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Brainport regio
Eindhoven
Nederland

De drie pilaren van de Nederlandse economie

Zuidoost-Nederland

Geografische reikwijdte

Centrum

Brainport Airport Seaport

Midden- en oost Brabant &
Provincie Limburg

Provincie Noord-Holland,
Utrecht & Flevoland  

Provincie Zuid-Holland

Metropool regio 
Amsterdam

Mainport Rotterdam / 
Metropool regio 
Rotterdam - Den Haag



Als één van de drie pijlers van de  

Nederlandse economie, is Brainport  

verantwoordelijk voor ongeveer een 

kwart van alle Nederlandse export.  

Er wordt in deze regio het méést  

geïnvesteerd in innovatie en dat zorgt 

voor een uitzonderlijk sterke  

concurrentiepositie ten opzichte van de 

rest van de wereld. De Brainport regio is 

dé bakermat van de hightech industrie 

en het daarbij behorende netwerk  

van toeleveranciers.

Brainport, bakermat van 
open innovatie

EEN ECONOMISCHE PIJLER 
VAN WERELDFORMAAT

De hightech maakindustrie in de 
Brainport regio behoort tot de absolute 
wereldtop. Mede door de sterke  
investering in innovatie staat de regio in 
Europa bovenaan op het gebied van 
patentaanvragen. De grote kracht van de 
regio schuilt echter in de nauwe 
onderlinge samenwerking tussen 
bedrijven uit de diverse clusters. 

Samenwerking als motor 
voor innovatie 
De Brainport regio is toonaangevend 
in Europa en staat bekend als een 
toptechnologienetwerk dat Midden- en 
Oost Brabant omvat en zich tot ver over 
de landsgrenzen uitstrekt. De kern van 
Brainport is de stad Eindhoven. 
Samenwerking en kennisdeling vormen 
de essentiële basis voor de kenmerkende 
open innovatie die Brainport sterk en 
bovendien slim maakt. Hechte verbin-
dingen binnen de Quadruple helix werken 
hier als groeiversneller. Bedrijven, kennis- 
en onderzoeksinstellingen en overheid 
zetten zich hier gezamenlijk in voor zowel 
technologische als economische groei. 
Samen staan ze sterk en kan er optimaal 
gereageerd worden op economische 
veranderingen van morgen.

EEN ECONOMISCHE PIJLER VAN WERELDFORMAAT

Brainport Industries Campus in vogelvlucht
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Nationale en internationale OEM’s (Original Equipment 

Manufacturers) laten een steeds groter aandeel  

ontwikkelen en produceren door hun toeleverketen.  

Tevens komt een groot deel van de verantwoordelijkheden

bij een steeds kleiner aantal toeleveranciers te liggen. 

Met verstrekkende gevolgen als resultaat.

Een verschuiving 
met sneeuwbaleffect

DE WERELD VERANDERT  

Brainport 
Industries
Campus
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Een verschuiving 
met sneeuwbaleffect

Een wereldwijd netwerk  
van topspelers
Hightech merken en bedrijven zijn voor 
de fabricage van hun producten en 
systemen in steeds grotere mate 
afhankelijk van hun toeleveranciers. 
Daarnaast worden de strategische 
toeleveranciers in de hightech 
maakindustrie in een steeds vroeger 
stadium betrokken bij de ontwikkeling, 
het design en de engineering van nieuwe 
producten. Naast de fysieke nabijheid 
is daarbij de toegang tot een wereldwijd 
netwerk van topspelers van 
enorm belang.

Complexe productie vereist 
maximale flexibiliteit
Zowel de tijd die nodig is om een 
product op de markt te brengen 
(time to market) als de levensduur 
van deze producten, wordt steeds 
korter. Dit zorgt ervoor dat er steeds 
kleinere series worden geproduceerd, 
met een grotere complexiteit (high mix, 
low volume, high complexity). Daarnaast 
worden steeds hogere eisen gesteld aan 
duurzaamheid en energieconsumptie.  
De combinatie van al deze factoren vraagt 
om een steeds grotere flexibiliteit van  
de toeleveranciers in een keten. 

Samenwerking als basis voor 
nieuwe kansen
Technologische en economische 
ontwikkelingen vergen innovatieve 
productieoplossingen van bedrijven. 
Ze vragen om alternatieve manieren 
om met elkaar binnen de keten van 
toeleveranciers zo effectief en efficiënt 
mogelijk samen te werken. 
Ontwikkelingen gaan namelijk te snel 
om individueel op te pakken. Bovendien 
zijn deze ontwikkelingen voor de meeste 
marktspelers ook te groot. Intensieve 
samenwerking tussen deze verschillende 
toeleveranciers wordt daarom steeds 
belangrijker, en biedt uitdagingen en 
kansen voor technologie, markt, mens en 
met name voor nieuwe slimme samen-
werkingsvormen. Dit alles vormt de basis 
voor Brainport Industries Campus.

