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Rapportage Vrijetijdseconomie: Kansen voor Brabant 

Samenvatting 

Uitgevoerd in opdracht van de Provincie Noord-Brabant door Telos i.s.m. Fabric en Bureau Geo-

informatie van de Provincie Noord-Brabant  

Tilburg, 3 April 2014 

 

De aanleiding 

De afgelopen tijd heeft Telos in opdracht van de Provincie Noord Brabant en in samenwerking met 

de GIS afdeling van de Provincie en stedelijk ontwerpbureau Fabric de Brabantse vrijetijdseconomie 

aan een nadere analyse onderworpen. De opdracht vond plaats als onderdeel van het Provinciale 

Beleidsplan Vrijetijdseconomie, in aanvulling op al beschikbare informatie. De vraag luidde als volgt:  

Breng in kaart hoe de vrijetijdseconomie in Brabant op dit 

moment is samengesteld, waar deze zich bevindt en hoe 

deze is verbonden met omliggende ruimtelijke kwaliteiten en 

programma’s, wie de primaire dragers zijn en hoe deze 

onderling verbonden zijn, om zo te komen tot 

ontwikkelkansen voor de Brabantse vrijetijdseconomie (in de 

samenhang tussen bestaande activiteiten, ruimtelijke 

omgeving, strategische programma’s en ontwikkelend 

ondernemerschap). 

De opdracht is opgeknipt in drie deelprojecten:  

1. Statistische mapping: het in kaart brengen van de tijd-ruimtelijke ontwikkeling van de 

 Brabantse vrijetijdseconomie; 

2. Netwerk mapping: het middels twee pilotregio's in kaart brengen van de (mogelijke) 

 onderlinge verbanden tussen onderdelen van de Brabantse vrijetijdseconomie; 

3. Verbeeldende mapping: het verbeelden van mogelijke ontwikkelkansen van de 

 Brabantse vrijetijdseconomie in relatie tot haar omgeving. 

In deze notitie wordt kort verslag gedaan van de belangrijkste resultaten. Voor een uitgebreide 

presentatie (met meer kaartbeelden) en een verantwoording van de aanpak wordt verwezen naar 

het powerpointverslag Rapportage Vrijetijdseconomie: Kansen voor Brabant (Telos, april 2014). 

 

1. Het ruimtelijke beeld: een economie van stad en land 

De analyse heeft plaatsgevonden op basis van het LISA vestigingsregister. Het register geeft een 

beeld van vestigingen van organisaties en bedrijven in Brabant en de daarmee verbonden werkzame 

personen. Zo ontstaat een beeld van de regionale economische neerslag van de vrijetijdseconomie in 
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termen van de daarmee geïmpliceerde regionale arbeid. Voor de afbakening is aansluiting gezocht bij 

de omschrijving van de vrijetijdseconomie zoals gehanteerd in het Provinciale Beleidsplan: 

 

De vrijetijdseconomie betreft de productie, 

distributie en consumptie van goederen en 

diensten ten behoeve van de vrijetijdsbesteding 

van mensen, zowel binnenshuis als buitenshuis, 

zowel binnen de eigen woonomgeving als 

daarbuiten, met inbegrip van verblijf, vervoer en 

toeleveranciers.  

 

Voor die onderdelen van de economie die slechts deels kunnen worden toegerekend aan de 

vrijetijdseconomie is een weging gehanteerd. Er is gekozen voor een brede benadering om zo tijd-

ruimtelijke ontwikkelingen goed in beeld te brengen. De ruimtelijke basisanalyse had uiteindelijk 

betrekking op 213.002 gewogen banen en 60.248 vestigingen uit het LISA 2012 bestand. De 

ontwikkeling in de tijd heeft plaatsgevonden op basis van een vergelijking van LISA 2005-2009-2012. 

Zo kon de situatie voor en na de crisis van 2008 worden vergeleken. 

