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Een van de samenwerkingsvormen in  
de regio is Metropoolregio Eindhoven. 
MRE is het netwerk waar wij, de 21 regio-
gemeenten, samenwerken aan strategische 
grensoverschrijdende opgaven. Het doel 
is een excellente regio, een economisch 
sterke regio met een goed vestigings- en 
verblijfsklimaat voor inwoners, bedrijven, 
kenniswerkers en bezoekers. Maar we  
willen ook een evenwichtige regio zijn, een 
inclusieve en duurzame regio. We willen 
welvaart én welzijn voor onze inwoners en 
ondernemers. 
 
Deze samenwerking is niet nieuw. En het idee 
dat samenwerken voor succes zorgt, is ook 
niet nieuw. Het is het resultaat van eeuwen-
lang hard werken om beter te worden en 
merken dat samenwerken en kennisdeling 
uiteindelijk leiden tot succes. Als we naar de 
geschiedenis van de regio kijken, zien we de 
begrippen die de MRE gevormd hebben:

 
 

ONS   van ons pap en ons mam. Het gevoel 
van samenhorigheid, van een gezamen- 
lijkheid waarbij we voor elkaar klaar staan. 
Geven en nemen. 
......................................................................... 
SAMEN/COMMUNITY   Wie Ons zegt, zegt 
Samen. Uit onze geschiedenis blijkt dat  
samenwerken tot onze identiteit hoort. Alleen 
samen ben je sterk/slim/beter/innovatief, en 
alleen dan kom je verder. Ondernemen gaat 
in deze regio samen met zorgen voor elkaar. 
......................................................................... 
MENSEN  samenwerken doe je met  
mensen, contact tussen mensen is wat ons 
sterk maakt. Ons kent ons. 
......................................................................... 
SAMENWERKEN   moet je organiseren het 
gaat niet vanzelf, er is een structuur nodig.  
De Metropoolregio Eindhoven is zo een 
structuur. 
.........................................................................

AMBITIE/TOEKOMSTGERICHT   onze regio 
evolueerde van arme streek tot topregio.  
Er is altijd een grote drive geweest om te  
innoveren en een betere toekomst te  
realiseren. 
......................................................................... 
DIVERSITEIT/VERSCHILLEN   maken ons  
als geheel juist sterker. Zowel de verschillen 
tussen gemeenten, maar ook tussen mensen.

De metropoolregio eindhoven
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Geschiedenis 
VAN Zuidoost- 
Brabant 

 

De beekdalen zijn bepalend geweest  
voor ons landschap en voor de plekken  
waar kernen zijn ontstaan.



Onze regio is creatief, innovatief, volhou-
dend en slim. Dit is niet nieuw, maar is het 
resultaat van eeuwenlang ondernemer-
schap, hard werken, uithoudingsvermogen, 
samenwerken, innovatie en een dosis lef. 
Soms speelt toeval ook een rol. Want, wat 
als Gerard en Frederik Philips destijds 
niet hun oog had laten vallen op een  
onbeduidend leegstaand fabriekspand in 
Eindhoven? Of als de Amsterdamse familie 
Fentener van Vlissingen niet in Helmond 
was neergestreken? Of de ouders van  
Vincent van Gogh niet in Nuenen hadden 
gewoond? 
 
 
 
terug in de tijd 
 
Tot 1850 had de regio een woest landschap, 
zonder planmatige ordening, met her en der 
kleine dorpen en gehuchten. De bewoners 
leefden van wat het land opbracht. Gronden 
waren veelal in gemeenschappelijk gebruik 
bij inwoners van de dorpen en werden  
begraasd door schapen en koeien. Boeren 
verbouwden granen die goed gedijden op 
schrale grond. Inwoners waren arm.  
Keuterboertjes bewerkten een stukje grond, 
hadden wat (klein)vee en vulden dat aan met 
‘smokkelen, stoken en stropen’. 
Door het verharden van wegen, de aanleg 

van spoorwegen en de Zuid-Willemsvaart 
wordt de bereikbaarheid van de regio  
veel beter. Dat geeft de industrialisatie een  
enorme impuls. Grondstoffen en eind- 
producten kunnen makkelijker worden  
vervoerd. Bedrijven dragen hier ook aan bij, 
bijvoorbeeld Eindhovense ondernemers  
financieren mee bij de aanleg van het  
Eindhovens Kanaal. 
 