09



Het Brainport innovatieprogramma zorgt door middel 

van krachtenbundeling op de thema’s technologie, 

markt, mens en ketensamenwerking voor een 

toekomstbestendige economische omgeving. Het  

programma helpt de Brainport regio en de Nederlandse 

hightech maakindustrie een vooraanstaande rol in de 

wereld te blijven vervullen.

Samenwerken en  
innoveren
op wereldschaal

HET BRAINPORT INNOVATIEPROGRAMMA

Brainport 
Industries
Campus
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Het vermogen om samen te werken en 
continu te blijven innoveren, zowel als  
keten als community, bepaalt de groei 
van de hightech maakindustrie. Het  
innovatieprogramma van Brainport is 
erop ingericht om hier maximaal aan 
bij te dragen. Het programma heeft de 
ambitie om hét wereldmerk te worden 
voor collaboratieve innovatie en flexibele 
productie binnen deze industrie.

Thuisbasis voor synergie  
& cohesie 
Bedrijven, kennisinstellingen en 
onderwijs zijn nu versnipperd door de 
regio. Op Brainport Industries Campus 
worden de meest innovatieve, succesvolle 
bedrijven en instituten bij elkaar gebracht. 
De hele toeleverketen manifesteert zich 
hier als één geheel. Op deze locatie  
zullen gezamenlijk ideeën en business 

Distributor

Customer

Consumer

Raw 
materials

Supplier

Manu-
facturer

Raw 
materials Supplier Manu-

facturer Distributor ConsumerCustomer

Klassieke supply chain



Samenwerken en  
innoveren
op wereldschaal

Distributor

Customer

Consumer

Raw 
materials

Supplier

Manu-
facturer

Raw 
materials Supplier Manu-

facturer Distributor ConsumerCustomer

cases worden ontwikkeld, mensen 
worden opgeleid, en producten worden  
geproduceerd. De campus wordt het 
thuisfront voor vergaande samenwerkings-
verbanden tussen toeleveranciers, 
specialistische bedrijven en innovatieve 
onderwijs- en kennisinstellingen op MBO, 
HBO en WO niveau. Dit is dé plek waar 
innovatie- en concurrentiekracht van de 
hightech maakindustrie vleugels krijgt.  

Supply chain wordt  
supply network
Brainport Industries Campus haakt in op 
de wijze waarop de keten verandert.  
Vroeger was er sprake van een hele 
duidelijke supply chain met een kop en 
een staart. Dit is steeds meer aan het 
veranderen in een supply network waarbij 
partners gebruik maken van elkaars 

sterktes en specialisaties. Brainport  
Industries Campus is ontwikkeld met  
het supply network onder één dak als  
uitgangspunt en draagt bij aan het  
benutten van de voordelen hiervan.  

Eenheid maakt sterk
Het innovatieprogramma is er niet alleen 
op gericht de samenwerking tussen 
bedrijven (en overheid) naar een hoger 
niveau te tillen. De hele sector vaart hier 
wel bij. Medewerkers, onderwijsinstellingen,
studenten en burgers, allemaal hebben 
ze er baat bij dat de hightech  
maakindustrie zich verenigt onder één 
noemer en gezicht. Brainport Industries 
Campus is dat gezicht, en maakt de hele 
Brainport regio herkenbaar als beeld 
van samenwerking, innovatie en 
duurzaamheid. 

11
Het Supply Network onder één dak op Brainport Industries Campus



Een innovatief werklandschap in 
een natuurlijke omgeving
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Opleiden en ontwikkelen nemen op Brainport Industries Campus 

 een prominente plaats in, er wordt nauw samengewerkt binnen de 

Multi Helix. De campus is een platform voor participatie tussen de  

succesvolle specialistische bedrijven en verschillende innovatieve  

onderwijs- en kennisinstellingen op MBO, HBO en WO niveau.

Innoveren en excelleren 
begint met kennis

OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN 

Brainport 
Industries
Campus
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Brainport Industries Campus krijgt een 
etalagefunctie voor vakmanschap en 
talent en zal daarmee een belangrijke  
rol gaan spelen bij de beroepskeuze  
van scholieren. De campus wordt een 
iconische - tot de verbeelding  
sprekende - thuisbasis voor de nieuwe 
generatie professionals in de hightech 
maakindustrie.

