
Vacature Adviesgroep Stimuleringsfonds van de Metropoolregio Eindhoven 
 
Voor de advisering over de ingediende Stimuleringsfonds-aanvragen aan het Dagelijks Bestuur, maakt de 
Metropoolregio Eindhoven gebruik van een onafhankelijke Adviesgroep. De leden van de Adviesgroep 
beoordelen aanvragen voor het Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven en vergelijken projecten 
met elkaar op de indicatoren ‘effectiviteit’, ‘efficiency’, ‘lange termijn impact & draagvlak’ en ‘economische 
selectiecriteria’. 
 
Deze Adviesgroep is samengesteld, rekening houdend met ‘Triple Helix’ (bedrijfsleven, kennisinstellingen 
en overheid), ‘Geografische spreiding’ (stedelijk gebied, A2-gemeenten, Kempen en Peel) en 
‘Inhoudelijke focus’ (technologie, gebiedsgerichte economie en bedrijfskunde). 
 
Binnen de Adviesgroep is een positie beschikbaar gekomen voor een Adviesgroep lid met het Triple Helix 
aandachtsgebied bedrijfsleven en met de inhoudelijke focus bedrijfskunde. Daarom is de Metropoolregio 
Eindhoven op zoek naar geschikte kandidaten om zitting te nemen in de Adviesgroep. 
 
Om op een goede, onafhankelijke manier zitting te kunnen nemen in de Adviesgroep, moeten de leden 
voldoen aan de volgende criteria: 
- Heeft zitting op persoonlijke titel 
- Is op actieve wijze zakelijk, dan wel maatschappelijk betrokken bij Zuidoost-Brabant 
- Heeft aantoonbare affiniteit met de economische ontwikkeling van Zuidoost-Brabant 
- Geniet autoriteit in zijn/haar vakgebied 
- Brengt kennis mee die complementair kan zijn aan de aanwezige kennis in de Adviesgroep 
 
Specifiek voor de beschikbare vacature gelden de volgende criteria: 
- Heeft een duidelijke binding met de pijler bedrijfsleven binnen de triple helix 
- Heeft 10+ jaren ervaring met ondernemerschap en/of de begeleiding van ondernemerschap 
- Heeft affiniteit met de commercialisatie van nieuwe methoden en/of technieken 
- Bezit een uitgebreid netwerk binnen het bedrijfsleven van Zuidoost-Brabant 
 
Iedere kandidaatstelling moet zijn voorzien van een korte motivatie Met name organisaties of individuen 
die een geschikte kandidaat kennen, worden uitgenodigd om kandidaten voor te dragen. Een voordracht 
dient uiteraard te zijn afgestemd met de beoogde kandidaat. Door de Adviesgroep Stimuleringsfonds en 
het  programmamanagement geselecteerde kandidaten zullen worden benaderd door de heer Piet 
Machielsen, de huidige voorzitter van de Adviesgroep. 
 
Wij verzoeken u mogelijke kandidaten aan ons voor te dragen door het sturen van een e-mail met naam 
en bereikbaarheidsgegevens van de kandida(a)t(en) met korte motivatie aan 
t.vantilborg@metropoolregioeindhoven.nl. Voordrachten zullen uiteraard vertrouwelijk behandeld worden. 
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