kunnen inzetten. Voornamelijk op 

drie fronten: innovatie, financiering en duurzaamheid. Die krijgen in 2020 een extra stimulans door 

de bijdrage vanuit de Regio Deal en MKB-deal. 

Vanaf 2017 hebben we 197 ondernemers gesproken waaruit 102 opvolgingstrajecten zijn ontstaan 

en die wij actief bij nieuwe ontwikkelingen betrekken. Dat is het rechtstreekse resultaat van echt 

kijken naar wat de ondernemer nodig heeft en daarin de beste match zoeken. Mooie voorbeelden 

daarvan laten we zien in de nieuwe uitgaven van een Roadtrip langs de parels van West-Brabant.  

<- Infographic resultaten->  

 

<Highlights> 

 

Samenwerking in de regio 

De lokale kennis en ervaring van de accountmanagers én de regionale blik van REWIN: het is een 

gouden greep. Deze soepele en unieke samenwerking levert toonbare resultaten om trots op te zijn. 

Om de kracht van de samenwerking nog verder te versterken, brengen we twee keer per jaar alle 

accountmanagers en beleidsmakers bij elkaar. Dat leidt niet alleen tot grotere en sterkere 

netwerken, maar ook tot nieuwe koppelingen over de gemeentegrenzen heen.  

 

<quote> 

Julian Kleppe, Accountmanager Bedrijven gemeente Bergen op Zoom: 

"Het Groei MKB-programma triggert mij nóg meer om op zoek te gaan naar het groeiende en 
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innovatieve MKB in Bergen op Zoom. Een totaalgesprek samen met een regionale partij als REWIN is 

een meerwaarde voor de ondernemer en ook zeker voor mij.” 

 

Financieringstafel 

Wat je nodig hebt om te groeien? Geld, vinden veel ondernemers. Maar hun idee voor groei strandt 

nogal eens na een eerste ‘nee’ op een financieringsaanvraag. Zo blijven kansen liggen. Daarom zijn 

we gestart met de Financieringstafel West-Brabant. Elke 6 weken pitchen wisselende ondernemers 

hun groeiplannen in vroeg stadium aan diverse financiers. De financiers geven aan wat ze specifiek 

voor de ondernemer kunnen betekenen en wat hun advies is om de gewenste financiering voor 

elkaar te krijgen. Voorzitter van de financieringstafel is Arie Meeuwissen, directeur Taks Handling 

Systems uit Etten-Leur. Hij is één van de ondernemers die wij de afgelopen jaar gesproken hebben 

vanuit het Groei MKB programma.  

 

Arie Meeuwissen, voorzitter Financieringstafel West-Brabant: 

 “Mooi om te ervaren dat wij ondernemers kunnen helpen met passende financiering of subsidie voor 

hun ideeën en ambities. Hierdoor dragen wij concreet bij aan innovatief ondernemerschap.  

 

De Financieringstafel startte met 5 partijen, inmiddels zitten er drie banken bij, net als de RVO, BOM, 

Investormatch, de Breed & Partners en stichting MKB Financiering. Samen helpen we ondernemers 

vooruit met kennis, netwerk en financieringsopties. Ondernemers krijgen direct tijdens hun pitch 

feedback om vooruit te komen. In 2020 krijgen we nóg meer kennis aan de Financieringstafel: de 

regio Zeeland sluit aan.  

 

Sander Sciarone van Innovend (innovatieve modulaire vending) over de Financieringstafel 

‘Heel leuk en ik kreeg nuttige feedback. Twee partijen toonden interesse en willen verder praten. 

Ideaal is ook dat je meerdere banken tegelijk spreekt.’ 

 

Symbiosis for growth 

Restgrondstoffen, restenergie of warmte. Maar ook kennis, faciliteiten en human capital. Het kan 

allemaal worden gedeeld. Dat kan leiden tot kostenbesparing, een positieve bijdrage aan het milieu 

en innovatie. Ofwel: duurzaamheid in de brede zin van het woord. Het samenwerkingsplatform 
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Symbiosis4Growth wil dat delen en industriële symbiose bij bedrijven in West-Brabant en Zeeland 

versnellen en realiseren. De beide provincies, BOM, RVO, REWIN en Impuls Zeeland werken daarin 

samen. In 2019 organiseerden we drie werksessies, in Wemeldinge, Etten-Leur en Tilburg.  We 

brachten ondernemers bij elkaar, want bij hen moet het gebeuren. Het probleem van de een, kan de 

oplossing zijn voor de ander. En dat bleek wel: er kwamen maar liefst 350 potentiële matches uit de 

werksessies. Eenvoudige matches regelen de ondernemers onderling. Iemand heeft pallets over, de 

ander gaat ze halen. Grotere uitdagingen als het verwaarden van reststoffen krijgen begeleiding 

vanuit het programma. In 2020 zetten we het project door met financiële steun vanuit de Regiodeal 

én uitbreiding naar Midden-Brabant. 