Door de uitvinding van de stoommachine  
is de omschakeling van huisnijverheid naar  
industriële fabricage een feit. De industria- 
lisatie heeft een groot effect op de inwoners 
van de regio vanwege de sterk groeiende 
werkgelegenheid. Mannen, vrouwen en  
kinderen gaan aan de slag in de fabriek. 
Door de komst van de fabrieken en de  
toe genomen werkgelegenheid groeien de  
dorpen rondom Eindhoven, zoals Woensel, 
Tongelre, Stratum, Strijp en Gestel, snel in 
omvang terwijl de infrastructuur, voorzie- 
ningen en diensten daar niet op berekend 
blijken. Daarop volgt in 1920 de vorming van 
Groot Eindhoven. 
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Wat als Philips destijds niet zijn oog  
had laten vallen op een onbeduidend  
leegstaand fabriekspand in Eindhoven?



agrarische sector 
Tot in de negentiende eeuw is de agrarische 
situatie in Kempen en Peel armoedig. De 
grond is onvruchtbaar en wordt slechts be-
mest met de uitwerpselen van het gehouden 
vee. Grasland is er weinig. Op de akkers 
worden veevoer en gewassen verbouwd voor 
de eigen voedselvoorziening.  
 
Drie ontwikkelingen luiden na 1900 een  
transformatieproces in: 
......................................................................... 

de komst van het land- en tuinbouw- 
onderwijs, onderzoek en voorlichting; 
......................................................................... 

opkomst van landbouworganisaties als de 
Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond 
(NCB); 
......................................................................... 

de opkomst van coöperaties zoals Boeren-
leenbank, Coöperatieve Handels Vereniging 
(CHV), Eiermijn en Zuivelbond/Campina.  
......................................................................... 
 
Samenwerken in diverse coalities en  
kennisdeling hebben de agrarische sector 
succesvoller en belangrijker gemaakt. 
 
 

Industrialisatie 
Van oudsher kent onze regio een rijke scha-
kering aan bedrijfsactiviteiten: grof keramiek 
(steenfabrieken), textiel, tabak/sigaren,  
metaal (zinkindustrie, klokken, auto’s, bus-
sen), houtindustrie (lucifers, sigarenkistjes, 
klompen, meubels), leerlooierijen/-leerver-
werking, gloeilampen en later ook elektronica. 
Met de komst van de stoommachine  
verandert  de huisnijverheid in industriële  
fabricage en wordt het productieproces in de 
daaropvolgende decennia stapsgewijs steeds 
verder gerationaliseerd. De industrialisatie  
in de regio concentreert zich in en rond de  
stedelijke gebieden Eindhoven en Helmond 
langs het Kanaal en de Dommeloever  
vanwege de afhankelijkheid van het water  
en waterwegen. Veel bedrijfjes beginnen in 
de achtertuin, in schuurtjes of in onbruik  
geraakte boerderijen. De fabrikanten zetten 
daarbij de eerste stappen op weg naar een 
zo efficiënt mogelijke bedrijfsvoering. Tal  
van nieuwe managementfuncties- en onder-
steunende activiteiten, zoals personeels-
zaken, zien het licht. 
 
Ondernemers zorgen ook voor goede woning- 
bouw voor fabrieksarbeiders, de aanleg van 
waterleiding en riolering en gemeenschaps-
voorzieningen als sport/recreatiefaciliteiten. 
Zorg voor het bedrijfsresultaat en zorg voor 
elkaar gaan hand in hand. 
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onderwijs 

coöperaties 

landbouworganisaties 

Er zijn diverse soorten industrie van oudsher  
in de regio zoals textiel, tabak/sigaren, metaal, 
houtindustrie, leerverwerking, gloeilampen en 
elektronica. 