 

Een economie van stad en land 

De Brabantse Vrijetijdseconomie is te begrijpen als een ruimtelijk gedifferentieerde economie, met 

een landelijk of 'groen' deel en een stedelijk of 

'rood' deel. Het groene deel bestaat uit een 

samenstel van attractieparken, kampeer- en 

bungalowparken, natuurparken en 'groene' 

horeca, vooral geconcentreerd in/rondom een 

gebied dat loopt van De Efteling / De Loonse en 

Drunense Duinen, via de Beekse 

Bergen/Hilvarenbeek en Het Groene Woud naar 

De Kempen / De Kempervennen. Het rode deel 

bestaat uit een samenstel van detailhandel, 

kunst en cultuur en 'rode' horeca en 

concentreert zich in de vier grote Brabantse steden (Eindhoven, Tilburg, 's Hertogenbosch, Breda).  

 

Onderscheidende koplopers, een brede basis 

Koplopers qua werkgelegenheid zijn anno 2012 De Efteling BV, Philip Morris Holland BV, De 

Kempervennen, Bavaria NV, Ikea Eindhoven, Hutten Catering BV, Coca-Cola Nederland, Heineken 

Nederland, Holland Casino Breda. Maar daarnaast is er sprake van een getalsmatig significante en 

sectoraal gespreide diversiteit van relatief kleinschalige bedrijven (MKB, ZZP). 
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Economie onder druk, stijgers zijn sport, groene verblijf en media 

In de tijd gezien geeft het geheel het beeld van een economie onder druk: de werkgelegenheid blijft 

achter bij de ontwikkeling van de Brabantse 

economie als zodanig. Het vervoer en de 

maakindustrie hebben te maken met een 

structurele achteruitgang die al was ingezet 

voor de crisis van 2008. De groothandel, de 

detailhandel en de kunst en cultuur hebben 

vooralsnog vooral last van een conjuncturele 

achteruitgang. Stijgers in structurele zin zijn vooral te vinden in de sfeer van de sport, het groene 

verblijf en de media; in deze sectoren neemt de werkgelegenheid ondanks de crisis verder toe. 

Schaalvergroting en schaalverkleining 

Een vergelijking van het aantal vestigingen en de werkgelegenheid door de tijd laat zien dat er sprake 

is van een betekenisvol proces van schaalvergroting in de horeca en de detailhandel en van een 

evenzo betekenisvol proces van schaalverkleining in de sfeer van het vervoer en de kunst en cultuur. 

Stedelijk verblijfsklimaat onder druk, met name 

detailhandel en kunst/cultuur 

Het verblijfsklimaat in de stedelijke centra staat 

onder druk. Die ontwikkeling is vooral af te lezen 

aan de dalende werkgelegenheid in de 

detailhandel en de kunst/cultuur. Dit is vooral 

een punt van aandacht wanneer het erom gaat 

de 'shortbreak markt' te stimuleren als 

internationaal 'visitekaartje' van Brabant: die 

concentreert zich immers in belangrijke mate 

(alhoewel niet uitsluitend) rondom het stedelijke vermaak. 

Groen verblijf groeit 

Er blijkt sprake van groeicapaciteit in het groene 

verblijf, met name in de sfeer van de attractie- en 

verblijfsparken. Dat vraagt om ontwikkelruimte, 

om een strategische visie en om een goede 

aansluiting met de omliggende ruimte (natuur, 

infrastructuur). 

Groei microbedrijvigheid, waaronder in de media 

Er blijkt sprake van een aanmerkelijke groei van de micro-bedrijvigheid, met name in de sfeer van de 

media, maar ook binnen de categorie 'overig' (een restcategorie met een groot samenstel van 

bedrijven, vooral in de sfeer van 'business to business' (consulting, marketing, etc.). Het lijkt zinvol 

om na te denken over strategieën om de Brabantse microbedrijvigheid in haar ontwikkeling te 

faciliteren. 
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Weinig koppelbedrijvigheid tussen stad en land 

Er is nog weinig sprake van 'koppelbedrijvigheid' tussen stad en land: de groene en de rode delen van 

de vrijetijdseconomie ontwikkelen zich met de rug naar elkaar toe. Alleen de horeca en de sport 

vervullen mogelijk een brugfunctie. Wanneer wordt ingezet op een sterkere verbinding van stad en 

land verdient de koppelbedrijvigheid aandacht. 

