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‘Ondanks de uit-
dagingen van de 
‘verbouwing’ zijn 
we al een heel 
eind op weg.’ 

Voorwoord

West-Brabant staat voor een grote uitdaging. Als strategisch 
gelegen regio met brede bedrijvigheid hebben we veel  
potentie. Maar de globaliserende economie vraagt om stra-
tegische keuzes om onderscheidend te zijn ten opzichte van 
andere regio’s. Terwijl de inspanningen voor een excellent 
regionaal innovatieklimaat en profilering als vestigingsregio 
versnipperd zijn. Ofwel: het ontbreekt nog aan voldoende 
samenhang tussen overheden, ondernemers en onderwijs- 
instellingen. Daar gaan we met z’n allen wat aan doen! 

In 2017 werkte REWIN West-Brabant dan ook aan een nieuw 
ontwikkelsysteem dat zorgt voor een breed gedragen regionale 
agenda en bundeling van krachten om die uit te voeren.

In dit jaarverslag leggen we het graag aan u uit. Ondertussen 
ging de ‘verkoop’ bij REWIN gewoon door. Zo hebben we 28 
bedrijven begeleid bij vestiging of uitbreiding in West-Brabant, 
goed voor ruim 680 arbeidsplaatsen. Ook faciliteerden we ruim 
700 bedrijven en kennisinstellingen bij clustering en innovatie-

bevordering. De Green Chemistry Campus, waarvan REWIN 
aan de wieg heeft gestaan, is in 2017 verzelfstandigd en het 
nieuwe programma Groei mkb ging van start. Samen met 
gemeenten zijn ruim 100 bedrijven bezocht en is informatie 
verzameld. Verder werd de regio verkozen tot logistieke hotspot 
van Nederland 2017.

Kortom: ondanks de uitdagingen van de ‘verbouwing’ zijn we 
al een heel eind op weg. We hebben een goede club mensen 
en samen met andere partijen willen we ons de komende jaren 
inzetten om het aanjagen van de regionale economie op een 
hoger plan te tillen. Onze rol blijft daarbij helder: REWIN initieert, 
stimuleert en verbindt!

 
Henk Rosman,
Directeur REWIN
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REWIN 
verbouwt
Onderscheidend zijn, strategische keuzes maken, het 
West-Brabantse bedrijfsleven optimaal faciliteren. Wil de 
economie in onze regio sterk blijven, dan is meer samen-
hang tussen overheden, ondernemers en onderwijsin-
stellingen een must. Daarom kreeg REWIN op grond van 
het productplan 2017 ‘Call for Action’ de opdracht om het 
West-Brabantse ontwikkelsysteem op een hoger plan te 
brengen. De West-Brabantse gemeenten stelden er extra 
middelen voor beschikbaar.

Breed gedragen
REWIN heeft de opdracht voortvarend opgepakt, waarbij we 
veel hulp hebben gezocht en gekregen van anderen. Het gaat 
immers om een complexe transformatie waaraan veel partijen 
mee schakelen. Hun meningen over dit proces vindt u terug 
in dit jaarverslag. Een en ander heeft geleid tot een basis voor 
een nieuw ontwikkelsysteem, waarmee we de aanpak van de 
economie met meer samenhang op een hoger plan tillen. Op 
basis van een gezamenlijk vast te stellen agenda, die breed 
gedragen wordt door ondernemers, onderwijs en overheden.

Nieuwe aansturing en afstemming
Op het niveau van Zuidwest-Nederland is het Delta Region 
Network ingesteld, met vertegenwoordigers van bedrijfsleven, 
onderwijs en overheden uit de regio West-Brabant en de pro-
vincies Zeeland en Brabant. Zij signaleren voor Zuidwest-
Nederland relevante economische ontwikkelingen en stemmen 
onderling activiteiten af. Dit resulteert o.a. in een jaarlijks Delta 
Economic Forum waarin inzichten met elkaar worden gedeeld.

Voor de regio West-Brabant is eind 2017 de Economic Board 
West-Brabant (EBWB) ingericht. Deze Board - eveneens samen-
gesteld uit overheid, bedrijfsleven en onderwijs - bepaalt de 
economische koers en ambitie van de regio en geeft daarmee 
de kaders voor de uitvoering van economisch beleid door 

REWIN en RWB. In het voorjaar van 2018 presenteert de Board 
het eerste ambitiedocument.

Het toezicht op REWIN is aangepast aan deze nieuwe aansturing 
en de huidige eisen van ‘good governance’. De aandeelhouders 
hebben een nieuwe, compacte Raad van Commissarissen (drie 
leden) benoemd, die vooral toezicht houdt op een goede en 
efficiënte uitvoering.

Op weg naar regionale programma’s
De uitvoering van de regionale agenda gaat plaatsvinden via 
gezamenlijke regionale programma’s, waarin bedrijfsleven, 
onderwijs en overheden hun eigen sterktes inbrengen. Voor 
elke speerpuntsector zijn er triple helix samengestelde regie-
groepen, onder leiding van een regionaal bestuurder. In de 
loop van 2017 is REWIN qua personeelsbezetting op voltallige 
sterkte gekomen. Nieuwe programmamanagers - in dienst van 
REWIN, maar actief voor de regio - pakten de ontwikkeling van 
deze gezamenlijke programma’s rond de topsectoren in 2017 
met succes op.