 

Na de Tweede  
Wereldoorlog 
 
De Provincie Noord-Brabant staat na de 
Tweede Wereldoorlog voor ingrijpende  
vernieuwingsopgaven. Naast de zo nood-
zakelijke wederopbouw van de steden en  
het platteland moet nieuwe werkgelegenheid 
worden gecreëerd, met name voor boeren 
die in de landbouw geen werk meer kunnen 
vinden. De industrie biedt daarvoor de beste 
kansen. Bedrijven worden daarom gestimu-
leerd om zich in dorpen te vestigen op nieuw 
aan te leggen bedrijventerreinen. Ideaal was 
dat mensen op maximaal 15 minuten fietsen 
van het werk konden woonden. In het onder 
leiding van Commissaris van de Koningin Jan 
Eduard de Quay opgestelde Welvaartsplan 
(1947-1949) staat de noodzakelijk geachte 
industrialisering van onze provincie centraal, 
met bijzonder aandacht voor de wijze waarop 
deze ontwikkeling ruimtelijk en maatschappe -
lijk kan worden ingebed.  
 
agrarische sector     
Tijdens en na de Tweede Wereldoorlog 
kampt Europa met een voedseltekort, en 
daardoor honger en sterfte. Het vergt nieuw 
beleid en een nieuw elan voor de agrarische 
sector. Het latere Europese landbouwbeleid 

met talrijke subsidiestromen is hier een  
direct gevolg van. Rondom het agrarische 
bedrijf is sindsdien een hele bedrijfsketen 
ontstaan (agrofood). Er ontstaan door  
boeren opgerichte coöpe raties en onderlinge 
verzekeringen. En tal van gespecialiseerde 
bedrijven starten, zoals loonbedrijven,  
stallenbouwers en - inrichters, transporteurs, 
slachthuizen, mestverwerkers, voedings- 
middelenindustrie, biogas, huidverwerking 
en leerlooierijen. Kortom: werken, samen- 
werken, innoveren. 
 
Uitgestrekte landbouwgebieden kent Brabant 
niet, zeker niet in vergelijking met andere 
delen van Nederland. Van oudsher wordt op 
de arme gronden vlas (linnenproductie) en 
rogge geteeld dat goed gedijt naast andere 
granen, hop, bieten en aardappels. De op-
komst van de gespecialiseerde en intensieve 
dierhouderij in de regio gaat vanaf de jaren 
zestig gepaard met een sterke opkomst van 
maïsteelt bedoeld als ruwvoer voor koeien 
en varkens. Na de Tweede Wereldoorlog 
neemt de ruilverkaveling sterk toe, kleine 
boerenbedrijven gaan samen. Het landschap 
verandert daardoor zichtbaar. In de 21e eeuw 
zien we een transitie van het platteland. De 
problematiek rondom de leegloop van het 
platteland maar ook de klimaatverandering 
vragen om een andere aanpak en invulling 
van het landelijk gebied. 
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Het productieproces is in de loop der  
jaren flink veranderd, inclusief nieuwe  
termen als agrofood en agrotech.



paardenhouderij 
De paardenhouderij is een bijzonder vorm 
van agrarisch ondernemerschap in Zuidoost-
Brabant. Het paard was werk- en trekpaard 
maar door de mechanisatie in de landbouw 
wordt het paard daar overbodig. Boerenzonen 
gaan in hun vrije tijd wedstrijden houden met 
hun paarden. De hippische sport maakt 
vanaf de jaren ’70 een enorme ontwikkeling 
door. Het Brabants gefokt sportpaard is nu 
een gewild en succesvol luxe- en export- 
product. De paardenhouderij is een goede 
metafoor voor de ontwikkeling van de regio, 
van noeste stoere ploegpaarden naar Olym-
pische topatleten. 
 