 

 

Paul van Riel van Romfix Zuid (innovatief anti-onkruid voegmiddel):  

“Het is een ongoing process, je moet blijven verbeteren. Neem het materiaal voor de ondergrond: dat 

komt uit Duitsland en Limburg. In een industriële symbiosesessie van REWIN hebben we onderzocht of 

we hiervoor een restproduct uit de regio kunnen gebruiken.” 

 

Successtory Groei MKB  

Hoe bevorder je als regio de groei en ontwikkeling van ondernemerschap en mkb-bedrijven? 

Platform 31 inventariseerde twintig succesvolle regionale initiatieven in een publicatie. En het eerste 

voorbeeld? Het Groei MKB-programma van REWIN West-Brabant! Vooral de samenwerking van 

REWIN met de accountmanagers van de West-Brabantse gemeenten is een belangrijk aspect dat 

bijdraagt aan het succes van dit programma, aldus Platform 31. Een mooi compliment! 
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Vestigen 

Bedrijven en bedrijvigheid die waarde toevoegen in de regio. Die technologie ontwikkelen 

waarmee gevestigde bedrijven kunnen innoveren. Die een belangrijke toeleverancier kunnen zijn 

of juist een afnemer van producten die hier worden gemaakt. Die helpen om te verslimmen, te 

automatiseren, te verduurzamen, te robotiseren. Dat zijn de bedrijven waar we ons met het 

programma Vestigen vooral op richten. De programma’s helpen ons daarbij. 

35 projecten leverden in 2019 in totaal 1.496 nieuwe arbeidsplaatsen op. Een mooi resultaat, vooral 

omdat deze nieuwe vestigers veelal kwalitatief bijdragen aan de bedrijvigheid in deze regio. Dat is 

mede te danken aan de nauwe samenwerking binnen de programma-aanpak. Een voorbeeld is het 

programma Groei MKB. In vele gesprekken geven ondernemers waardevolle input over hun wensen 

en behoeften. Daar kunnen we ons in de acquisitie op richten en onze promotie op afstemmen. Als 

het gaat om buitenlandse investeringen werken we samen met de BOM. Met bedrijven die goed bij 

onze regio passen leggen we verbindingen. Dat doen we ook tussen de vestigers en gevestigde 

bedrijven. Tot slot blijven we met advies, kennis en netwerk alle bedrijven helpen die zich in West-

Brabant willen vestigen. In 2020 willen we de doelstellingen van alle programma’s nog beter 

verankeren in het werk van Vestigen. Daarom halen we met ingang van 2020 de banden met de 

stuurgroepen stevig aan. 

 

<Highlight 1> 

Samenwerking Michael Lewis Company en REWIN: De blik naar buiten 

Innovatiekracht, nieuwe werkgelegenheid, kansen voor toeleveranciers, verduurzaming. Michael 

Lewis Company brengt het naar Dinteloord. De wereldwijde distributeur van vliegtuigmaaltijden 

en luchtvaartbenodigdheden investeerde er zo’n 32 miljoen in een hypermodern 

distributiecentrum. 

‘We hebben groeiambities’, vertelt directeur Europa Rien den Hartog. ‘En die konden we op de oude 

locatie niet realiseren.’ Het Amerikaanse familiebedrijf bouwde daarom een nieuw Europees 

hoofdkantoor en DC. Van daaruit worden 119 internationale vliegvelden in 23 landen beleverd. Bij de 

zoektocht naar een nieuwe stek was de locatie leidend. ‘We zijn voor onze leveringen grotendeels 

afhankelijk van de zeehavens Antwerpen en Rotterdam. Trek tussen die twee steden een streep dan 

ligt Dinteloord min of meer in het midden. In een verkeersluw gebied met de A4 als efficiënte 

verbindingsweg. Bovendien biedt de aanwezige binnenvaart een mooi toekomstperspectief.’ 
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Van onschatbare waarde 

REWIN was vanaf het begin betrokken bij het project. Den Hartog vervolgt: ‘Een locatie kan ideaal 

zijn, maar je moet eerst wel van het bestaan ervan weten en er  je plannen kunnen realiseren. REWIN 

was daarin voor ons van onschatbare waarde en dat bedoel ik heel letterlijk. Zonder die 

ondersteuning hadden wij nu niet op deze plek aan tafel gezeten. Een gesprek met Guido van 

Liefland gaf soms binnen kwartier een hoeveelheid informatie waar we zelf dagen naar moesten 

zoeken. REWIN adviseert, opent deuren en geeft richting aan. Ze beschikken bovendien over studies 

en onderzoeken waar je zelf geen toegang tot hebt. Zo is deze locatie ook op onze shortlist gekomen. 