We werken daarbij steeds intensief samen met de Brabantse 
Ontwikkelingsmaatschappij (BOM), diverse overheden, onder-
wijspartners en bedrijfsleven in de regio. Rond de speerpunt-
sectoren wordt een nieuwe structuur opgezet met als doel een 
meer strategische marktbenadering, in samenwerking met 
gemeenten en marktpartijen.
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Bert Pauli
gedeputeerde economie en internationalisering
Provincie Noord-Brabant
 
‘Ondernemers die willen groeien, 
innoveren of zich vestigen kunnen in 
West-Brabant op goede dienstverlening 
rekenen. Dat is mede dankzij REWIN, dat 
samen met partners bouwt aan een net-
werk van lokale en regionale overheden, 
kennisinstellingen en ontwikkelingsmaat-
schappijen. Partijen werken daardoor vanuit 
een gezamenlijke visie aan het versterken 
van de werkgelegenheid en de economi-
sche structuur in de regio. Dat leverde in 
2017 al mooie resultaten op en is veelbe-
lovend voor de toekomst nu de economie 
stevig groeit.’

Jan Pelle
directeur BOM 
(Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij)

‘De BOM werkt goed en intensief samen 
met REWIN. REWIN kent het regionale 
bedrijfsleven door en door. Daardoor zijn 
ze in staat om zaken op te halen en te 
verbinden met onze provinciale fondsen 
en beleidsthema’s. Voor potentiële buiten-
landse vestigers vormen ze een deskundig 
landingspunt in de regio en ze pakken de 
uitwerking van strategische proposities 
goed op.’

januari februari

Hightech & maintenance
Studenten van Avans 

maken voor de Internet 
of Thingsproeftuin een 

IoT/LoRa opstelling.

Groei mkb
Groei mkb bezoekt 
mkb-parel Unipak. 

Specialist in verpakkin-
gen uit Steenbergen. 

Logistiek
1e van 6 meetings met alle 

triple O betrokkenen ter 
voorbereiding van beurs 

Transport Logistic München. 
Bij CCT Moerdijk.

Hightech & maintenance
Project initiation meeting: 

1ste bijeenkomst van partners 
van het internationale ICAReS 
project dat zich richt op remo-

te sensing technieken in o.a. 
de landbouw.

Tijdlijn

voor de hele tijdlijn ga naar www.rewin.nl/jaarverslag2017

Lees ons 

uitgebreide 

jaarverslag op 
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Over REWIN
De regionale ontwikkelingsmaatschappij REWIN West-Brabant 
is opgericht om de werkgelegenheid te bevorderen en de 
economische structuur van de regio West-Brabant te 
versterken.

REWIN maakt zich sterk voor de groei van de werkgelegenheid 
en de versterking van het innovatief vermogen door het aantrek-
ken van nieuwe vestigers en het samen met bedrijven, kennis-
instellingen en overheden versterken en vernieuwen van de drie 
speerpuntsectoren hightech & maintenance, logistiek en biobased 
economy en het uitvoeren van het bovenregionale programma 
agrofood. We leveren ontwikkelingskracht door te initiëren, 
stimuleren en verbinden.

Samenwerking BOM  
REWIN onderkent het belang van goede samenwerking. Op 
provinciale schaal is de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij 
(BOM) haar belangrijkste partner. Beide organisaties onder-
schrijven het belang van samenwerking vanuit een comple-
mentaire rol. Eind 2017 is besloten om nog intensiever te gaan 
samenwerken.

725.000
Speerpuntsectoren: hightech & maintenance, logistiek, biobased economy plus 
het bovenregionale programma agrofood

324.000
banen

vestigingen
59.000
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REWIN
initieert,
stimuleert
en verbindt.

De volgende personen hadden in 2017 zitting in de Raad van Commissarissen REWIN v.l.n.r: Thomas Zwiers Gemeente Moerdijk, Marcel Willemsen 
Gemeente Oosterhout, Piet Utens namens de kleine zuidelijke gemeenten, Henk Rosman directeur REWIN, Boaz Adank (voorzitter) Gemeente Breda, 
Matthijs van Oosten namens de kleine noordelijke gemeenten, Jean-Pierre Schouw Gemeente Etten-Leur, Cees Budding (adviseur) RWB, Hans Verbraak 
(plaatsvervangend voorzitter) Gemeente Roosendaal, Ad Coppens Gemeente Bergen op Zoom 

Op 1 janurai 2018 heeft de Raad van Commissarissen formeel haar taak overgedragen aan een nieuwe compacte Raad van Commissarissen. Zie voor de 
nieuwe Raad van Commissarisen en de Economic Board West-Brabant: www.rewin.nl/jaarverslag2017

februari april

Biobased economy
Het BioLinX team slaagt 

met vlag en wimpel 
tijdens het midterm re-

view voor de Horizon2020 
commissie in Brussel.

Biobased economy
Captain’s Dinner Biobased. 

Aanzet tot programma-
denken gemaakt; ‘slim 

regionaal verbinden’ op basis 
van toegevoegde waarde.

Logistiek
Connected West-Brabant-
partners komen bijeen bij 

Lineage Logistics in Bergen op 
Zoom, voor beurs Transport 

Logistic München.

Groei mkb
Mkb-er Van Eijk agro, grond 
en groen uit Alphen-Chaam 

onderschrijft belang van 
samenwerken en innoveren in 

precisielandbouw. 