Industrialisatie 
De economische crises in de jaren 1980  
en -90 slaan hard toe in de regio Eindhoven. 
Veel werkgelegenheid in de nog aanwezige 
maakindustrie gaat verloren omdat fabrieken, 
of fabrieksonderdelen sluiten of hun productie 
verplaatsen naar lagelonenlanden. Met name 
bij grote werkgevers als Philips (herstructure-
ringsoperatie Centurion/ vertrek hoofdkantoor 
naar Amsterdam), DAF (faillissement) en  
Philip Morris (vertrek) verdwijnen duizenden 
banen. Toeleveranciers gaan failliet. De im-
pact op de regio is enorm. De werkeloosheid  
behoort dan tot de hoogste van Nederland, 
en daarom wordt een strategisch reddings-
plan gemaakt onder regie van burgemeester 

Welschen van Eindhoven, met Kamer van 
Koophandel en TU/e. Met behulp van  
Europese subsidies (Stimulus) wordt een 
netwerk economie opgezet. Sleutelwoorden 
daarin zijn samenwerking en wederzijdse  
afhankelijkheid. De wereldwijd aantrekkende 
econo mie geeft vervolgens een extra steun 
in de rug.  
Kennis is een belangrijke pijler onder dit 
nieuwe samenwerkingsmodel. Het mobili-
seren van kennis bij bedrijven, universiteit  
en hogeschool blijkt een gouden greep. De 
regio krijgt de toepasselijke naam Brainport 
Eindhoven, en is in 2011 uitgeroepen tot 
slimste regio van de wereld, toegerust op  
de toekomst met hoogwaardige kennisinsti-
tuten, kenniswerkers en kennistoepassers.   
Deze aanpak waarin overheid, onderwijs en 
bedrijven nauw samenwerken, staat bekend 
als drievoudige helix (triple-helix).  
 
 
Onze regio kan uit tegenslag  
overleven en zelfs sterker worden. 
Samen! 
 
  
 

Het mobiliseren van kennis bij  
bedrijven en universiteit en hogeschool 
blijkt een gouden greep.
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triple helix



samen 
werken in 
de regio



ONS BRABANT 
 
De regio heeft een grote ontwikkeling door-
gemaakt, is een hoogwaardige technolo- 
gische high tech topregio geworden, één 
van de drie mainports van Nederland. Dat is 
gelukt door samen de schouders eronder te 
zetten en van elkaar te leren. 
Dat ‘samen’ is gekoppeld aan ‘ons’. Een  
gezamenlijkheid waarin we voor elkaar klaar 
staan: wederkerigheid. Het is een kwestie 
van geven en nemen, halen en brengen. 
Ons kent ons, ook zakelijk. Mensen kennen 
elkaar en gaan informeel met elkaar om, 
staan open voor elkaar en weten elkaar te 
vinden, “kom maar achterom”. Hier geloven 
we in contact van mens tot mens. 
 
Tijd voor gezelligheid is belangrijk “in  
Brabant daar brandt nog licht”. Ook het  
verenigingsleven bloeit, kijk naar de fanfares 
en harmo nieën. Muziek is een mooi resultaat 
van samen werken. De jeugd zit vaak bij 
meerdere verenigingen, ook bij sport en 
scouting staat samenwerking hoog in het 
vaandel.  
Het samen gezellig hebben, is belangrijk. 
Maar als er gewerkt moet worden, dan  
gaat de Brabander er voor. Handen uit de 
mouwen en poetsen. Hier is men trots maar  
bescheiden. “Doe maar gewoon, dan doe  
je gek genoeg”. 

Met de toenemende bedrijvigheid in de regio 
door de jaren en eeuwen heen, ontstond er 
een aanzuigende werking voor mensen om 
naar de regio te komen. Initiatiefrijke, onder-
nemende, slimme en hardwerkende mensen, 
eerst uit Nederland, daarna uit Europa en  
nu uit de hele wereld komen hier naartoe.  
De regio werd daarmee een creatieve smelt-
kroes. Dit heeft mede onze regio gevormd. 
Arbeidsmigranten, expats en kenniswerkers 
hebben onze regio altijd extra dynamiek  
gegeven, en doen dat nu nog steeds. 