Brabantse maakindustrie onder druk 

De Brabantse maakindustrie staat onder druk. Er lijkt sprake van een transformatie naar meer 

hedendaagse en kleinschalige vormen van 'maken' in regionaal clusterverband. De vrijetijdseconomie 

zou dienstbaar kunnen worden gemaakt aan de regionale clustering en het naar consumenten toe 

zichtbaar maken van de nieuwe Brabantse maakindustrie. 

 

2. Regionale samenwerking: innovatie en productontwikkeling 

In dit deel gaat het erom een beeld te krijgen van de (mogelijke) ontwikkelrelaties tussen onderdelen 

van de Brabantse vrijetijdseconomie, zowel onderling als in relatie tot de omliggende economische 

omgeving. Zo krijgen we hopelijk ook een beeld van mogelijke ontwikkelrichtingen, innovatiekansen 

en clustervorming. Centrale uitdaging is de zoektocht naar het onderlinge 'ontwikkelDNA': waar 

zoekt men elkaar op om de onderlinge economie te versterken?  

Er is gekozen voor twee regio's met de bijbehorende ontwikkelthema's, namelijk Midden Brabant 

met een focus op mogelijke relaties tussen de vrijetijdseconomie en de wereld van performance en 

entertainment, en Noordoost Brabant met een focus op mogelijke relaties tussen de 

vrijetijdseconomie en de wereld van agrifood en culinair.  

De keuze voor deze twee regio's / thema's heeft plaatsgevonden op grond van 

capaciteitsoverwegingen aan de ene kant en een inschatting van de regionale stand van de 

ontwikkeling aan de andere. In Noordwest Brabant is al sprake van een min of meer evidente 

ontwikkeling/positionering van de vrijetijdseconomie in relatie tot de strategische omgeving van 

'hightech systems' en 'design'. Zie in dat verband bijvoorbeeld de rol van de Dutch Design Week als 

regionaal positioneringsplatform, maar zie ook de zoektocht van het omliggende groene verblijf (De 

Kempen, De Peel) naar een gedifferentieerde aansluiting daarmee. In Midden Brabant en Noordoost 

Brabant lijken zich vergelijkbare strategische ontwikkelrichtingen af te tekenen in relatie tot 

performance/entertainment in het eerste geval en in relatie tot food/gastronomie aan de andere. In 

de beide bestudeerde regio's hebben gesprekken plaatsgevonden met sleutelfiguren uit de 

vrijetijdseconomie aan de ene kant en uit meekoppelende strategische sectoren aan de andere.  

Midden Brabant: Performance & Entertainment  

In de regio zijn alle schakels van de wereld van performance & entertainment aanwezig, zowel in een 

disciplinaire als in een functionele zin. Er is sprake van dans, muziek, theater, kleinkunst, 

bewegingskunst en alle gerelateerde kunst en cultuurvarianten daartussen. Daarnaast is zowel 

sprake van opleidingen, van productiecapaciteit, van toonaangevende podia en events en van 

distributiemogelijkheden. Belangrijke partijen in de regio delen dit beeld van een gemeenschappelijk 



5 
 

productie- en presentatielandschap en ze zijn over en weer bezig met het ontwikkelen van een 

gemeenschappelijke signatuur. Er is echter nog geen sprake van een cluster, daarvoor is de 

samenwerking nog te weinig systematisch. Er is wel sprake van sterke één-op-één relaties.  

Qua onderwijs zijn van belang de Fontys Hogeschool voor de Kunsten (FHK), de Fontys Academy for 

Creative Industries (ACI), NHTV /Academy for Leisure en TiU / Leisure Studies. Qua podia/festivals 

gaat het om De Efteling BV, Circo Circolo, Festival Mundial, 013, Incubate. Omroep Brabant vormt 

een belangrijke schakel naar de wereld van de online media. Albert Verlinde Entertainment 

combineert produceren met distributie (online en offline). 