Tijdlijn

voor de hele tijdlijn ga naar www.rewin.nl/jaarverslag2017maart

inwoners

gemeenten
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Als voorbeeld tonen we de aanpak van het regionale pro-
gramma Logistiek. De 3 O’s hebben gezamenlijk het onder-
scheidend vermogen en de ambitie van de logistieke sector in 
West-Brabant vastgesteld. Daarbij is een werkvorm ontwikkeld 
die bekend is geworden als het wiel van West-Brabant. In het 
centrum van dit wiel staan de 4 programmapijlers, met hierom-
heen de voorwaarden voor een sterke logistieke sector en in de 
buitenste ring de bijbehorende projecten en acties. De ambitie 
is om zo van West-Brabant de meest duurzame en innovatieve 
hotspot in de Vlaams-Nederlandse Delta te maken.

Bijvoorbeeld het regionale 
programma logistiek

Op weg naar
programma’s
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Voor een sterke regionale economie in West-Brabant is het 
van belang om als regio onderscheidend te zijn, strategische 
keuzes te maken en het bedrijfsleven optimaal te faciliteren. 
Maar: inspanningen van overheden, onderwijsinstellingen 
en bedrijfsleven zijn te versnipperd. 

Daarom is in 2017 de basis gelegd voor een nieuw ontwikkelsys-
teem. Ofwel een meer samenhangende aanpak van de economie 
op basis van een gezamenlijk vast te stellen agenda, die breed 
gedragen wordt door ondernemers, onderwijs en overheden  
(3 O’s). De uitvoering van die regionale agenda gaat plaatsvin-
den via gezamenlijke regionale programma’s. De 3 O’s brengen
hun eigen sterktes in. REWIN zorgt voor de uitvoering, door 
verschillende partijen te verbinden rond de regionale 
programma’s.  

Regionaal  programma
‘Een regionaal programma is een verzameling van geco-
ordineerde inspanningen, gekoppeld aan een strategie 
en gericht op het nastreven en verwezenlijken van unieke, 
samenhangende doelen op langere termijn.’ 
In de loop van 2017 hebben programmamanagers bij REWIN de 
regionale programma’s opgestart voor de speerpuntsectoren 
hightech & maintenance, logistiek en biobased economy, plus 
de uitvoering van het bovenregionale programma agrofood. 
2017 staat dan ook in het teken van ‘op weg naar programma’s’.  
De programmamanagers trekken de programma’s en zijn het 
eerste aanspreekpunt.  

Afhankelijk van de acties of projecten vervult REWIN verschil-
lende rollen, zoals spin in het web, verbinder, initiatiefnemer, 
trekker, aanjager, deelnemer, uitvoerder, regisseur of bijvoor-
beeld critical friend.  De aanpak verschilt per programma. 

legenda

Extern geïnitieerd project

Lokaal initiatief

Van belang voor acquisitie

Project nog niet gestart

Lopend project

Pijlers Voorwaarden Projecten & acties
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bij indeling 45 steeds 2 of -2 graden tussen de lijnen
vanuit het midden roteren

West-Brabant ontwikkelt en innoveert in triple helix 
verband haar logistieke keten. Maritieme en continen-
tale lading wordt op een zo duurzaam en e�ciënt 
mogelijke manier georganiseerd, geproduceerd en van 
toegevoegde waarde voorzien. Haar logistieke knoop-
punten zijn multimodaal (via weg, water, spoor en buis) 
ontsloten. Door haar robuuste (digitale) infrastructuur, 
modern markgericht onderwijs en de aanwezigheid 
van voldoende gekwali�ceerde arbeidskrachten is 
West-Brabant de meest duurzame en innoverende 
logistieke hotspot in de Vlaams-Nederlandse Delta.

Logistiek

Hightech & maintenance

Biobased economy Agrofood

april mei

Hightech & maintenance
Smart Tooling: 

Testdag bij 
Delft Dynamics.

Logistiek
Provincie geeft project 

MORe € 50.000 subsidie. 
Krachtenbundeling 

3 West-Brabantse op- &  
overslaglocaties. Modal 

shift naar spoor. 

Biobased economy
BioBase4SME, Geertruiden-
berg. 100 deelnemers Natural 

Fibertastic workshop over 
toepassing van natuurlijke 
vezels en biocomposieten. 

Vestigen/Logistiek
Hollister investeert 
15 miljoen in nieuw 

distributiecentrum op 
Borchwerf, Oud-Gastel. 

40 arbeidsplaatsen. Samen-
werking REWIN & BOM.

Tijdlijn

voor de hele tijdlijn ga naar www.rewin.nl/jaarverslag2017
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#FeelingFibertastic



Robotisering 
In de (proces)industrie draaien machines non-stop. Minutieus 
onderhoud is daarom belangrijk, zeker vanwege de steeds 
strengere veiligheids- en milieuregels. Met robots kan dat 
onderhoud veiliger, goedkoper, schoner en efficiënter. Binnen 
het Smart Tooling project ontwikkelen Vlaamse en Nederlandse 
bedrijven - samen met kennisinstellingen als Avans – dergelijke 
robots voor industrieel onderhoud. Dat geeft het West-Brabantse 
mkb een impuls tot ontwikkeling, maakt de regionale proces-
industrie veiliger en goedkoper en biedt toeleveranciers en 
deelnemende studenten een unieke (internationale) exposure. 
Op 29 juni werden de eerste resultaten van het project 
getoond.