Naadloze integratie onderwijs  
en bedrijvigheid
Doordat opleidingsinstituten op Brainport 
Industries Campus naadloos verweven 
zijn met topbedrijven uit de hightech 
maakindustrie sluiten theorie en praktijk 
perfect op elkaar aan. Meer dan ooit 
tevoren kunnen scholieren en studenten 

vrijwel direct hun kennis toetsen. En nog 
belangrijker; opleiden op verouderde 
machines behoort tot het verleden. 
Leerlingen worden hier opgeleid op 
de nieuwste machines met de meest 
innovatieve technieken. En het is zeer 
waarschijnlijk dat deze onder hetzelfde 
dak zijn gebouwd. 

Naadloze integratie is uiteraard niet 
alleen goed voor het onderwijs. Ook  
medewerkers van bedrijven worden  
door de uitgelezen mogelijkheden  
gestimuleerd om te blijven leren. En  
ook de bedrijven zelf doen hier hun  
voordeel mee, want zowel medewerkers 
als kennis blijven hierdoor langer binnen 
de organisatie.  
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Subheiding

13

De veranderende behoefte van de markt 

en de keten enerzijds en het uitgebreide 

programma van Brainport Industries 

Campus anderzijds ontmoeten elkaar in 

de fabriek van de toekomst. Ideeën en 

initiatieven die voortkomen uit het 

innovatieprogramma bieden oplossingen 

voor gezamenlijke uitdagingen. 

Flexibiliteit, modulariteit en schaalbaar-

heid vormen hierin de rode draad. 

De evolutie 
van de hightech 
maakindustrie

DE FABRIEK VAN DE TOEKOMST 

17



In de fabriek van de toekomst wordt 
gewerkt met modulaire plug-in  
concepten. Kostenmodellen zijn hierbij 
gebaseerd op het pay-per-use principe. 
Door faciliteiten te delen blijven  
overheadkosten laag en blijft flexibiliteit
hoog. Bedrijven kunnen hierdoor 
maximaal anticiperen op stijgingen en 
dalingen in productievraag. Het resultaat 
is een optimaal reactievermogen op 
veranderingen in de markt. 

Smart packaging & storage
Bij alle processen staan duurzaamheid, 
maximale herbruikbaarheid van 
producten en grondstoffen, en het 
minimaliseren van waardevernietiging 
centraal. Gezamenlijk haalt men de 
verspilling uit de keten. Hierbij is een 
belangrijke rol weggelegd voor 
gecentraliseerde robot handling, het 
delen van clean rooms en het reinigen 
van halffabricaten en producten binnen 
hetzelfde proces. Ook een gecentraliseerd 
voorraadbeheer zal een grote rol kunnen 
vervullen bij deze efficiencyslag.  

Smart building: Maximale flexibiliteit 

door demontabele tussenvloer en inbouwmodules

18
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Een variabel, transparant afrekenmodel 
zorgt ten slotte voor inzichtelijkheid van 
kosten en draagt bij aan maximale 
ontzorging en vergaande kostenreductie.

Smart logistics
In de fabriek van de toekomst vindt  
alles en iedereen de weg naar haar  
bestemming. Materialen, goederen,  
medewerkers en bezoekers hebben  
allemaal een eigen routing, zonder  
dat de verschillende processen elkaar  
hinderen. Permanent gecontinueerde 
productieprocessen worden gerealiseerd 
door een lager gelegen aan- en afvoer 
van materialen, en een retourlogistiek die  
24 uur per dag plaatsvindt, zeven dagen 
per week.

Brainport Industries Campus streeft naar 
een volledig geautomatiseerd, zelfrijdend 
logistiek systeem dat er zorg voor draagt 
dat uitgangsmaterialen op het juiste  

Smart logistics: Het atrium met 

daaronder logistiek en magazijn

Optimaal werkklimaat door 

veel natuurlijk daglicht

Het atrium: Entree voor de bedrijven 

die gevestigd zijn op de campus
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moment, op de gevraagde plaats, aan  
de juiste machine worden aangeboden,  
volgens de gevraagde productspecificaties 
en afmetingen. Hierdoor zal de beschik-
bare machinetijd altijd maximaal worden 
benut, en kunnen materiaalreststromen 
efficiënt retour worden genomen voor 
hergebruik. 

Smart building
Het smart building principe van de  
fabriek van de toekomst zorgt voor  
maximale flexibiliteit. Doordat ruimtes 
volledig modulair zijn, kunnen bedrijven 
adequaat inspelen op plotselinge  
veranderingen en snel wisselende vraag 
in de markt. Dankzij het modulaire  
karakter kunnen bedrijven naar gelang 
werk-, vergader- en sanitairruimtes  
creëren om zodanig hun units af te  
stemmen op de specifieke wensen. Alle 
gebouwunits en inbouwmodules hebben
demontabele wanden en tussenvloeren
en flexibele scheidingswanden.