Gemeenschappelijke productie en ontwikkelplek 

De partijen geven te kennen een belangrijk deel van de identiteit van hun organisatie te ontlenen aan 

de regio en ze ervaren hierdoor ontwikkelvoordeel (sneller contact, snellere 'klik'). Ze denken in het 

verlengde hiervan na over hun betekenis voor stad en regio. Die gedachtenvorming gaat verder dan 

alleen het aanbieden van een podium. Men wil komen tot een gemeenschappelijke productie en 

ontwikkelomgeving. Gedeelde strategische samenwerkingsthema's betreffen momenteel de 

gemeenschappelijke ontwikkeling van talent, het ontwikkelen van een gemeenschappelijke productie 

en pleisterplaats (broedplaatsfunctie), nieuwe creatieve 'content'-ontwikkeling, de zoektocht naar 

nieuwe onderlinge verdienmodellen en een gemeenschappelijke onderscheidende positionering van 

de regio. 

Talentontwikkeling en manifestaties op snijvlak Brabant en de wereld 

Er bestaat een reële kans om de stad en regio verder uit te bouwen tot een Europese broedplaats op 

het vlak van 'Performance & Entertainment', met een daarmee verbonden productie- en 

distributienetwerk (offline en online), met inbegrip 

van een (twee)jaarlijks te organiseren 'Dutch 

Performance/Entertainment Week'. Daartoe kan 

om te beginnen en in samenhang met 

producenten, podia/events en opleidingen worden 

ingezet op gemeenschappelijke 

talentontwikkeling. Bovendien kan worden ingezet 

op het op een vernieuwende manier overbruggen 

van bestaande onderscheidingen, zoals tussen 

publieke en private producenten/podia en tussen 

meer artistieke en commerciële cultuuruitingen, 

op zoek naar nieuwe verdienmodellen en nieuwe culturele manifestaties. Inzet moet daarbij zijn om 

de ontwikkelingen niet op te sluiten in de regio, maar om het te ontwikkelen onderlinge 'ecosysteem' 

te doen aansluiten bij al bestaande nationale/mondiale netwerken.  

Voorbij de vergadertafel 

De onderwijsomgeving (Fontys/FHK, Fontys/ACI, NHTV/AfL, TiU/LS) speelt in deze ontwikkeling een 

sleutelrol als bruggenhoofd (talentontwikkeling, innovatiemilieu, verbinder). Daarnaast liggen er 

kansen in de aansluiting met de omliggende vrijetijdseconomie van resorts, verblijfsrecreatie, horeca, 

events en musea en in de aansluiting met de omliggende strategische agenda van 'social innovation' 
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(het slimmer organiseren/verbinden, met maatschappelijke meerwaarde). Het lijkt van belang om 

een vorm te vinden om daadwerkelijk met deze agenda aan de slag te gaan, om zo voorbij de 

vergadertafelcultuur te komen. 

Noordoost Brabant: inzet op Food & Gastronomie 

In de regio is sprake van een voor Noordwest Europese begrippen toonaangevende clustering van 

agrarische bedrijven, met inbegrip van primaire productie, verwerking en distributie en de 

bijbehorende organisatie (ZLTO) en kennis (HAS). Men herkent de ontwikkeling van een toenemende 

clustering in/rondom de stad en het buitengebied (model Turijn en de Piemonte), er is sprake van 

een toenemend bewustzijn van de noodzaak om voedsel anders te gaan positioneren, met meer 

aandacht voor de eindgebruiker. Er is wel sprake van een onderscheid in ontwikkelmodellen, met het 

bijbehorende verschil in de relatie tussen 'food' en 'leisure'. Enerzijds is er een groep van (grote) 

voedselverwerkers die zich primair richt op de eco-efficiency in de keten en die vanuit die 

basishouding weinig op heeft met de wereld van de vrijetijd. Anderzijds is er een (groeiende) groep 

van primaire producenten en distributeurs die direct toegang zoekt tot de consument, op zoek naar 

meerwaarde, om hun 'verhaal' te kunnen vertellen en die vanuit die basishouding juist nadrukkelijk 

toegang zoekt tot de wereld van de vrijetijd (als platform van consumentencontact).  