Meer highlights! Kijk op ons online jaarverslag 
www.rewin.nl/jaarverslag2017

Highlight

Hightech
& maintenance

Centrale opslag reserveonderdelen JSF
Hoe een project uit 2009 kan leiden tot een miljoenencontract
Tijdens een bijeenkomst van een REWIN project in 2007 ont-
stond het idee om in te gaan zetten op de logistieke kansen 
van de komst van de F35 (JSF). REWIN realiseerde vervolgens 
de nodige subsidie waarna het project OneLogistics in 2009 
van start kon gaan. In de jaren die daarop volgden, is het 
concept verder uitgewerkt, wat in augustus 2017 leidde tot 
de toekenning van de opslag van alle reserveonderdelen van 
Europese F-35 toestellen aan Logistiek Centrum Woensdrecht. 
Dit levert honderden miljoenen aan extra omzet op. Daarnaast 
profiteren zo’n 70 Nederlandse bedrijven van deze opdracht. 
De toenmalige minister Hennis-Plasschaert: “Prachtig nieuws 
voor Nederland, en een compliment ook aan de Nederlandse 
industrie. Het is illustratief voor de samenwerking tussen over-
heid en industrie en de kwaliteit van onze bedrijven.”

Highlight

Nederland is een van de voorlopers in het toepassen van 
nieuwe technologieën die de basis zijn van de vierde indus-
triële revolutie. Denk aan big data, Internet of Things, nieuwe 
materialen, remote sensing, robotisering, smart industry & 
tooling, energie en servitization. 

Hiermee kunnen bedrijven in de maak- en onderhoudsindustrie 
hun business ‘verslimmen’ (smart), waardoor hun concurren-
tiepositie versterkt wordt. Het biedt hen - naast onderscheidend 
vermogen - nieuwe mogelijkheden voor nieuwe producten, 
nieuwe diensten en het optimaliseren van bedrijfsprocessen. 
Tegelijkertijd vraagt de snelheid van deze technologische 
vernieuwingen om voortdurende aanpassingen.

Programma hightech & maintenance
Om bedrijven en onderwijs- en kennisinstellingen te steunen 
bij het aangaan van deze uitdagingen startte halverwege 
2017 het programma hightech & maintenance (HTM). Twintig 
vertegenwoordigers vanuit de drie O’s formuleerden de kaders 
waarbinnen de regionale HTM-community samenwerkt om 
maximaal te profiteren van de nieuwe technologieën. 

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
programma manager John den Ridder: j.denridder@rewin.nl 
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Arie Meeuwissen 
Taks Handling Systems

‘Dankzij REWIN heb ik 
interessante contacten met 
andere machinebouwers en 
roboticabedrijven in de regio.’

mei juni

Logistiek
Minister Kamp i.v.m logis-
tieke hotspot nr.1 op stand 

CONNECTED West-Brabant, 
TL München. Dagafsluiting 

Brabantdag.   

Groei mkb
Groei mkb bezoekt 

mkb-parel FMI Precision 
in Bergen op Zoom. 

Precisiewerk: leiden zelf 
mensen op. 

Hightech & maintenance
Link2Innovate presenteert 

zich op Vlaams-Nederlandse 
Handelsdag. Koppeling van 

mkb’ers en technostarters 
uit de grensregio. 

Vestigen
Gezamenlijke West-Brabant 

deelname aan vastgoedbeurs 
Provada. REWIN, 

8 gemeenten, Havenbedrijf 
Moerdijk en Kop van Brabant.  

Tijdlijn

voor de hele tijdlijn ga naar www.rewin.nl/jaarverslag2017
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Jack Zagers
directeur eigenaar Otentic Logistics, Oosterhout

‘Na  de beurs in München weet iedereen  
wat we in West-Brabant te bieden hebben. 
We hebben er  bovendien voor ons 
bedrijf enkele serieuze leads opgedaan 
en een mooie samenwerking  met een 
andere CONNECTED-ondernemer.  
En: de drempel tussen bestuurders, 
onderwijs en ondernemers is opnieuw 
verlaagd. We weten nu hoe we elkaar  
kunnen versterken. ONBETAALBAAR!’

West-Brabant is aantrekkelijk voor logistieke bedrijvigheid 
vanwege de ligging, de infrastructuur en ontsluiting naar het 
Europese achterland, de arbeidsmarkt en het innovatieve 
vermogen. De logistieke sector onderkent die sterke positie 
en beloonde West-Brabant in 2017 in de ‘Logistieke Hotspots 
van Nederland’-verkiezing weer met de nummer 1-positie.

CONNECTED West-Brabant
Vanzelfsprekend wil West-Brabant voorop blijven lopen en de 
logistieke sector in de regio versterken. Samen werken is een 
belangrijke voorwaarde voor succes . Daarom benaderde REWIN 
een groep logistieke stakeholders voor mogelijke samenwer-
king. Als katalysator van deze triple helix samenwerking 

presenteerden de betrokken partijen zich in mei 2017 als 
CONNECTED West-Brabant op de grootste logistieke beurs ter 
wereld,  in München. CONNECTED West-Brabant bestaat uit elf 
logistieke bedrijven, drie onderwijsinstellingen, de zes grootste 
West-Brabantse gemeenten en REWIN. 

