
Toekenningen MRE Herstelaanpak breed economisch vestigingsklimaat 
 
Bij het uitbreken van de coronacrisis is door de Metropoolregio Eindhoven een totaalbedrag van € 2 
miljoen beschikbaar gesteld voor het tegengaan van de negatieve economische effecten van de crisis. 
Daarbij is gekozen voor het bijdragen aan projecten die ook op de lange termijn ondersteunend zijn 
aan de regionale doelstellingen. Van de € 2 miljoen komt € 1,2 miljoen uit het positieve resultaat uit de 
jaarrekening 2019 en € 0,8 miljoen uit inzetbare middelen uit het Stimuleringsfonds. 
 
Voor de herstelaanpak is een drietal inhoudelijke lijnen gehanteerd: Opleiden, Digitaliseren en 
Kennisdelen & Samenwerken.  
 
Opleiden 
Door de coronacrisis werd een krimp voorzien en toenemende werkeloosheid. Deze krimp was 
voornamelijk voorzien in sectoren die direct werden geraakt door de coronacrisis zoals horeca, 
evenementen, cultuur en transport. Structurele krapteberoepen zitten in de beroepsklassen zorg en 
welzijn, techniek, ICT.  Door om- en bijscholing van medewerkers vanuit krimpsectoren richting 
groeisectoren wordt een groei van werkloosheid ingedamd en kunnen groeisectoren hun ontwikkeling 
verder doorzetten.  
 
Projecten 
project Omscholingsaanpak 
Inhoud: Arbeidsmarktregio’s Zuidoost-Brabant en Helmond-De Peel en Brainport Development  

geven een aantal zaken aan: 
• Er werd voor corona al gewerkt aan het weerbaar en toekomstbestendig 
maken van de regionale arbeidsmarkt. Een van de lijnen waarlangs dit is ingezet is 
Leven Lang Ontwikkelen, dat vanuit het Rijk is geïnitieerd en waar met de Brainport 
Nationale Actieagenda op aangesloten is.  
• Het disruptieve effect van de coronacrisis op de economie maakt, dat een 
aantal beroepsgroepen op de korte of langere termijn hard wordt geraakt. Dat 
betekent een groei van de werkloosheid. Anderzijds is er (nog steeds) sprake van 
groeisectoren, waar een nijpend tekort is aan gekwalificeerd personeel. 
• De coronacrisis vraagt om een versnelling en opschaling van het reeds 
ingezette spoor, met de focus op de al werkende beroepsbevolking op praktijk- en 
kaderniveau. Hiervoor is omscholing het beste – maar ook het meest uitdagende 
instrument. 
De drie genoemde organisaties hebben een voorstel gemaakt, gericht op het snel 
functionerend maken van een structuur, waarmee mensen van werk naar werk 
begeleid kunnen worden– met een zo kort mogelijke onderbreking en zo min mogelijk 
hindernissen. Daarnaast behelst het voorstel een concrete aanpak met drie trajecten 
om deze structuur in te zetten voor uitvoering. Het plan is verder uitgewerkt in 
samenwerking met onder andere UWV, werkgevers en onderwijsinstellingen. 

Trekker: Brainport Development en de beide regionale arbeidsmarktregio’s. 
Bijdrage: € 700.000 uit positief resultaat jaarrekening 2019. 
Gebied:  Gehele regio. 
 
Digitalisering 
Binnen deze programmalijn onderscheiden we twee sporen: digitalisering MKB en digitalisering 
onderwijs. Digitalisering MKB is een concreet spoor waarop snel meters kunnen worden gemaakt. Uit 
verkenningen bleek dat bestaande ondersteuningsmaatregelen op het gebied van digitalisering zich 
vooral richten op technologische koplopers en op digitalisering in de topsectoren. Ondersteuning voor 
het ‘brede’ MKB, zeker voor organisaties die een achterstand op dit thema dreigen op te lopen, is 
nauwelijks beschikbaar. De herstelaanpak richt zich expliciet op deze doelgroep. 
Digitalisering begint bij deze doelgroep bij het versterken van het bewustzijn van het belang van 
digitalisering voor het brede MKB in de regio. Het is van belang dat het bedrijfsleven voldoende 
aanhaking houdt bij de ontwikkeling van verdere digitalisering van onze maatschappij, zodat zij minder 
afhankelijk wordt van een continue fysieke aanwezigheid van schaarse, deskundige medewerkers. 
Immers mede door de coronacrisis hebben we geleerd dat juist nu digitalisering bijdraagt aan een 
betere continuïteit van bedrijfsprocessen en een sterkere concurrentiepositie.  
Samen met onze kennispartners willen we het MKB optimaal ondersteunen in het beschikbaar hebben 
van de meest actuele digitaliseringskennis, zodat ze in staat zijn een goede oriëntatie uit te voeren dit 



thema. En wanneer een onderneming zich bewust is van kansen en bedreigingen op het gebied van 
digitalisering, is het vervolgens van belang dat zij voldoende toegerust is om een optimale 
digitaliseringsstrategie te kunnen bepalen. Ook de hierop volgende implementatiefase is van 
essentieel belang. Hoe kan de daadwerkelijke uitvoering van de digitalisering van processen binnen 
het MKB plaats gaan vinden? Voor dit spoor staat het bedrijfsleven zelf aan de lat. In onze regio zijn 
zij georganiseerd via de triple helixorganisaties, ondernemersverenigingen en via belangen- en 
brancheorganisaties. De taak van de overheid is om te faciliteren. 
 