Inzet op strategische synergie 

Men ervaart nog onvoldoende structuur, de toenadering vindt incidenteel en spontaan plaats (op 

basis van één-op-één relaties), het geheel bevindt zich in een verkennings- of transitiefase. Daardoor 

is er sprake van een veelheid van ontwikkelbewegingen die naar elkaar op zoek zijn: bottom-up (een 

indrukwekkende veelheid van lokale initiatieven), top down (bv Agrifood Capital) en gemixed (bv 

Restaurant Alliantie). Er zijn nog weinig sleutelfiguren met hoge ambities die het thema van de 

samenhang tussen food en leisure kunnen trekken: het besef van cross-sectorale belangen en 

meerwaarden groeit, maar men is nog op zoek naar de strategische synergie. 

Culinaire etalage rond historische binnenstad 

Er bestaat een reële kans om de stad ’s Hertogenbosch en het buitengebied in combinatie met elkaar 

te positioneren als food hot spot, met een kritische massa voor stad-land relaties, in samenhang met 

een Dutch Agrifood Week, waarbij de historische 

binnenstad van Den Bosch, strategisch gelegen 

aan de A2 kennisas Amsterdam-Eindhoven-Aken, 

kan fungeren als culinaire etalage (model Turijn-

Piemonte). Het geheel krijgt strategisch gewicht 

door het in te bedden in een Brabant brede visie, 

geformuleerd en gedragen door een coalitie van 

toonaangevende koplopers/ondernemingen, om 

veelbelovende kansen te laten zien richting een 

agenda Food & Toerisme 2020, met het Jeroen 

Bosch jaar van 2016 als betekenisvolle 'stepping stone'. Het is van belang om daarbij in te spelen op 

lokale kenmerken, lokale geschiedenis, (industrieel) erfgoed, met cultuur & voedsel als katalysator, 

op basis van een groot draagvlak onder burgers & ondernemers.  
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Regionaal ecosysteem 

Inzet kan zijn om met onderwijsinstellingen (HAS), sectorale koepelorganisaties (ZLTO, KHN, Recron), 

voedselverwerkers / foodondernemingen, aangevuld met leisure ondernemerschap (horeca, events, 

foodmarkets) in elkaar aanvullende rollen te werken aan een versterking van het onderlinge 

regionale ecosysteem (talentontwikkeling, kennisspreiding, collectieve inkoop, kritische massa, 

organisatie 'level playing field', verhalen vertellen, nieuwe verdienmodellen). 

 

3. Visit Brabant|Connect Brabant: de toekomst in beeld 

Op basis van de verzamelde informatie is vervolgens een verbeelding gemaakt van mogelijke 

ontwikkelkansen in de verschillende Brabantse regio's. Daarbij is zowel ingezet op een beeld voor elk 

van de vier stedelijk/gewestelijke regio’s als op een beeld van Brabant als geheel. Bij de vormgeving 

van de beelden zijn geen 'harde' keuzes' gemaakt. Wel proberen de beelden het landschap van 

'mogelijke mogelijkheden' zichtbaar te maken, om daarmee de regionale verbeelding op gang te 

brengen ('zaadjes planten'). 

In Noordoost Brabant dringt de food sector in al 

zijn geledingen op de voorgrond als mogelijke 

strategische partner voor de vrijetijdseconomie, 

in samenhang met de kleinschalige historische 

binnenstad van Den Bosch (publiekstrekker, 

strategisch gelegen aan de A2 en 

spoorverbinding, Jeroen Bosch), belangrijke 

organisaties in de agrarische sector (HAS en 

ZLTO:  Onderwijsboulevard), mogelijke 

ankerpunten in de leisure sector (Libema, 

Horecasector) belangrijke agrarische productie- en distributiecentra (Groene Campus, CHV), met 

vertakkingen richting Oss, Venlo, Wageningen. De uitdaging is hier om de groene economie in het 

buitengebied sterker beleefbaar te maken en te verbinden met de ontwikkeling in Den Bosch als 

publieksplatform. 