Brainport 
Industries
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Een hypermoderne campus, 
verweven in het groen, te midden 
van één van de grootste 
stadsparken van Eindhoven. 
Deze opvallende combinatie 
onderstreept het karakter van 
Brainport Industries Campus. 
De bereikbaarheid, de ligging en 
de omgeving; hier valt al het 
goede op zijn plek! 

Het campusterrein vormt een bijzondere eenheid met het 
groene bosrijke gebied van Brainport Park, het derde stadspark 
van Eindhoven. Een plek waar bezoekers op een natuurlijke  
manier in aanraking komen met de hightech maakindustrie. 
Brainport Industries Campus wordt een innovatief  
werklandschap. De campus is direct verbonden met de mooiste 
wandel- en fietsroutes, weiden en bijzondere tuinen.

Verweven in 
het groen

DE CAMPUS VAN DE TOEKOMST

Subheiding

13
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Het derde stadspark van Eindhoven     



Het perfecte leefklimaat
Het gebied van Brainport Industries Campus, te midden van 
Brainport Park, sluit aan op een belangrijk netwerk van 
bestaande en toekomstige natuurgebieden; het Natuur-
netwerk Nederland. Bij de ontwikkeling wordt daarom veel 
aandacht besteed aan de kwaliteit van natuur en landschap. 
Bij het ontwerp en de realisatie van de bedrijfsgebouwen 
speelt duurzaamheid en hergebruik van bouwmaterialen  
een buitengewoon belangrijke rol.

De combinatie van stijlvolle bedrijfsgebouwen (65 hectare), een 
spectaculair atrium in circa 200 hectare groen maken de  
campus tot een unieke werkomgeving waar vakmensen en  
professionals het beste in zichzelf en in elkaar naar boven  
halen. De 'quality of life' is van nature al hoog in de Brainport 
regio, door de komst van de campus zal dit nog verder 
toenemen. En met de Internationale school om de hoek, 
omringd door groen, is het ook met een gezin de plek bij uitstek 
om te werken. 

Een uitzonderlijk vestigingsklimaat
Vanwege de combinatie van kennis- en hightech maakindustrie, 
onderwijs en carrièremogelijkheden heeft de Brainport regio 
Eindhoven het ideale vestigingsklimaat voor internationale  
bedrijven en vakmensen. ASML, de High Tech Campus en  
Technische Universiteit Eindhoven liggen op een steenworp 
afstand. Alleen hier ontstaat een driehoeksverhouding tussen 
een stedelijke en landelijke omgeving, hand in hand met 
hightech industrie van het hoogste niveau. 

22



De groene corridor en de ‘slow lane’
Ook met de fiets en het openbaar vervoer vind je 
eenvoudig de weg naar de campus. De brede, 
imposante ‘slow lane’ en de groene corridor zijn de 
fietspaden die het gebied en de campus met 
het centrum van Eindhoven en de omliggende 
woonkernen (tot aan Oirschot) verbinden.

Uitstekend bereikbaar 
Brainport Industries Campus is multimodaal bereikbaar. 
De campus is internationaal uitstekend bereikbaar via 
Eindhoven Airport, de tweede luchthaven van Nederland, 
met directe lijnverbindingen naar de meeste Europese steden. 
De campus is gelegen in het hart van de Brainport regio 
Eindhoven, direct aan de A2, en is uitstekend ontsloten 
via het openbaar vervoer (HOV lijn) en de trein 
(via Eindhoven of Best). 23



Het atrium is de hoofdentree van de  

afzonderlijke gebouwclusters op Brainport 

Industries Campus. Het verbindt de  

verschillende gebouwclusters en herbergt 

de gedeelde diensten en faciliteiten. Ook 

zijn de onderwijs- en kennisinstellingen 

hier gevestigd. Als kloppend hart van het 

campusterrein zijn de atria dé plek waar 

werknemers, bezoekers, studenten en  

belangstellenden elkaar ontmoeten.

Het Atrium van Brainport 
Industries Campus

FLEXIBELE HUISVESTIGING 

In de gebouwunits rondom het atrium 
zijn de verschillende bedrijven gevestigd. 
Deze bedrijven hebben ieder hun eigen 
adres en ingang aan het gemeenschap-
pelijk atrium. Onder het atrium bevindt 
zich de logistieke zone. Hierdoor ligt het 
atrium iets hoger dan het maaiveld.  
De entree bevindt zich op hetzelfde  
niveau als de uitgestrekte campustuin.  
De verschillende atria, van de in totaal  
vijf gebouwclusters, worden door 
het brede pad in de campustuin met 
elkaar verbonden.