Projecten 
project Hybride lesgeven (digitalisering onderwijs) 
Inhoud: Het voorstel richt zich niet alleen op de acute problemen die zijn ontstaan als gevolg 

van de coronarisico’s en -maatregelen, maar beoogt ook de inzet die op de korte 
termijn wordt gedaan te gebruiken als basis om digitalisering in het onderwijs op de 
langere termijn en voor meer toepassingen te ontwikkelen.  
Voor de uitrol van het plan voor zowel het hier en nu als de langere termijn zijn zes 
acties nodig: 
1. Technisch advies aan scholen 
2. Technische toerusting: de juiste materialen en een goede verbinding 
3. Training didactiek: docententraining om (gelijktijdig) live en digitaal onderwijs 

te kunnen geven.  
4. Zelfstandig lesmateriaal. Bij lesuitval moet een kind kunnen blijven leren. 

Hiervoor is digitaal lesmateriaal nodig. 
5. Delen best practices: binnen de bestaande samenwerking tussen de VO-

scholen in onze regio worden ervaringen gedeeld. 
6. Strategische onderwijsontwikkeling: n.a.v. de oplossingen voor hybride 

onderwijs in coronatijd wordt ingezet op structurele hybride 
onderwijsontwikkeling. 

Trekker: Brainport Development en de VO scholen in de regio. 
Bijdrage: € 175.000 uit positief resultaat jaarrekening 2019. 
Gebied:  Gehele regio. 
 
project Data-awareness van het brede MKB (digitalisering MKB) 
Inhoud: Door World Trade Centre (WTC) Eindhoven worden met gemeenten in Zuidoost-

Brabant en lokale ondernemersverenigingen laagdrempelige, inspirerende en op de 
praktijk aansluitende voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd om MKB-ers bewust 
te maken van de mogelijkheden en uitdagingen die digitalisering en dataficering biedt. 
Daarbij worden nadrukkelijk ook partners uit de keten betrokken, om daarmee het 
belang van digitalisering in het complete ecosysteem van Zuidoost-Brabant te 
benadrukken. 

Trekker: World Trade Centre Eindhoven, gemeenten en lokale ondernemersverenigingen. 
Bijdrage: € 100.000 uit inzetbare middelen Stimuleringsfonds. 
Gebied:  Gehele regio. 
 
project Adviesregeling digitalisering MKB (digitalisering MKB) 
Inhoud: De adviesregeling is gericht op het MKB dat zich weliswaar bewust is van de 

noodzaak om werk te maken van digitalisering en dataficering als onderdeel van de 
dagelijkse bedrijfsvoering en mogelijk ook als onderdeel van de marktstrategie, maar 
heeft hierin nog geen wezenlijke stappen gezet. Deze grote groep bedrijven is hier bij 
aanvang van de coronacrisis en de hierbij ingezette beperkende maatregelen mee 
geconfronteerd: analoge bedrijfsprocessen en contacten kwamen stil te liggen met 
direct effect op de bedrijfsresultaten. Voorliggende regeling is bedoeld om deze groep 
bedrijven te stimuleren om nu de stappen te zetten richting digitalisering en 
dataficering. Op deze wijze worden bedrijven weerbaarder en wendbaarder en wordt 
hun concurrentiepositie versterkt.  
De adviesregeling biedt ondernemers de mogelijkheid met een voucher van maximaal 
€ 1.000,- en een eigen inleg van minimaal hetzelfde bedrag als het bedrag van de 
voucher - een professioneel advies in te winnen over mogelijkheden en uitdagingen 
die digitalisering en dataficering met zich mee brengen. Dit heeft betrekking op vier 
aandachtsgebieden: 
-  Data Business; 



- Data & IT competence; 
- Data sharing; 
- Data Security. 
Deze onderwerpen sluiten naadloos aan bij het Uitvoeringsprogramma Digitalisering 
van de provincie. 

Trekker: Metropoolregio Eindhoven. 
Bijdrage: € 215.000 uit inzetbare middelen Stimuleringsfonds. 
Gebied:  Gehele regio. 
 
project Digitale Innovatie Slimme Maakregio de Kempen (digitalisering MKB) 
Inhoud: Het betreft hier een clusteraanpak voor digitalisering van productieprocessen en 

marketing. Er is een concrete tweeledige aanpak ontwikkeld door een 
programmatische aanpak met een fondsbenadering en met vier structuurversterkende 
projecten. 