In Midden Brabant, in een aantal opzichten de 

Leisure Capital van Noord Brabant, springt het 

landschap van performance en entertainment in 

het vizier, met de bijbehorende opleidingen, 

podia, resorts, festivals. Grootschalig en 

kleinschalig, commercieel en autonoom, creatie 

en presentatie ontmoeten elkaar in de 

wisselwerking tussen opleidingen en een 

veelheid van podia, met vertakkingen naar de 

distributie. De uitdaging is dat die verschillende 

facetten elkaar nog meer gaan versterken om zo de regio te kunnen profileren als broedplaats op het 

vlak van performance en entertainment, met vertakkingen naar de omliggende diensteneconomie, 

de logistiek en de maakindustrie ('social innovation'). 
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In Zuidoost Brabant dringt de hightech 

maakindustrie op de voorgrond en de wereld 

van het design als mogelijke strategische 

partner voor de uitbouw van de regionale 

vrijetijdseconomie, in samenhang met de 

detailhandel in de binnenstad van Eindhoven,  

het onderwijs in design en techniek (TUe, 

Designacademy), het omliggende industriële 

erfgoed en het landschap van de Kempen en de 

Peel, met het bijbehorende groene verblijf. De 

uitdaging hier lijkt te zijn om de stedelijke wereld van de hightech en het design strategisch te 

verbinden met het groene verblijfsklimaat in het Kempense buitengebied (en vice versa). 

In West Brabant lopen een aantal 

ontwikkelsporen parallel die elkaar nog niet 

gevonden lijken te hebben. Er is de lijn van de 

Brabantse Wal met zijn overgang van zand en 

klei, zoet en zout als inspirerend 

recreatielandschap, mede in relatie tot het 

krekengebied en met een centrale ligging langs 

de noord-zuid corridor. Rondom Breda is de 

beeldcultuur in het vizier als mogelijke vrijetijds-

/creatieve economietak, mede in relatie tot de 

opleidingen en in verbinding met de historische binnenstad (Oranje erfgoed). Maar in economisch 

opzicht staat in de regio het logistieke onderhoud en de energie centraal. De vraag is waar zich 

synergiekansen voordoen. 

Voor Noord Brabant als geheel doemt de 

uitdaging/kans op om een veelzijdige omgeving 

(industrieel erfgoed, landgoederen & natuur, 

stedelijke centra) explicieter te benutten als 

belevings- en verblijfslandschap, met regionaal 

samenhangende programma's (resorts, 

evenementen, festivals, podia), waarbij 

internationale highlights, vooral ingezet op de 

stedelijke ‘short stay’ markt (verticale strategie), 

worden verbonden met een regionale rood-

groene verblijfsmarkt (horizontale strategie) in aansluiting op de omliggende stuwende economie. 

Het geheel ademt de sfeer van een landschap van moderne maakindustrie temidden van 

historische/creatieve steden en dorpen, klassiek en industrieel erfgoed, natuurgebieden, 

hedendaagse kunst, cultuur en entertainment, gedragen door een moderne economie op klassiek 

fundament (food, high tech, maakindustrie, logistiek, onderwijs) met een daarmee verbonden 

landschap van hedendaags vermaak (events in de sfeer van design, food, performance, multimedia 

entertainment), in verbinding met onderscheidende beeldende kunst/cultuur, erfgoed, 

natuur/recreatie. Referentiebeeld: Ruhrgebied, München/Beieren, Baden Württemberg, Lyon-

Grenoble, regio's van hedendaags 'maken' en 'beleven' op klassieke leest. 
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Aanbevelingen 

Door verkokering blijven kansen onderbenut 

Noord Brabant kent een kansrijke gedifferentieerde vrijetijdseconomie (stad-land), omgeven door 

een onderscheidende kennisinfrastructuur en ingebed in een eigenzinnige culturele, landschappelijke 

en stedelijke omgeving. Maar in en rondom die vrijetijdseconomie blijven kansen onderbenut. Dat 

komt vooral doordat bedrijven, organisaties en overheden onderling blijven hangen in 'verkokerde' 

manieren van doen; partijen zien de kansen, maar komen onvoldoende 'van hun plek', projecten 

hebben onvoldoende doorwerking, er is onvoldoende strategisch besef ("zandboerengedrag", 

"coöperatieve clubjes"). 