Brainport 
Industries
Campus

FLEXIBELE H
U

ISVESTIN
G
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Hoofdader van de campus  
Het atrium herbergt de gedeelde dien-
sten en faciliteiten. Enerzijds gericht op 
functies als kantine- en vergaderfacili-
teiten, welke door bedrijven gezamenlijk 
gebruikt en gedeeld worden. Anderzijds 
zijn er in het atrium paviljoens ingericht 
als technische laboratoria en cleanrooms, 
ook van deze faciliteiten wordt gezamenlijk
gebruik gemaakt. 

Tevens zijn de onderwijs- en kennisinstel-
lingen gevestigd in het atrium en zijn er 
ruimtes voor startups. Hierdoor krijgt het 
atrium een etalagefunctie voor de 
hightech maakindustrie. Een verdieping 
lager, onder het atrium, bevindt zich een 
gedeelde logistieke zone waar transport, 
opslag en overslag van goederen en 
producten plaatsvindt. De logistieke zone 
is gecentraliseerd en bevindt zich direct in 
het hart van de gebouwclusters, hierdoor 
worden levertijden geminimaliseerd.

Open en transparant   
Door de uitgebreide functionaliteiten 
vormt het atrium dé centrale spil in het 
gebouwcluster en op het campusterrein. 
De sfeer van deze hoge ruimte is luxu-
eus, open en transparant waardoor er 
maximaal zicht is op de bijzondere  
groene omgeving van Brainport  
Industries Campus. Ook het zicht binnen 
het atrium naar de bedrijfsruimten is 
transparant door ruim gebruik van  
glazen gevels. Op deze manier zijn  
delen van het productieproces van de 
bedrijven zichtbaar voor het publiek.  
Het transparante karakter, de open 
binnentuin, de inrichting en de  
gebruikte materialen zorgen voor een 
hoogwaardige uitstraling. Hier worden 
bezoekers met trots ontvangen en  
rondgeleid. Het atrium is een icoon  
voor de maakindustrie.

DE FUNCTIES VAN 
HET ATRIUM

• Entree voor de bedrijven die 

 gevestigd zijn op de campus

· Huisvesten onderwijsinstellingen en  

 onderzoeksfaciliteiten in 

 een open omgeving

· Huisvesten en stimuleren van startups  

 in de maakindustrie

· Huisvesten van shared facilities en  

 shared services

· Een podium bieden aan evenementen  

 beurzen en bijeenkomsten

·  Showcase van producten van de 

 bedrijven die gevestigd zijn op 

 de campus

 

Het Atrium in Brainport Industries Campus

Subheiding
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Als het gaat om huisvesting dan typeert Brainport Industries Campus zich 

door keuzevrijheid en flexibiliteit. Nooit tevoren kregen bedrijven de kans 

om zoveel keus te hebben in het bepalen van hun ideale werkomgeving. 

Bijna alles is mogelijk. En nog veel belangrijker; eenmaal gekozen is niets 

definitief. Vrijwel alles op de campus wordt gekenmerkt door maximale 

flexibiliteit.   

Maximale keuzevrijheid 
en flexibiliteit 

FLEXIBELE HUISVESTIGING  

Modulaire bedrijfsclustering

Traditionele bedrijfsclustering
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de volledige gebouwhoogte (drie  
bouwlagen). De inbouwmodules zijn 
geschikt voor basistoepassingen zoals 
werkruimtes, vergaderruimtes en 
sanitairruimtes. De prefab inbouwmodules
hebben een korte lever- en inbouwtijd 
die garant staat voor minimale overlast 
en maximale flexibiliteit. 

Door de gewenste gebouwunits en  
inbouwmodules met elkaar te  
combineren stelt ieder bedrijf zijn eigen 
unieke bedrijfslocatie samen die eenvoudig 
is aan te passen aan veranderende 
wensen. Met deze optimale flexibiliteit 
kunnen bedrijven maximaal anticiperen 
op veranderingen in de organisatie, 
processen of marktomgeving. Dit maakt 
zowel groei als krimp in de huisvesting 
mogelijk.

Fysieke gebouw units 
De gebouwunits zijn gelegen aan het 
atrium en vormen de basis van een 
bedrijfsomgeving. De gebouwunits zijn 
standaard voorzien van lichtstraten die 
natuurlijke lichtval realiseren voor een 
prettig werkklimaat. Ook kunnen  
gebouwunits worden voorzien van een 
tussenvloer waardoor de hoogte optimaal 
kan worden benut daar waar het  
productieproces dat toelaat. Daarnaast 
kan met behulp van een stelsel van 
transportgangen een netwerk aan paden 
gerealiseerd worden voor een optimale 
scheiding van de flow van goederen 
en mensen.