Momenteel wordt, opnieuw onder aanvoering van REWIN,  
gewerkt aan een integraal logistiek programma voor West-Brabant. 
CONNECTED West-Brabant zal een belangrijke regievoerende 
rol spelen in de uitvoering van het programma. Programma-
manager Hanneke Bruinsma vertelt u er graag meer over: 
h.bruinsma@rewin.nl 

Logistiek
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West-Brabant stand op grootste logistieke beurs ter wereld
In mei 2017 vond in München de belangrijkste logistieke beurs 
ter wereld plaats. Voor het eerst was West-Brabant hier 
vertegenwoordigd: met de triple helix CONNECTED 
West-Brabant-stand. Uniek aan deze beursdeelname is dat de 
regio er stond als collectief met een eensluidende boodschap 
over de kracht van West-Brabant. Die formule sprak aan, de 
CONNECTED West-Brabant stand werd drukbezocht en leidde 
zelfs tot concrete nieuwe business en contacten voor deelne-
mende partijen. Hoofddoel was echter om via de voorbereidingen 
te bouwen aan verdere concrete regionale samenwerking. Dat 
is gelukt en dat is het grootste succes van de beurs, zo beamen 
alle deelnemers. Zo ook de delegatie West-Brabantse 
overheids- en onderwijsbestuurders die een bezoek bracht 
aan CONNECTED West-Brabant. Tijdens dat bezoek verrichtten 
vertegenwoordigers van ondernemers, overheid en onderwijs 
samen de officiële openingshandeling van de stand.

Highlight

Verkenning Supply Chain & Data Science van start
Op 19 september ging de verkenning Supply Chain & Data Science 
officieel van start. Waar liggen de kansen voor bedrijven om 
met big data (of zelfs small data) logistieke ketens efficiënter 
en innovatiever in te richten? Hiervoor wordt onderzoek 
gedaan bij negen mkb-bedrijven. In deze verkenning wordt 
onderzocht wat er aan data beschikbaar is en wat de meest 
kansrijke big data-cases zijn voor deze bedrijven. Vervolgens 
gaat het project in een opvolgend proeftuinprogramma aan 
de slag met concrete big data-cases voor Brabantse bedrijven. 
Uit West-Brabant doen twee bedrijven mee in de verkennings-
fase: Kennis Transport en Ryano Logistics. De verkenning wordt 
uitgevoerd via een samenwerking tussen JADS, NHTV, Midpoint 
Brabant, BOM en REWIN. Naar aanleiding van de eerste 
inventarisatie is in december de whitepaper ‘Starten met Data 
Science in Supply Chain’ opgeleverd.

Voor meer informatie, zie: www.rewin.nl/jaarverslag2017 
en www.connected-westbrabant.nl

Highlight

juni juli

Biobased economy
Pyrolyse Proeftuin 

Zuid-Nederland in beeld. 
Bedrijfstechnologieën op 
pilotniveau aan de hand 
van verschillende feed-

stockcombinaties. 

Groei mkb/Biobased economy
Aftrap van het ReAP project 

Symbiosis for Growth, 
rond reststroomuitwisseling op 

bedrijventerrein 
Vijf Eiken, Oosterhout.

Groei mkb/ Hightech & 
maintenance

Meeting Minds, bezoek 
hightech Groei mkb’ers aan 

voorbeeldbedrijf Grass Valley. 
O.a. facility sharing & 

gezamenlijke innovatie.

Hightech & maintenance
Smart Tooling Event. 

Druk bezochte 
informatiedag over 

slimme toepassingen in 
techniek.
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Biobased
economy

Transitieprojecten (i.s.m. Biobased Delta)
Sugar Delta, Redefinery en Biorizon: het zijn ook binnen de 
Biobased Delta belangrijke thema’s. Een cluster van zes grote 
bedrijven streeft onder de naam Sugar Delta naar suikerver-
waarding door hier hoogwaardige chemicaliën en materialen 
van te maken. Het cluster richt zich op de vestiging van één of 
meerdere bedrijven met bestaande en bewezen business cases. 
Het doel van Redefinery is het realiseren van grootschalige 
raffinage van lignocellulose tot suikers, lignine en energie. 
REWIN onderzoekt of we een relatie kunnen leggen met de 
pyrolyseproeftuinontwikkelingen. Biorizon is het gezamenlijke 
onderzoekscentrum van consortium TNO, ECN en VITO. De 
eerdere studie, die mede op verzoek van de regio is gedaan, 
leidde in 2017 tot een subsidie van de provincie Noord-Brabant 
van 5 miljoen euro en eenzelfde inbreng vanuit het 
Biorizon-consortium.

Highlight Highlight
Pyrolyse Proeftuin Zuid-Nederland
De locatie voor de Pyrolyse Proeftuin Zuid-Nederland is 
bekend: het voormalige Tetrapak-terrein in Moerdijk. Ondanks 
enige vergunningsvertragingen verwachten we de proef-
opstellingen in de eerste helft van 2018. Dan kunnen de 
waarde ketens op proefschaal worden getest. De Pyrolyse-
proeftuin Moerdijk telt nu 14 deelnemers uit de publieke en 
private sector: Havenbedrijf Moerdijk, REWIN, Avans, B.N.M. 
Holding, SABIC, Goodfuels, Teknow Systems BV, Nettenergy, 
Nimaro Ageno, Charcotec, Waste4ME, DSM, Delphy en de 
Technische Universiteit Eindhoven.