Inzetten op regionale ontwikkeling 

Duurzame kansen ontstaan vooral daar waar er sprake is van een meerjarige samenwerking tussen 

sterke onderdelen van de vrijetijdseconomie, de kennisinfrastructuur en omliggende economische en 

ruimtelijke 'trekkers', rondom een gedeelde (regionale) agenda/urgentie, met oog voor onderlinge 

ontwikkelkansen. In Brabant liggen, in het verlengde van die visie en in lijn met de resultaten van dit 

onderzoek, regionale allianties voor de hand tussen delen van de vrijetijdseconomie met natuur en 

landschap, agrifood & culinair, high tech & design, performance & entertainment, de maakindustrie 

en de logistiek. 

Strategische agenda's met internationale iconen en regionaal verblijf 

Partijen rondom de vrijetijdseconomie in Brabant werken in stadsregionaal verband aan de 

ontwikkeling van innovatiemilieus. Het model van Brainport|Design fungeert daarbij als 

ontwikkelhorizon, in aansluiting op strategische economische agenda's. De stadsregionale strategie 

verbindt een verticale strategie, gericht op internationale marktverbreding vanuit het 'rode' aanbod 

met een horizontale strategie, gericht op verblijfsverlenging vanuit het 'groene' aanbod.  

Vanuit verbonden rollen 

Voor het onderwijs is in de ontwikkeling van de stadsregionale strategie een belangrijke rol 

weggelegd als schakelaar en makelaar tussen sectoren, tussen publiek en privaat, tussen kennis, 

talentontwikkeling en innovatie, als co-producent van innovatie en ontwikkelplatforms. De overheid 

en koepelorganisaties zijn van belang voor de ondersteuning, voor het organiseren van investerings- 

en ontwikkelruimte, voor het coördineren en legitimeren van verhalen vertellen, het organiseren van 

een 'level playing field'. De ondernemers spelen hun rol door onderling op zoek te zijn naar nieuwe 

verdienmodellen, waarde proposities, investeringskansen, ontwikkelmogelijkheden, met het 

bijbehorende ontwikkelplatform. 

Hoe kunnen de partners van Visit Brabant|Connect Brabant met deze beweging aan de slag?  

Op de eerste plaats door de resultaten van dit onderzoek en de bijbehorende (stads-) regionale 

ontwikkelingen en kansenkaarten zichtbaar te maken en met elkaar te delen.  

Vervolgens is het zaak om koplopers uit de sfeer van relevant bedrijfsleven, kennisinstellingen en de 

lokale overheid te mobiliseren rondom gemeenschappelijk vorm te geven regionale 

agenda's/verhalen op basis van concreet gedeelde projecten (wie willen wij zijn en wat gaan we 
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daarom de komende tijd met elkaar doen), aansluitend bij gedeelde generieke uitgangspunten 

(gerelateerd aan bestaande beleids- en bedrijfskaders).  

Stel daarbij geclausuleerd onderling middelen beschikbaar (tijd/geld) voor onderling overleg, voor 

kennisdeling, monitoring en de stimulering van wederzijds lerend vermogen, evenals (waar mogelijk) 

voor een investeringsfonds.  

Richt een Q team in dat kan fungeren als een 'extern geweten', gericht op het onderhoud van de 

centrale verhaallijn/ambities.  

Richt een loket in dat snel kan reageren in de richting van het bevoegde gezag in verband met 

vraagstukken van onderlinge regelgeving. 

Coördineer de opkomende regionale acties vanuit een dynamisch meebewegende provinciale 

agenda die is gebaseerd op een beperkt aantal richtinggevende uitgangspunten. 

 

 

 