Trekker: Kempisch Ondernemers Platform (KOP) en Huis van de Brabantse Kempen. 
Bijdrage: € 200.000 uit inzetbare middelen Stimuleringsfonds. 
Gebied:  De Kempen. 
 
project Op weg naar een toekomstbestendige, digitale Peel (digitalisering MKB) 
Inhoud: Ook binnen de Peel vormt digitalisering een belangrijk speerpunt in het subregionaal 

Economisch Beleid. De Peel sluit hierbij aan bij de landelijk koers om via het Industrie 
4.0 beleid te komen tot een verdere integratie van ICT in het brede MKB. 
Innovatiehuis de Peel is de uitvoerende partij hierin. In 2020 heeft zij via de Peel-
gemeentes de opdracht gekregen om het MKB-deal project “Peel Digitaal” tot 
uitvoering te brengen. Dit traject richt zich primair op bewustwording en kennisdeling: 
o.a. door bijeenkomsten, kenniskringen, showcases en inrichten stimuleringsprijs.  
Met het project Digitaliseringaanpak de Peel is een traject ontwikkeld dat zich gaat 
richten op opvolging en concrete vervolgstappen. In dit voorstel wordt een programma 
ontwikkeld dat: behoefte aan ondersteuningsvraag en vorm in kaart brengt, 
ontdekkingsworkshops opzet en organiseert, kennisindeling- en overdracht 
programma ontwikkelt, collectieve en individuele werksessies inricht en studenten en 
experts voor ondersteuning inzet. 

Trekker: Innovatiehuis De Peel. 
Bijdrage: € 200.000 uit inzetbare middelen Stimuleringsfonds. 
Gebied:  De Peel. 
 
project Meer mensen digitaal fit(digitalisering MKB) 
Inhoud: Mede versterkt door de coronacrisis is gebleken dat medewerkers met een 

achterstand op de arbeidsmarkt hard geraakt kunnen worden in hun 
arbeidsmarktpositie. Het digitaal vaardig zijn speelt hierin een steeds belangrijke rol 
als het gaat om het uitvoeren van maar ook het zoeken naar werk. Ergon heeft als 
sociaal werkbedrijf de ambitie om de digitale vaardigheden voor deze kwetsbare 
groep te versterken. Hierbij heeft zij geconstateerd dat hier “met spoed” een 
inhaalslag gemaakt moet worden. Met dit project stelt Ergon een praktische aanpak 
voor door: inrichting van een fysiek werkplein, digitaal portal afgestemd op digitaal 
laagvaardige mensen en gaat zij met ervaringsdeskundigen medewerkers begeleiden 
om digitaal fit te worden. 

Trekker: Ergon. 
Bijdrage: € 85.000 uit inzetbare middelen Stimuleringsfonds. 
Gebied:  Werkgebied Ergon. 
 
Samenwerken & kennis delen: Versterking Centrumgebieden en Publieke Ruimte 
Voor de inrichting van onze centrumgebieden en openbare ruimte staan we als overheden zelf aan de 
lat. Leefbaarheid, voorzieningenniveau en aantrekkelijkheid van centrumgebieden behoren tot onze 
primaire verantwoordelijkheid. Centrumgebieden in dorpen, wijken en stadsdelen staan al jaren onder 
druk. De coronacrisis heeft deze ontwikkeling niet alleen versneld, maar ook voor het grote publiek 
zichtbaar gemaakt en hiermee ook (nog) hoger op de agenda gezet. Bij het opstellen van de 
Herstelaanpak breed economisch vestigingsklimaat is het thema Samenwerken & kennisdelen 
daarom ook geagendeerd. 



In het het portefeuillehoudersoverleg Economie is een aantal projectideeën in concept besproken. 
Voor geen van deze ideeën bleek echter breed regionaal draagvlak te zijn. Uiteindelijk heeft dit tot de 
conclusie geleid dat op het onderdeel Samenwerken & kennis delen geen concrete projecten ter 
besluitvorming zijn voorgedragen.  
 
Vervolg en afronding 
De eerste deelprojecten uit de Herstelaanpak zijn inmiddels afgerond. De eindrapportages van deze 
deelprojecten worden op dit moment ambtelijk beoordeeld. Het betreft de deelprojecten ‘Hybride 
lesgeven’ en ‘Data-awareness van het brede MKB’. Als de eindrapportages zijn beoordeeld, zullen de 
projecttrekkers gevraagd worden de inhoudelijke resultaten te presenteren in het poho Economie. De 
projecten ‘Omscholingsaanpak’, ‘Adviesregeling digitalisering MKB’, ‘Digitale Innovatie Slimme 
Maakregio de Kempen’, ‘Op weg naar een toekomstbestendige, digitale Peel’ en ‘Meer mensen 
digitaal fit’ lopen nog en zullen eind 2022 of in de loop van 2023 worden afgerond. Het project 
‘Adviesregeling digitalisering MKB’ loopt nog even door vanwege het na-ijleffect van het project ‘Data-
awareness van het brede MKB’. De voucherregeling zal per 31 december worden gesloten, waarna dit 
project kan worden afgerond. 


