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Resultaten Brabant branding 
 
Place Brand Management 
Brabant wil een aantrekkelijke vestigingsplaats zijn en blijven voor innovatieve ondernemers en 
kenniswerkers en een inspirerende regio voor inwoners en studenten zijn. Om die reputatie te 
versterken, zet de provincie (samen met de regionale partners) regiobranding in.  
Branding betreft de activiteiten en processen om relevante en positieve associaties te creëren in het 
brein van relevante doelgroepen. Succesvolle branding resulteert in een toenemende bekendheid, 
versterking van relevante associaties (positief imago), en op den duur tot een duurzame reputatie.  
 
Een merk ontwikkelt zich, ook als je er niets aan doet. Dat geldt ook voor het merk dat Brabant is. Alle 
activiteiten met impact hebben invloed op het imago en dus op dat ene merk. Als iedere 
marketingorganisatie in Brabant zijn eigen weg volgt, ontstaat nooit een coherent beeld van Brabant, 
en wordt je dus nooit een sterk merk dat tegen een stootje kan. Wil je dit enigszins beïnvloeden, dan 
wordt branding ingezet.  
Een sterk merk kan meer hebben. Place brand management is daarom reputatie-management. En 
iets van de lange adem. 
 
Veel partners in Brabant leveren een bijdrage aan de profilering van Brabant. Om de samenwerking 
tussen partners goed te borgen is het Branding Netwerk Brabant opgericht. Alle partners hebben 
invloed op het Brabantse imago. Samen streven we naar een eenduidig beeld over onze regio, het 
vergroten van de bekendheid van de sterke kanten van de regio Brabant en van een positief gevoel bij 
relevante doelgroepen over Brabant. Brabant profileert zich als top kennis- en innovatieregio, waar het 
prettig wonen, werken en recreëren is.  
De partners hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het formuleren van de Brabantse 
merkwaarden en het opstellen van het brandfilter. Eind 2018 zijn zo’n 30 Brabantse organisaties 
vertegenwoordigd in het netwerk en groeit het gestaag.  
 

 
 
Al jaren werkt team Branding met de merkwaarden High tech (innovatief, technologisch, 
ondernemend) / High touch (gezellig, gastvrij). Deze waarden zijn samen met ca 30 Brabantse 
partners verder doorontwikkeld en aangescherpt tot drie kernwaarden, die Brabant specifiek Brabant 
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maken: courageously unconventional, purposefully collaborative, remarkably immersive. Ze vormen 
géén communicatietermen, maar vormen samen een functioneel Brand filter (zie onder).  
Deze merkwaarden zijn zeer positief door de partners ontvangen, men herkent zich hierin als 
Brabander. Het leidt tot nieuwe samenwerkingen, waarbij gericht op inhoud en uitstraling met elkaar 
keuzes worden gemaakt.  
 
Het Brand Filter kan helpen in het keuzeproces voor activiteiten, en gekozen activiteiten te beoordelen 
op hun mate van ‘on-brand’ zijn. Het werkt dus als een kompas. Dit filter wordt door de partners 
inmiddels veelvuldig ingezet. Het branding team heeft hierbij een adviserende rol.  
 
 

 
 
De Brabant Brand Box is een online toolkit, bedoeld voor partners, pers en andere partijen die over 
Brabant communiceren. In de Brand Box zijn foto’s, video’s, teksten en inspirerende (on-brand) 
voorbeelden te vinden die partners gratis en rechtenvrij kunnen gebruiken. De Brand Box maakt het 
op die manier mogelijk en makkelijk om het Brabant-verhaal te vertellen, passend bij de drie 
merkwaarden. Bij de ontwikkeling van de Brabant Brand Box is het kennisplatform nauw betrokken.  
De Brand Box vormt een online showcase voor Brabant en dient als landingsbasis voor de verhalen 
die we delen via social media. Zie www.brabantbrandbox.com. 
 
Bovenstaande werkwijze is halverwege 2017 gestart in en met de regio, en is door de Brabantse 
partners omarmd. Na een fase van wennen en oefenen (pielen en proberen) begint deze aanpak de 
eerste voorzichtige vruchten af te werpen. Met name door het enthousiasme bij de partners (en gezien 
het feit dat branding iets van de langere adem is), is het verstandig dit de komende periode voort te 
zetten. We zien de afgelopen periode veel energie ontstaan, er komt een beweging op gang, ook 
tussen de partners. Het branding team legt steeds meer verbindingen tussen partners, ook met de 
provincie, waardoor nieuwe en sterkere initiatieven ontstaan.  
 