 
 

Daily urban  
system 
 
Werkgelegenheid is verspreid over de regio. 
Er is een fijn netwerk ontstaan van steden, 
stedelijke randgemeenten en dorpen. We 
hebben een evenwichtige structuur van stad 
en natuurgebieden, fraaie diverse landschap -
pen, dynamische economische en innovatieve 
hotspots en gemoedelijk bewoond landelijk 
gebied. Met een grote schatkist aan cultuur-
historisch erfgoed. 
Je bent snel in de stad of juist vanuit de stad 
snel in het groen, de natuur ligt om de hoek. 
Onze regio is te zien als een ‘parkachtige 
stad’ met een balans tussen de verschillende 
functies. 
Onze inwoners gebruiken de regio als geheel, 

wonen in de ene gemeente en werken of 
gaan naar school in een andere gemeente. 
Sporten kan ook in de aangrenzende  
gemeenten. Recreëren gebeurt in de hele 
regio: winkelen, een museum bezoeken, of 
wandelen op de hei en in de Peel. Dit wordt 
wel het ‘daily urban system’ genoemd, een 
gebied dat door de inwoners gezien en ge-
bruikt wordt als een logisch samenhangend 
geheel. Daarmee ligt het ook voor hand dat 
er problemen of uitdagingen zijn op die geo-
grafische schaal. Een voorbeeld: mobiliteit. 
Als er door de hele regio wordt gereisd voor 
werk, school en vrije tijd, dan vraagt dat er 
om dat lokale knelpunten ook op regionale 
schaal worden bekeken en mogelijk daar 
aangepakt worden. 
 

Zuidoost-Brabant heeft veel contact met  
omliggende regio’s. We zijn ons bewust van 
de geografische positie tussen Randstad, 

Ruhrgebied en Vlaamse Ruit en de mogelijk-
heden die dat biedt. Bereikbaarheid van onze 
regio heeft vroeger een grote impuls gegeven 
aan de ontwikkeling van de regio en blijft nog 
steeds belangrijk. 
 
 
 
Brainport-keten/ 
supply chain 
 
Onze regio is een ondernemende regio.  
Innovatie en high tech karakteriseren onze 
regio. Onze bedrijven concurreren op wereld -
schaal. Onze sterkte is de combinatie van 
kennisintensieve bedrijvigheid én maak- 
industrie die in onze regio geworteld is. De 
bedrijven in onze regio werken, zoals al eerder 
benadrukt, in een netwerk. Mensen kennen 
elkaar en weten wat ze aan elkaar hebben. Ze 
zijn dicht bij elkaar gevestigd. Toeleveranciers 
zitten om de hoek zodat men elkaar makke-
lijk kan opzoeken om zaken te bespreken. 
Fysieke nabijheid is cruciaal bij innovatie. Je 
moet elkaar kunnen ontmoeten, misschien 
zelfs toevallig in het café. Juist dan ontstaan 
nieuwe ideeën. Innovatie floreert als men  
elkaar in de ogen kan kijken. Zo werkt de 
Brainport-keten, een snoer van toeleveranciers 
dat door de regio loopt. Dat is een van de 
grote successen van onze regio. Doeners en 
denkers, gesteund door overheid en onder-
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wijs, dicht bij elkaar, mensen die elkaar  
inspireren tot innovatie en zo met elkaar de 
regio omhoogstuwen. 
 
 

Samenwerken  
organiseren we  
in de regio 
 
Samenwerken moet je organiseren, het gaat 
niet altijd vanzelf, er is een structuur voor 
nodig. Mensen moeten bij elkaar komen,  
elkaar ontmoeten. Dat gaat soms toevallig, 
maar de kans op succesvolle ontmoetingen 
neemt toe als je mogelijkheden organiseert 
om elkaar te treffen. 
 