Guido, Teammanager Vestigen, was vanaf dag 1 bij het project betrokken: ‘Zeker voor buitenlandse 

investeerders is het belangrijk om de weg binnen bijvoorbeeld overheden goed te vinden. We 

kunnen daar vanuit onze verbindingen en netwerken een flinke rol in spelen.’ 

 

Profijt voor de regio 

De vestiging van Michael Lewis Company is een enorme aanwinst voor de regio, zegt Guido. ‘REWIN 

vindt het belangrijk dat er goede verankering van het bedrijf binnen de regio plaatsvindt. Daarom 

verbinden we nieuwe vestigers met regionale bedrijvigheid met het oog op synergie. We zien nu al 

de directe spinoff. In het gebruik van lokale en regionale hotel- en cateringfaciliteiten bijvoorbeeld of 

bij de inzet van uitzendbureaus of zelfs het lokale hoveniersbedrijf.’ Rien vult aan: ‘Maar het gaat 

verder dan dat. Als je ergens gaat wonen stel je je voor aan je buren. Dat doen wij ook, want we zijn 

zeer geïnteresseerd in samenwerking. Stel dat onze buurman hier iets maakt of teelt waarmee wij 

ons assortiment kunnen aanvullen? Dan profiteren we daar allebei van. Dat geldt ook voor het 

arbeidspotentieel. Ik heb daar uitgebreid met Guido over gesproken. Hij kwam met interessante 

informatie vanuit REWIN-onderzoek: meer dan 20.000 mensen uit deze regio stappen elke dag in de 

auto om langere afstand te rijden voor het werk. We hadden direct het idee dat er misschien best 

goede mensen waren die dichterbij huis aan de slag wilden. Dat klopt: we hebben een grote 

hoeveelheid open sollicitaties mogen ontvangen en de eerste mensen zijn al aangenomen.’ 

 

Voortdurende samenwerking 

‘Michael Lewis Company is een mooi voorbeeld van een onderneming die haar omgeving versterkt’, 

benadrukt Henk Rosman, directeur van REWIN. ‘Dat heeft ook effect op andere belangrijke sectoren 

in onze regio. Daar spelen we ook vanuit onze sectorale programma’s op in. Zo liggen er 

dwarsverbanden vanuit het regionaal programma Agrofood/Biobased, maar ook vanuit het 
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programma Logistiek en zelfs Hightech Maintenance. Ook daarbij ligt de toegevoegde waarde in onze 

verbindende rol, ons netwerk en onze kennis en het bundelen van krachten.’ Rien den Hartog vult 

aan: ‘Wat ons betreft is er een voortdurende samenwerking, waar wij actief iets bij inbrengen. 

Bijvoorbeeld op het gebied van  duurzaamheid: ons gebouw is volledig onafhankelijk van gas. Ook is 

het onze ambitie om ons koel- en vrieshuis energieneutraal te maken. We willen duurzaam wortelen 

in deze regio, want we zijn hier om te blijven. We zijn daarom blij met REWIN als een verbindende 

partij. In een onderneming ben je vaak geneigd naar binnen te kijken, REWIN versterkt steeds weer 

onze blik naar buiten.’ 

 

<Highlight 2> 

Lead Me 

De intensieve samenwerking van REWIN met accountmanagers van de West-Brabantse 

gemeenten is ook voor Vestigen heel waardevol. In het speciaal ontwikkelde online 

volgsysteem Lead Me delen we informatie over potentiële vestigers,. Vanaf 2020 gaan we dit 

programma ook gebruiken voor het delen van informatie over ondernemers van het Groei 

MKB programma.  

 

We richten ons op bedrijven met toegevoegde waarde voor de regio West-Brabant 

 

Alpha Maintenance & Services, Glenn Dielis 

REWIN zet graag die extra stap om ons bedrijf echt op stoom te helpen. Kritisch meedenken, 

snel schakelen en altijd bereid om ons te introduceren in hun uitgebreide netwerk. REWIN 

heeft echt wel het verschil gemaakt toen we de grens overstaken. 
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