Functionele inbouwmodules 
De inbouwmodules geven inrichting en 
betekenis aan de gebouwunits en kunnen 
op vrijwel iedere positie in een  
gebouwunit worden geplaatst, over 
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FLEXIBILITEIT IN 
HUISVESTING

Flexibele gebouwunits:

· Bieden maximale vrijheid voor het 

 productieproces door een overmaat  

 aan draagkracht, vrije overspanning en  

 hoogte in combinatie met plug and  

 play utilities;

· Zijn flexibel in te delen, door het  

 plaatsen van wanden, tussenvloeren  

 en bordessen;

·  Zijn snel leverbaar, volledig modulair  

 en demontabel, waardoor alle 

 elementen op een korte termijn en

 met relatief weinig overlast te 

 verwijderen zijn.

 

Flexibele  inbouwmodules:

· Zijn prefab en voor alle functies 

 geschikt, waaronder werkruimtes, 

 kantoren, vergaderruimtes, 

 sanitairruimtes, cleanrooms en 

 trap- en liftopgangen;

· Zijn flexibel in te delen en verplaats-

 baar, door het koppelen van werkruimtes,  

 plaatsen van wanden en weghalen van  

 kolommen;

• Voldoen aan de hedendaagse eisen op  

 het gebied van comfort, duurzaamheid  

 en techniek.
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Het unieke concept van de campus versterkt de 

innovatie- en concurrentiekracht van individuele bedrijven, 

die in samenwerking met overheden en betrokken partijen 

ambitieuze innovatieprogramma’s ontwikkelen. Het is de 

ideale vestigingsplaats voor bedrijven die samen willen 

ondernemen, innoveren en produceren. 

Waarom Brainport 
Industries Campus? 

DE PROPOSITIE

De propositie van Brainport Industries Campus
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De propositie van Brainport Industries 
Campus is verdeeld in vijf categorieën: 

1. De fabriek van de toekomst zorgt door 
aanpasbare kosten, zowel in huisvesting 
als productiecapaciteit, voor een enorme 
verbetering in de keten performance. 

2. Het aantrekken van talent via 
onderwijsinstellingen, programma’s en 
internationale evenementen. 

3. Business development en gezamenlijke 
(internaionale) marketing als 'Part of the 
BIC picture'.

4. Klantwaarde creëren door de directe 
nabijheid van innovatiepartners in  
technologie, Engineering, maakbaarheid 
en logistiek.

5. Innoveren & ontwikkelen in hightech 
productie-innovatie, gestimuleerd door 
het innovatieprogramma.



Flexibele huisvesting 
Het modulaire bouwsysteem van fysieke 
gebouwunits en functionele inbouw- 
modules zorgt voor een zeer effectief 
kostenbeleid en draagt direct bij aan het 
reduceren van vestigingskosten.  
Huisvesting is flexibel en sluit daarmee 
optimaal aan op de bedrijfsvoering.  
Daarnaast behoort tijdelijk bijhuren om 
ondercapaciteit te voorkomen ook tot  
de mogelijkheden. 

Schaalbaarheid productie
Gebouwunits en technische voorzie- 
ningen zijn flexibel en schaalbaar voor 
een optimaal productieproces. Ook 
mensen kunnen flexibel worden ingezet 
dankzij een flexpool van professionals. 

Pay-per-use
Bedrijven betalen gezamenlijk voor het 
gebruik van kostbare faciliteiten en  
diensten volgens een slim pay-per-use 
concept. Hierdoor zijn de investeringen 

De opzet van Brainport Industries Campus en de  

eigenschappen van het atrium en de fabriek van de  

toekomst zijn een optelsom van economische voordelen. 

Doordat alles flexibel, modulair en variabel is betaalt  

een bedrijf nooit te veel. 

lager (geen hoge aanschafwaarde),  
hebben ze minder afschrijving en  
werken ze altijd met en machinepark  
dat up-to-date is. 

Gedeelde faciliteiten 
Tal van services en business onder-
steunende activiteiten kunnen gedeeld 
worden. Op serviceniveau zijn dit  
onder andere een receptie/frontdesk,  
clean rooms en vergaderruimtes,  een  
kantineruimte, opslag en magazijn.  
Hierin hoeft derhalve individueel niet  
geïnvesteerd te worden en dat zorgt voor 
een directe besparing op huisvesting-
kosten. Facilitair personeel zoals  
schoonmakers, IT, security en een  
gezamenlijke pool van flexwerkers  
kunnen met elkaar worden gedeeld.  
En ook technieken en processen zoals 3D 
printing, meetsystemen, glasvezel,  
serverruimtes, voorraadbeheer, logistiek, 
kwaliteitscontrole en afvalverwerking 
zullen gezamenlijk worden benut. 
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Pay per use  productiefaciliteiten

Een inspirerende werkplek in Brainport park

Fabriek van  
de toekomst

DE PROPOSITIE



Business development
Doordat bedrijven zich gezamenlijk  
presenteren komen ze beter in beeld bij 
(internationale) klanten en prospects.  
Bedrijven uit de hightech maakindustrie 
zijn vooralsnog verspreid gevestigd en  
opereren mede daardoor vaak ‘onder de 
radar’. Door deze bedrijven te clusteren en 
onder één noemer te vangen krijgt deze  
belangrijke sector een gezicht. 