De regio heeft een uniek samenwerkings-
model, namelijk de al genoemde triple helix 
van bedrijf-onderwijs-overheid, de Brainport-
methode met slimme samenwerkingsverban-
den. We zoeken die partijen erbij die kunnen 
meewerken aan onze maatschappelijke op-
gaven. We doen dit in wisselende structuren 
en in wisselende partnerschappen. In de regio 
zijn altijd manieren gevonden om de samen-
werking vorm te geven, afhankelijk van de 
eisen van de tijd, nieuwe omstandigheden en 
actuele opgaven. Het gaat daarbij altijd om 
welvaart én welzijn voor de inwoners, onder-
nemers en bezoekers van de regio. 

Ook overheden werken onderling samen,  
op verschillende thema’s en in verschillende 
coalities. Wij, gemeenten, werken al lang 
nauw samen met elkaar op gemeentegrens 
(en soms zelfs landsgrens) overstijgende en 
gedeelde vraagstukken. Onze regio is een 
samenhangend geheel waar we samenwer-
ken, we weten elkaar te vinden als we elkaar 
nodig hebben. 
 
Voor lokale en regionale problemen ligt de 
oplossing soms op bovenliggende overheids -
schalen. Het goed schakelen tussen de  
verschillende overheidsschalen is in deze  
tijd nodig. We moeten dat goed organiseren 
en coördineren. Uiteindelijk vraagt het van 
ons als overheden om consistent handelen, 
als één overheid. 

 
De regionale organisaties waarin samen-
gewerkt wordt aan dit gezamenlijk doel zijn: 
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB), 
GGD Brabant-Zuidoost, Veiligheidsregio  
Brabant-Zuidoost, Regionaal Historisch  
Centrum (RHCe), Brainport Development  
en de Metropoolregio Eindhoven. Elk draagt 
vanuit de eigen kracht en opgave bij aan  
het vergroten van de welvaart en welzijn in 
onze regio.  

Mensen moeten elkaar ontmoeten.  
Dat gaat soms toevallig. Maar het is ook 
goed om ontmoetingen te organiseren.
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     metropool 
regio  
eindhoven 



Een van de samenwerkingsvormen in de 
regio is Metropoolregio Eindhoven. MRE 
is de plek waarin wij, 21 regiogemeenten, 
samenwerken aan regiobrede strategische 
opgaven. Het doel is het stimuleren van 
de economie in de regio, daarom werken 
we aan het verbeteren van het regionale 
vestigings- en verblijfsklimaat voor onze 
inwoners, bedrijven, kenniswerkers en  
bezoekers. We willen een evenwichtige 
regio zijn, met welvaart en welzijn voor 
onze inwoners en ondernemers. Dit doen 
we als gemeenten samen, vanuit de moge-
lijkheden die wij als gemeenten hebben. 
 
De naam van onze samenwerking  
Metropoolregio Eindhoven duidt op de  
samenhang tussen steden en platteland.  
Wij vormen een gebied met twee stedelijke 
kernen en een gebied erom heen. Plaatsen 
met veel werkgelegenheid en ruimte voor 
wonen en recreëren, gebieden die onderling 
sociaal economisch verbonden zijn. De regio 
als park achtige stad. Door samenwerken 
versterken we die samenhang, en dat is  
metropoolvorming. 
 
We werken in MRE vanuit het besef dat de 
regio als één geheel functioneert. De MRE-
samenwerking richt zich op de regio als  
samenhangend geheel en op het regio- 
belang. Zeker, er zijn verschillen tussen de 

gemeenten, maar er zijn méér overeenkom-
sten. De gebieden horen bij elkaar. En juist 
door de verschillen zijn we als totaal sterker. 
Elke gemeente brengt zijn sterktes in om 
samen een nog sterkere regio te worden. 
 
Samenwerken vraagt behalve om formele  
afspraken ook om een instelling van alle  
betrokkenen willen we van de samenwerking 
een succes maken. Om onze ambities te 
realiseren, hanteren we als basisprincipes: 
slagkracht, eigenaarschap en vertrouwen. 
Op basis van deze principes werken we 
samen aan onze regionale opgaven, vrijwillig 
maar niet vrijblijvend. 
 