On-brand campagne: Talent 
Vanuit een eerste idee van Brainport voor een campagne richting top-talenten in het buitenland, heeft 
Brabant Branding instrumenten ingezet om deze campagne on-brand te maken. Dat resulteerde in 
een 8-daagse Tech XPerience Week, waarin 10 internationale high tech toptalenten op locatie in 
Brabant kennis maakten met gerenommeerde Brabantse bedrijven (ASML, FujiFilm, Philips, 
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Vanderlande, VDL etc.). Daarnaast werden zij letterlijk ondergedompeld (’immersive’) in de Brabantse 
manier van samenwerken, open innovatie, werken aan oplossingen voor maatschappelijke 
problemen, en natuurlijk in de Brabantse cultuur. De campagne was al succesvol in de aanloop náár 
en tijdens de week; het beoogde social media bereik van de totale campagne was reeds gehaald vóór 
de start van de week. Het gedurende de week geschoten videomateriaal (de eigenlijke content voor 
de marketing- en brandingcampagne) wordt ingezet in de maanden daarna (nov-dec 2018). De 10 
internationals zetten dit materiaal in hun thuisland in en zijn zo ambassadeurs voor deze regio.  

 
Brainport en Brabant zetten het materiaal in om wereldwijd te laten zien welke kansen en 
mogelijkheden in Brabant liggen voor top-talent. 
 
On-brand campagne: Duitsland 
In 2018 heeft Brabant Branding de opzet, ontwikkeling en exploitatie van het onafhankelijk 
journalistiek platform Innovation Origins mogelijk gemaakt. Dit platform richt zich o.a. op het 
versterken van het positieve imago van de regio Brabant in Duitsland door het ontwikkelen en 
verspreiden van relevante on-brand content die tevens een bijdrage leveren aan de economische 
doelstellingen van de provincie en de BOM. Daarnaast maken Innovation Origin, de provincie en de 
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BOM gebruik van elkaars kennis, kunde en netwerk om de Brabantse positionering in Duitsland zo 
goed mogelijk vorm te geven.  
In 2017 heeft Brabant Branding in nauwe samenwerking met Holland Branding, de BOM en de 
provincie gezorgd voor een goede Brabantse positionering op het Electric Vehicle Symposium in 
Duitsland. Brabant Branding gaf inhoud en vorm aan de beursdeelname, de stand. Tevens liet het 
team een media-analyse uitvoeren en voerde een gerichte PR-campagne om het Brabantse verhaal 
goed in de Duitse (vak) media te pluggen. Met oa resultaat in de Frankfurter Allgemeine Zeitung en 
diverse online vakmedia.  
 
On-brand campagne: Fotonica 
Op het World Technology Mapping Forum 2017 in het provinciehuis is een grote kubus met 4 
videoschermen in de hal gezet met fotonica-gerelateerde beelden. Hiermee gaven we een extra wow-
gevoel aan de internationale bezoekers mee. Deze videoschermen zijn ook tijdens de DDW geplaatst, 
nu met publieksuitleg over de kansen van fotonica. Voor de Nederlandse deelname aan World of 
Laser Forum München gaven we vorm en (mede) inhoud aan de stand, waarbij de 3 kernwaarden 
leidend waren.   
In 2018 vond de eerste editie van Photonics Application Week plaats, ondersteund door het branding 
team met het idee dat dit event bij succes sterk bijdraagt aan het gewenste profiel van Brabant. Ook in 
2019 blijft het team betrokken. In 2018 is een media-analyse uitgevoerd op het onderwerp fotonica in 
Nederland, België en Duitsland. Deze vormt mede de basis voor gerichte PR en socialmedia-inzet in 
2018-2019, in samenwerking met onder andere PhotonDelta.   
 

 
 
MICE 
Een eerste zichtbare resultaat van deze samenwerking (naast de subsidieverstrekking) is het artikel 
over de MICE-markt in Meeting Magazine. Op dit artikel heeft Brabant Branding on-brand input 
geleverd. Ook is VisitBrabant Convention Bureau in contact gebracht met een vormgever met kennis 
van het brandfilter, om de uitstraling van Brabant op MICE-beurzen on-brand te maken.  
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Overige projecten 
Tijdens de doorontwikkeling en uitwerking bleef de winkel open. Gedurende de afgelopen jaren is een 
groot aantal grotere en kleinere projecten, veelal met partners uitgevoerd. Onderstaand een aantal 
voorbeelden van de afgelopen 4 jaar.  
 