Een podium voor succesverhalen 
Brainport Industries Campus fungeert als 
platform voor collectieve marketing.  
Bedrijven uit de hightech maakindustrie 
zijn doorgaans nauwelijks bezig met  
marketing terwijl ze vaak buitengewoon 
succesvol zijn. Brainport Industries  
Campus geeft succescases het podium 
dat ze verdienen.  

Brainport Industries Campus wordt zowel (inter)nationaal 

als regionaal hét gezicht van de hightech maakindustrie 

en heeft de potentie om uit te groeien tot wereldmerk 

voor de branche en diens manier van werken en 

innoveren. Bedrijven op de campus concurreren hierdoor  

gezamenlijk op wereldschaal, vanuit een internationaal 

leidende positie. 

Talent aantrekken
Door het positieve imago van Brainport 
Industries Campus als magneet voor 
talent zijn bedrijven beter in staat om  
talent te werven, te binden en te  
behouden voor langere tijd.

Part of the BIC picture
Het positieve imago van Brainport  
Industries Campus versterkt als  
onderdeel van Brainport het imago 
van gelieerde bedrijven, met behoud 
van eigen identiteit. Deel uitmaken van 
Brainport Industries Campus, ofwel  
‘the BIC picture’, werkt als een keurmerk 
of kwaliteitslabel. 

Iconische locatie
Brainport Industries Campus wordt een 
iconische en inspirerende werkplek op 
een strategische locatie. Vestigen op 
de campus levert bedrijven grote 
bekendheid op bij een breed publiek 
vanwege de publieke functie van 
Brainport Industries Campus.
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Samen business en  
talent aantrekken 

DE PROPOSITIE



Nabijheid, flexibiliteit 
& vertrouwen
Op de campus gevestigde bedrijven 
zullen naar elkaar toe trekken om 
samenwerkingsverbanden aan te gaan. 
Nabijheid en onderling vertrouwen  
versterken potentiële samenwerking 
op gebied van innovatie. 

Slimmere businessmodellen 
Brainport Industries Campus stimuleert 
slimme businessmodellen tussen de 
verschillende spelers en specialistische 
dienstverleners in de toeleverketen. 
De campus daagt uit tot innovatie. 

De bedrijven op Brainport Industries Campus delen hun 

kennis van productontwikkeling en –technologie.  

Ze werken nauw samen op het gebied van onderzoek en 

ontwikkeling en zoeken naar de maximale synergie voor 

duurzame productie. Ze zetten hun innovaties gezamenlijk

in voor hun klanten of gebruiken deze als basis voor 

nieuwe business modellen. Innovatievoordelen hebben 

logischerwijs ook effect op de economische voordelen.

Broedplaats voor startups 
Brainport Industries Campus wordt een 
broedplaats voor startups en zal een 
grote aantrekkingskracht hebben voor 
investeringen in de Brainport regio 
waardoor de campus uitgroeit tot een 
hotspot voor investeerders uit de 
hele wereld.
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Samen innoveren en 
klantwaarde creëren  

DE PROPOSITIE
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De circulaire economie op Brainport Industries Campus

Bij de ontwikkeling van Brainport Industries Campus is een belangrijke rol 

weggelegd voor de thema’s duurzaamheid en circulariteit. Bij ieder aspect 

wordt zorgvuldig afgewogen hoe duurzaam het kan worden gerealiseerd. 

Brainport Industries Campus wordt een duurzame campus waar niet  

alleen hoge ambities worden gesteld op het gebied van de traditionele 

duurzaamheidsaspecten als energie, water, afval. Ook de menselijke factor 

staat centraal op deze locatie. 

Mens en techniek in  
harmonie met de natuur

DUURZAAMHEID

Brainport 
Industries
Campus
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Sociaal
Brainport Industries Campus wordt een 
community. Een plek waar toptalenten 
willen werken in een groene omgeving 
en waar collega’s en studenten elkaar 
kunnen ontmoeten. Een plek waar  
gerecreëerd wordt en gesport. Waar  
jongeren kunnen ontdekken en in  
aanraking kunnen komen met de 
innovaties van de hightech maakindustrie. 
Brainport Industries Campus wordt 
voor iedereen.
 