FOCUS 
In MRE ligt momenteel de focus op vier  
thema’s om het regionale leefklimaat voor  
inwoners, bedrijven, kenniswerkers en  
bezoekers te verbeteren. We sluiten hiermee 
direct aan bij de ambities in de Brainport-
agenda.  De vier thema’s zijn: 
......................................................................... 
n Economie: versterken van de basis-
econo mie en gezamenlijk investeren in  
kennis, infrastructuur en aantrekkelijkheid  
van de regio; 
.........................................................................  
n Mobiliteit: samen zorgen dat de regio 
goed bereikbaar is, zowel regionaal, landelijk 
als internationaal; 

.........................................................................

n Transitie landelijk gebied: de huidige 
grote uitdagingen in het buitengebied  
samen aangaan en bedrijven helpen met 
noodzakelijke transities; 
......................................................................... 
n Energietransitie: verduurzamen van  
de regio, inwoners en bedrijven een energie-
neutraal leefklimaat bieden en ze voorzien 
van duurzame energie. 
......................................................................... 
 
Bij het thema Economie hoort ook dat er  
via het Stimuleringsfonds en de Advies- 
regeling SAR subsidies beschikbaar zijn 
voor veelbelovende innovatieve initiatieven.  
 
Via MRE brengen wij onze inhoudelijke  
belangen in bij Brainport, en we zorgen voor 
de financiering van Brainport door de ge-
meenten. Dit laatste gaat via een meerjaren-
programma, een continue proces als onder  - 
deel van ons economisch programma. 
 
In MRE stellen we elke vier jaar een Samen-
werkingsakkoord op met daarin de afspraken 
over de samenwerking en de belangrijke  
thema’s voor die periode. Elk jaar maken we 
een werkprogramma als actuele uitwerking 
van het Samenwerkingsakkoord. 
 

Team  
Metropoolregio 
Eindhoven   
 
Wie werkt in de samenwerking? 
De 21 gemeenten zijn de samenwerking,  
zij zijn Metropoolregio Eindhoven. In MRE 
werken ambtenaren, burgemeesters, wet-
houders en raadsleden van de 21 gemeen-
ten samen. De 21 gemeenteraden stellen  
de plannen vast. Iedereen voelt zich naast  
onderdeel van de eigen gemeente ook  
deel van de regio. Team MRE zorgt dat die 
samen werking goed loopt. 
 
Team MRE 
Team MRE faciliteert en organiseert de  
samenwerking tussen de gemeenten. Ze 
zorgt dat het MRE-netwerk sterk is en dat  
het netwerk waar nodig uitgebreid wordt  
met nieuwe partijen. Elkaar ontmoeten  
is daarbij essentieel, alleen dan ontstaat er 
“buzz”, nieuwe energie waaruit nieuwe  
dingen ontstaan. 
 
De 21 gemeenten zijn de samenwerking, 
daarom is Team MRE beperkt van omvang. 
Het bestaat uit deskundige, professionele en 
flexibele medewerkers. Medewerkers stellen 
het regiobelang voorop, denken vanuit de 
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slagkracht 

eigenaarschap  

vertrouwen

- economie 

- transitie  

landelijk gebied 

- mobiliteit 

- energietransitie
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samenhang in de regio en zijn verder  
neutraal. Team MRE en de taken veranderen 
mee met de tijd en de nieuwe opgaven, net 
zoals MRE zelf. 
 
Soms wordt Team MRE gezien als dé  
regionale samenwerking. Dit is niet zo, de  
21 gemeenten zijn dé samenwerking. Het 
team is wel de etalage voor de MRE en is 
daardoor soms het eerste aanspreekpunt of  
functioneert het als vertegenwoordiging  
van de Metropool regio Eindhoven. 
 