P A T E N T  M A T C H   
PatentMatch is een nieuw evenement waarop ondernemers, ontwerpers, uitvinders en dienstverleners 
elkaar en hun prospects ontmoeten. Brabant Branding draagt financieel bij in de opstartfase van dit 
event, omdat dit past in het gewenste profiel van Brabant. In 2017 vond de eerste editie plaats. 
Brabant Branding heeft tijdens het event een deel van de expositie verzorgd en een duidelijke 
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koppeling gelegd met Brabant in de algehele uitstraling en communicatie rond het event. Ook de editie 
2018 heeft met succes plaatsgevonden.  
 

 
 
B I G  D A T A :  F I L M   
Brabant Branding heeft voor het inhoudelijk programma van de Cobbenhagen Summit, in 
samenwerking met Brabant Kennis en de provincie Noord-Brabant, een film ontwikkeld over het 
thema big data. De film is later door verschillende Brabantse partners ingezet in hun eigen in- en 
externe communicatie. 
 
BRABANT CULTUUR FILM 
Branding heeft in samenwerking met Brabant C en de Provincie Noord-Brabant de opdracht verstrekt 
voor een brandingfilm over cultuur in Brabant. Brabant Branding heeft briefing en script opgesteld 
conform de merkwaarden van Brabant, en het traject van filmen, beoordelen en eindmontage 
begeleid. De film zet de culturele highlights van Brabant in de etalage, en is daarmee een bruikbaar 
instrument voor Brabantse partijen die willen laten zien welk een diversiteit en kwaliteit Brabant heeft 
op het gebied van cultuur.  
 

 
 
PAL-V 
Rond een publiciteitsstunt van Pal-V (de vliegende auto was voor één dag te koop bij MediaMarkt) 
heeft Brabant Branding een aanvullende social media actie uitgezet, met als doel het verspreiden van 
het (Brabantse) achtergrondverhaal van de uitvinder van de Pal-V. Via Twitter en Facebook leidde dit 
tot een bereik van ca. 550.000 mensen en ruim 12.500 kliks naar het artikel. 
 
DUTCH TECHNOLOGY WEEK 
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Op verzoek van Brainport, de projectleider van de DTW, heeft Brabant Branding meegedacht over 
mogelijkheden om de impact van de DTW 2018 te vergroten, en het evenement meer ‘immersive’ te 
maken. 
 
BIDBOOK VOOR WIRE 
Samen met Brainport en de collega’s van de provincie is een bidbook uitgebracht om de WIRE-
conferentie (Week of Innovative Regions) naar Brabant te halen. De jaarlijkse WIRE-conferentie is 
een platform, gecreëerd om belangrijke onderwerpen voor de Europese regionale 
innovatiegemeenschap aan te pakken en verder te ontwikkelen.  
 
FDI AWARD VOOR BRABANT 
In 2015 won Brabant de fDi Award (Foreign investment Award). Brabant kreeg hiermee internationale 
erkenning voor haar FDI-strategie!   
 
BRABANT ZICHTBAAR OP INTERNATIONALE FOODBEURS EN ANDERE BEURZEN  
Het branding team heeft, samen met collega’s van de provincie, een aantal agri-bedrijven met elkaar 
verbonden, en voor hen een gezamenlijke presentatie gemaakt op de PLMA Internationale 
Foodbeurs, en in de media. Deze presentatie (Brabant als krachtige agro-regio, met bedrijfsleven) 
heeft een aantal jaren plaatsgevonden op en rond de beurs.  
Ook op oa de Vakbeurs Energie en het TCI-congres was Brabant on-brand aanwezig.  
 

 
 
OSCAR VOOR BRABANT 
Het Stella-team van de TU/e won in 2015 de Crunchie-Award, de ‘Oscar van de technologie’. In 
samenwerking met Team Stella is ingezet om de media optimaal te benutten, zichtbaarheid te creëren 
voor Brabant passend bij de propositie op het gebied van mobiliteit, duurzaamheid en energie.  
 
VAN GOGH ALS ICOON 
In het Van Gogh-jaar is ingezet op het creëren van zichtbaarheid van Van Gogh als Brabants icoon, 
om de Brabantse propositie uit te dragen. Van Gogh is steeds op een relevante manier gekoppeld, 
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nationaal en internationaal, aan handelsmissies, exposities, speeches en content voor online en 
offline media.  
 
Voor meer resultaten, zie Jaaroverzicht www.jaaroverzicht2017.brabantbrandbox.com !  
 