Meer highlights? Zie ons online jaarverslag 
www.rewin.nl/jaarverslag2017 
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Leon Joore
voorzitter Natuurvezel Applicatie Centrum

‘Door als gespecialiseerde applicatie-
centra in de regio een netwerk te 
bouwen, weten we elkaar sneller te 
vinden en hoeven we zelf niet 
opnieuw het wiel uit te vinden. Dit 
heeft ook een groot voordeel voor 
nieuwe ondernemers in de circulaire 
biobased economie. 
Een win-winsituatie dus, die onze 
regio sterker maakt.’

De verduurzaming en vergroening van producten en pro-
ductieprocessen is noodzakelijk én de drijfveer achter de 
biobased economy. In West-Brabant zetten we gewassen en 
reststromen uit de landbouw en voedingsmiddelenindustrie 
(biomassa) in voor de productie van materialen, chemicaliën 
en energie.  

Onder het motto ‘slim regionaal verbinden’ gezamenlijk(er) 
optrekken in de regionale biobased economy. Dat spraken de 
aanwezige triple helix stakeholders af tijdens het Captain’s 
Dinner begin 2017. De essentie is om de regionale faciliteiten, 
locaties en initiatieven beter met elkaar te verbinden en te 

versterken. Hierdoor ontstaat ook een sterke regionale econo-
mische structuur en een unieke propositie van de regio. In het 
programma is het de rol van REWIN om deze ‘verbindingen’ 
samen met de andere partners te realiseren. In de diverse 
trajecten is er daarom ook meer aandacht voor het verbindende 
aspect. 

Meer weten over het regionale programma biobased economy? 
Neem contact op met Dennis van der Pas via:
d.vanderpas@rewin.nl 

De verduurzaming en vergroening van producten en pro-
ductieprocessen is noodzakelijk én de drijfveer achter de 
biobased economy. In West-Brabant zetten we gewassen en 
reststromen uit de landbouw en voedingsmiddelenindustrie 
(biomassa) in voor de productie van materialen, chemicaliën 
en energie.  

Onder het motto ‘slim regionaal verbinden’ gezamenlijk(er) 
optrekken in de regionale biobased economy. Dat spraken de 
aanwezige triple helix stakeholders af tijdens het Captain’s 
Dinner begin 2017. De essentie is om de regionale faciliteiten, 
locaties en initiatieven beter met elkaar te verbinden en te 

versterken. Hierdoor ontstaat ook een sterke regionale econo-
mische structuur en een unieke propositie van de regio. In het 
programma is het de rol van REWIN om deze ‘verbindingen’ 
samen met de andere partners te realiseren. In de diverse 
trajecten is er daarom ook meer aandacht voor het verbindende 
aspect. 

Meer weten over het regionale programma biobased economy? 
Neem contact op met Dennis van der Pas via:
d.vanderpas@rewin.nl 

juli september

Agrofood/ HTM
Internationaal ICAReS 

congres over innovaties 
in remote sensing in de 

landbouw, natuur en 
water & infra. 

Hightech & 
maintenance

Officiële start van het 
hightech & maintenance 
(HTM) programma voor 

de regio. 

Logistiek
Bijeenkomst regiegroep 

logistiek programma 
West-Brabant in Oosterhout. 
Afstemming inhoud logistiek 

programma. Groen licht 
vervolgacties. 

Agrofood
Werkconferentie agrofood 

West-Brabant. Triple O 
bijeenkomst over belang van 

agrofood voor West-Brabant & 
rol HAS Hogeschool.

Tijdlijn

voor de hele tijdlijn ga naar www.rewin.nl/jaarverslag2017

Lees ons 

uitgebreide 

jaarverslag op 

www.rewin.nl/

jaarverslag2017



REWIN jaarverslag 2017  Agrofood

HAS komt naar West-Brabant
HAS besloot in september 2017 zich te vestigen in Bergen op 
Zoom. De vele regionale agrofoodbedrijven hebben allerlei 
innovatieve uitdagingen en grote behoefte aan goed opgeleide 
mensen, maar een hbo-opleiding in de regio ontbreekt. Op de 
HAS-vestiging in Den Bosch studeren momenteel ca. 900 
studenten uit West-Brabant en Zeeland, maar slechts een klein 
deel keert na de studie terug naar de regio. De dependance van 
HAS moet bedrijven ondersteunen bij innovatietrajecten en het 
invullen van hun Human Capital vraagstukken. De dependance 
is vooralsnog bedoeld voor derde- en vierdejaars studenten. 
Door hun stages en afstudeeropdrachten kunnen ze direct een 
bijdrage leveren aan de ontwikkeling van West-Brabantse 
bedrijven en kennismaken met hetgeen de regio hen te bieden 
heeft.

Meer highlights? Zie ons online jaarverslag 
www.rewin.nl/jaarverslag2017

Highlight

19

De agrofoodsector is van zeer groot belang voor de 
West-Brabantse economie. Het is één van de grootste 
sectoren als het gaat om o.a. toegevoegde waarde en 
werkgelegenheid. De vele agrofoodbedrijven in de regio 
vertegenwoordigen de hele keten: boeren, telers, voedsel-
producenten, gewasveredelaars, machinebouwers en 
verpakkers. Zij zorgen voor belangrijke verbindingen met  
logistiek, maintenance en biobased economy. Agrofood is zo 
een natuurlijke aanvulling op de drie regionale speerpunt-
sectoren. Daarom spant REWIN zich in voor het stimuleren 
van deze stuwende en structuurversterkende sector. 