Economisch
Brainport Industries Campus wordt een 
plek waar economie en innovatie optimaal
samengaan. De campus biedt de hightech
toelever- en maakindustrie mogelijk-
heden om haar positie in de wereld te 

versterken door in te zetten op nieuwe, 
slimme businessmodellen en  
verregaande optimalisaties van  
productieprocessen. De fabriek van de 
toekomst ontleent zijn identiteit en  
bestaansrecht aan de aanwezige  
bedrijven, de mensen en uiteraard aan  
de omgeving. Brainport Industries 
Campus draagt bij aan deze toekomst 
door continu waarde te creëren voor de 
duurzame bedrijfsvoering van de  
bedrijven. Op deze manier wordt een  
eigen markt gecreëerd, kan men  
bovendien slim inspelen op veranderingen 
in de markt en wordt door optimalisatie 
van het gezamenlijk productieproces de 
verspilling uit de keten gehaald.  

Ruimtelijk
Brainport Industries Campus wordt een 
hightech ecosysteem waarin economie 
en groen hand in hand gaan. De kwali-
teit van het groen en de ecologie is een 
belangrijk onderdeel van de campus-
gedachte. De campus staat in harmonie 
met haar omgeving, sluit naadloos aan op 
Brainport Park. Gericht op bewustwording 
en het stimuleren van verantwoorde  
mobiliteit, op het faciliteren van 
duurzaamheidinnovaties en op het 
verduurzamen van bedrijfsvoering. Het 
gebied en de gebouwen worden samen 
een hightech proeftuin voor Brainport 
en de maakindustrie. Het is dé plek voor 
startups. Brainport Industries Campus 
faciliteert innovatie.

De campus staat in harmonie met de bosrijke omgeving
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Energieneutrale campus
De gebouwen van Brainport Industries Campus 
krijgen een zeer hoge isolatiewaarde waardoor 
verwarming wordt beperkt tot het minimum. 
Een groot deel van het dakoppervlak zal worden 
bedekt met zonnepanelen die de volledige  
campus voorzien van energie. Oplaadpalen  
voorzien geparkeerde auto’s van stroom die op 
de Campus wordt opgewekt. Het behoort zelfs 
tot de mogelijkheden om in de toekomst vanuit 
Brainport Industries Campus de stad te gaan 
voorzien van energie. 
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Campuslandschap
Het landschap van Brainport Industries 
Campus sluit naadloos aan bij Brainport park. 
Bewegen en recreëren staan hier centraal. 
Maar ook wonen, werken en leren gaan hier 
uitstekend samen. Brainport Park is tevens 
de verbinding tussen stad en platteland.  
Een plek van rust en natuur met de stad 
binnen handbereik en snelweg en luchthaven 
op zeer korte afstand. 
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Gesloten kringloop  
Vanuit een gezamenlijk afvalmanagement wordt er 
gestreefd naar een gesloten kringloop waarbij veel  
restafval kan worden gerecycled. 

Gescheiden waterstromen
Brainport Industries Campus maakt gebruik van  
gescheiden waterstromen. Hemelwater, afvalwater 
en rioolwater wordt apart opgevangen om zo  
efficiënt mogelijk en lokaal te zuiveren.  
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Colofon
Dit is een uitgave van 
Brainport Industries Campus.  
Oktober 2017, versie 3.

Brainport Industries Campus 
Brainport Industries Campus is een 
initiatief van de coöperatie Brainport 
Industries, SDK Vastgoed, gemeente  
Eindhoven, provincie Noord-Brabant 
en de Brabantse Ontwikkelings-
maatschappij (BOM).
 
info@brainportindustriescampus.com
www.brainportindustriescampus.com

Copyright
Alle rechten voorbehouden.  
Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd, opgeslagen in een 
geautomatiseerd gegevensbestand, 
of openbaar gemaakt, in enige vorm of 
op enige wijze, hetzij elektronisch, 
mechanisch, door fotokopieën, opnamen 
of op enige andere manier, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming 
van Brainport Industries Campus.

Disclaimer
Ondanks de grote zorg en aandacht 
die besteed wordt aan de ontwikkeling
van deze brochure, is het mogelijk dat de 
brochure onjuiste en/of onvolledige 
informatie bevat.

Er kunnen geen rechten ontleend 
worden aan de inhoud. Foto's en artist 
impressions dienen ter inspiratie en zijn
derhalve slechts indicatief.

Niets uit deze brochure mag verveel-
voudigd of overgenomen worden,  
op welke wijze dan ook, zonder  
schriftelijke toestemming van  
Brainport Industries Campus.

Brainport Industries Campus en alle 
betrokken partijen zullen niet aansprake-
lijk zijn voor technische of redactionele 
fouten of omissies die in deze brochure 
voorkomen, noch voor eventuele 
gevolgschade die het resultaat is van 
het gebruik, de presentatie, het ter 
beschikking stellen van deze brochure.
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Brainport Industries Campus,
het gezicht van de hightech 
maakindustrie
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