Procesregie 
Team MRE zorgt voor ‘procesregie’: het  
ontwerpen en organiseren van het proces 
van onze samenwerking. Dit gebeurt  
oplossingsgericht en dus flexibel, want  
afhankelijk van de opgave werkt Team MRE 
op een andere manier.  
 
Om te zorgen dat de samenwerking effectief 
is, bedenkt en organiseert Team MRE dat de 
diverse belangen, meningen, perspectieven 
en ideeën op tafel komen en dat die samen-
komen in een breed gedragen voorstel. Ze 
bedenkt het besluitvormingsproces voor de 
regionale opgaven en ondersteunt daarvoor 
de lokale besluitvorming. 
 
Het team organiseert dat er goed contact is 
met de andere overheden (provincie en Rijk) 

en met partijen zoals kennisinstellingen,  
bedrijven en andere maatschappelijke  
organisaties. Het Team MRE organiseert dat 
deze partijen aan tafel zitten als dit nodig is 
en dat er betrokkenheid bij hen is bij onze 
regio. Dat kan nodig zijn voor informatie, het 
verbinden en afstemmen van inhoudelijke 
agenda’s, besluitvorming of voor financiering. 
Team MRE is daarmee een schakelpunt  
tussen gemeenten en  andere overheden  
en andere partijen. 
 
Om de samenwerking echt te laten slagen 
en om de resultaten te behalen, wordt er ook 
veel geïnvesteerd in gemeenschappelijke 
kennisdeling en ontwikkeling. Het is nodig 
dat we allemaal hetzelfde kennisniveau  
hebben, dat we dezelfde woorden gebruiken 
en elkaar dus letterlijk en figuurlijk verstaan, 
dan kunnen we echt samen werken. 
 
De gemeenten stellen elke vier jaar een  
samenwerkingsakkoord op. Als er nieuwe 
ontwikkelingen zijn op relevante onderwerpen, 
signaleert Team MRE die. Het team ziet erop 
toe dat die onderwerpen aandacht krijgen  
en dat de nieuwe ontwikkelingen een plaats 
krijgen in de agenda en in de regionale  
strategie. Zo spelen we steeds in op actuele 
ontwikkelingen en zo blijven we innoveren. 

 
Team MRE is een  

schakelpunt tussen  

gemeenten, andere  

overheden en partijen. 

We spelen in op actuele  
ontwikkelingen en blijven zo  
voorbereid op de toekomst.



slot 
 
Onze regio heeft een grote ontwikkeling doorgemaakt. Van arme zandgronden via  
boerenslimheid naar marktleider in technologie. Het toont de innovatiekracht en pioniersgeest 
die er in de regio heersen. We zijn een regio van denkende doeners. En we zoeken elkaar op 
om elkaar te versterken en samen een betere toekomst te hebben. 
 
Juist onze regio is vanuit ons verleden in staat om met elkaar antwoorden te vinden voor grote 
vraagstukken zoals energie- en voedselvoorziening. Met onze (Brainport)kennis kunnen we 
nieuwe innovaties in gang zetten en onze regio wordt daar direct zelf beter van. Samen zetten 
we vraagstukken om in kansen voor de regio.  
 
Gemeenten en Team MRE houden de samenwerking draaiend. Wij als gemeenten brengen de 
inhoud, lokale situatie en democratische besluitvorming in, het Team MRE brengt de proces- 
regie, de verbinding met andere partijen en het regiobelang in. Zo houden we het vuur van de 
regionale samenwerking brandend. 
 
 

bedenken  
 
organiseren 
 
samenbrengen 
 
inspireren 
 
verzamelen 
 
signaleren 
 
regisseren 
 
ondersteunen 
 
verbinden 
 
afstemmen 
 
bruggen bouwen 
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Wij hebben ons best gedaan om alle rechthebbenden  
van (foto)materiaal te achterhalen. Eenieder die meent  
dat zijn/haar foto's zonder toestemming zijn gebruikt,  
verzoeken wij om met ons contact op te nemen. 

www.metropoolregioeindhoven.nl