Op provinciaal niveau is agrofood eveneens een zeer grote 
sector. De provincie Noord-Brabant wil tot de meest duurzame 
en innovatieve agrofoodregio’s van Europa gaan behoren via 

het ‘Innovatieprogramma Agrofood 2020’. REWIN is gevraagd 
om namens West-Brabant een voortrekkersrol in de uitvoering 
van dit programma te spelen, samen met o.a. BOM en ZLTO. 
Hiervoor ontvangt REWIN van de provincie een financiële 
bijdrage.

Meer weten over de West-Brabantse agrofood sector? 
Neem contact op  met Marc-Paul  van Halderen:
m.vanhalderen@rewin.nl 

Agrofood

Ronald van Eijck
Van Eijk agro, grond en groen

‘Om verder te komen in precisie land-
bouw is samenwerken en innoveren 
noodzakelijk bijvoorbeeld bij het 
ontwikkelen van nieuwe software. 
REWIN kan ons helpen om in contact 
te komen met nieuwe partijen.’

ICAReS
Cross-over met hightech & maintenance

Voor West-Brabant met haar omvangrijke agrofoodsector 
is sensortechniek in de landbouw zeer interessant. Het kan 
boeren, telers en loonwerkers helpen efficiënter en duurzamer 
te produceren. Ook kan het aanbieders van sensortechnieken 
helpen hun producten door te ontwikkelen voor deze gebrui-
kers. ICAReS (een Interreg-project van een internationaal 
consortium - met onder meer ZLTO) volgt een teeltgerichte 
aanpak, waarbij gekeken wordt naar de specifieke uitdagingen 
voor de belangrijke teelten in het gebied.

Highlight

september

REWIN
Economic Board 

West-Brabant 1ste keer 
bijeen. 

Biobased economy
BioLinX event t.b.v. 

vinden financiering en 
samenwerkingspartners 

voor lignine-gebaseerde 
brandstoffen, chemicaliën 

en materialen.

Logistiek
Pitch logistics jaarevent. 

Innovatieve starters 
demonstreren hun 

producten/diensten aan het 
supply-chain werkveld. 

Groei mkb
Groei mkb bezoekt

 mkb-parel Schouten Europe 
in Woudrichem, 
vleesvervangers 

specialist.
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Groei mkb
Het mkb is een belangrijke groeifactor voor de West-Brabantse 
economie. De midden- en kleinbedrijven zorgen voor veel 
werkgelegenheid en toegevoegde waarde. 

Na een goed herstel sinds de economische crisis dreigt nu 
een groeiplafond. Onder andere door de komst van nieuwe 
technologieën en de noodzaak tot innoveren. Ook het vinden 
van financieringsmogelijkheden en human capital zijn flinke 
uitdagingen voor het mkb.

Groei mkb
REWIN ondersteunt samen met de accountmanagers economi-
sche zaken van de regio mkb’ers bij innovatie, investeren en/of 
internationaliseren. We praten met ondernemers aan de hand 
van elf relevante onderwerpen. De uitkomsten daarvan zijn 

de basis voor initiatieven tot verbetering van het ecosysteem. 
Bijvoorbeeld door mkb’ers samen te brengen in clusters of te 
koppelen aan een publieke of private dienstverlener. Daarnaast 
ondersteunen we bij financieringstrajecten, uitbreidingsplannen 
en duurzaamheidtrajecten. 

Mkb parels
We zien het tijdens de bedrijfsbezoeken: West-Brabant zit vol 
met mooie mkb-bedrijven en daar mag de regio trots op zijn! 
Daarom bundelden we negentien ondernemersverhalen in een 
publicatie. Uit elke West-Brabantse gemeente en de gemeente 
Tholen werd een zogenoemde parel gekozen. In december 
presenteerden we het boek “Roadtrip langs mkb-parels van 
West-Brabant”.
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Meeting Minds
In een serie bijeenkomsten bezoekt een selecte groep mkb’ ers 
uit dezelfde branche of hetzelfde vakgebied voorbeeldbedrij-
ven. Dat is Meeting Minds. De deelnemers bespreken actuele 
thema’s om zo tot nieuwe inzichten en kruisbestuivingen te 
komen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld facility sharing of geza-
menlijke innovatie. Voor het beste resultaat en een goede en 
open discussie nodigen we slechts een selecte groep uit voor 
deze meetings. REWIN organiseerde in 2017 twee Meeting 
Minds met als thema’s hightech en investor readiness.

Praktijkvoorbeeld:
Het Emmy-awardwinnende bedrijf Grass Valley in Breda 
benutte zijn klimaatkamers niet volledig. Of REWIN niet 
een bedrijf kende. We zetten de vraag uit in ons netwerk en 
organiseerden in juni 2017 een Meeting Minds bijeenkomst. 
Tien hightech bedrijven uit de regio, aangevuld met vertegen-
woordigers van Avans Hogeschool, TNO, KvK, gemeente Breda 
en REWIN, bezochten Grass Valley. Onder hen een bedrijf uit 
Zundert dat zo enthousiast werd, dat het nu ook de klimaatka-
mers gebruikt. En in het verlengde daarvan ontdekten de twee 
bedrijven nog meer raakvlakken in de technologie. 

Highlight

Jean-Paul Schuurmans
VacuMetal

‘We onderzoeken hoe we binnen twee jaar 
offertes uitbrengen met de hoeveelheid 
CO2 verbruik per product. Windenergie 
zou bijvoorbeeld perfect zijn. Door REWIN 
zijn we nu in gesprek met de gemeenten, 
provincie en andere grote bedrijven.’

oktober november

Agrofood/ 
Biobased economy

Workshop plant inhouds-
stoffen voor telers. REWIN, 
LIB en laurierkweker Gova 
over vermarkten van plant 

inhoudstoffen.

Biobased economy
Jaarlijkse Biobased Delta 

Business Development 
Dag. In Terneuzen, 

samen met Vlaamse 
evenknie Flanders 

Biobased Valley

Hightech & maintenance
OPZuid aanvraag 

“Fieldlab composieten 
onderhoud” goedgekeurd 

en als beste 
beoordeeld!

Logistiek
Bijeenkomst bij Mepavex, 

Bergen op Zoom van 
CONNECTED West-Brabant. 

Logistiek programma en 
start werkgroepsessies. 

Tijdlijn

voor de hele tijdlijn ga naar www.rewin.nl/jaarverslag2017
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REWIN verzorgt de promotie van de regio West-Brabant als 
vestigingsplaats voor bedrijven. We proberen bedrijven hier 
te laten landen, want nieuwe vestigers betekenen nieuwe 
arbeidsplaatsen. We zoeken daarom proactief naar bedrijven 
die een nieuwe vestigingsplaats overwegen. 

Daarnaast is REWIN actief om bedrijven voor de regio te 
behouden en uitbreidingsinvesteringen te ondersteunen. We 
staan bedrijven terzijde over vestigingsmogelijkheden, maar 
ook over subsidiemogelijkheden, fiscale vraagstukken, juridi-
sche structuur, verkrijgen van vergunningen, aantrekken van 
personeel en ga zo maar door. Bovendien introduceren we 
hen zo mogelijk in het Brabantse ondernemersnetwerk en bij 
kennisinstellingen om nieuwe samenwerking en business te 
stimuleren. In 2017 zette REWIN de verschuiving in van generieke 
acquisitie naar strategische acquisitie. Ofwel: het specifiek 
werven van structuurversterkende bedrijven in de speerpunt- 
sectoren. Per speerpuntsector is een strategisch acquisitieteam 
geformeerd en is gezamenlijke regionale strategische acquisi-
tie opgestart.

Buitenlandse bedrijven
Van de 28 nieuwe bedrijfsinvesteringen in West-Brabant zijn 13 
bedrijven van buitenlandse oorsprong, samen goed voor 215 
nieuwe arbeidsplaatsen. REWIN werkt intensief samen met de 
Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) bij het aantrek-
ken van buitenlandse vestigers en uitbreidingsinvesteringen. 
Samen met de BOM realiseerden we 8 nieuwe vestigers en 
uitbreidingen van buitenlandse bedrijven.   

Provada
REWIN heeft in 2017 samen met de gemeenten Bergen op 
Zoom, Roosendaal, Breda, Halderberge, Rucphen, Steenbergen, 
Tholen, Woensdrecht en het havenbedrijf Moerdijk en Kop 
van Brabant deel genomen aan de vastgoedbeurs Provada in 
de RAI Amsterdam. Zo is onze regio in de spotlight gezet, zijn 
nieuwe contacten gelegd en de banden met het relatienetwerk 
aangehaald. 
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Eerste West-Europese fabriek 
van Sarten in Roosendaal
Sarten is een snelgroeiend Turks bedrijf, gespecialiseerd 
in de productie van verpakkingen voor fast moving consu-
mer goods. Het bedrijf behoort tot de top 100 van Turkse 
industriële bedrijven en maakt allerlei soorten metalen en 
plastic verpakkingsproducten. In totaal telt Sarten 3.000 
werknemers en 15 productielocaties in Turkije, Rusland 
en Bulgarije. Binnenkort start Sarten met hun eerste 
West-Europese productie vestiging, waarbij de keuze is 
gevallen op een pand op bedrijventerrein Borchwerf in 

Roosendaal. REWIN heeft Sarten begeleid bij de zoek-
tocht naar dit pand. Ook hebben we samen met de ge-
meente de benodigde vergunningen geregeld en Sarten 
geïntroduceerd bij diverse toeleveranciers. Bovendien 
hielpen we hun via ons netwerk bij het vinden van een 
lokale manager en technisch en productiepersoneel. In 
totaal kunnen er 40 medewerkers bij Sarten aan de slag!

Meer vestigers, ga naar www.rewin.nl/jaarverslag2017

49,7

49,7
49,7

28 683

49,7

nieuwe bedrijfsinvesteringen arbeidsplaatsen

miljoen euro investering

Nieuwe vestiger!

Vestigen

december

Tijdlijn

Logistiek
Lancering van eerste 

white paper: ‘Data 
Science in de Supply 

Chain’. Verbeteren van het 
innovatieklimaat. 

Groei mkb
Groei mkb presenteert 

‘Roadtrip langs mkb-parels 
van West-Brabant’. Uit elke 

gemeente één. 

voor de hele tijdlijn ga naar www.rewin.nl/jaarverslag2017

Hightech & maintenance
Op Woensdrecht vinden de 

eerste tests plaats 
voor draadloze 

informatieuitwisseling 
met brandsensoren.

HTM/Agrofood
ICARes met eigen stand op 

Agrifoodtechbeurs. 
Sensoren, drones, 

autonome robots, smart 
farming & big data.

Lees ons 

uitgebreide 

jaarverslag op 

www.rewin.nl/

jaarverslag2017
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