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klik hier als deze nieuwsbrief niet goed getoond wordt.

#28, 2015

Afscheid Joop
Sistermans
Vanaf 2011 was Joop Sistermans
gedelegeerd bestuurder van de
Brainport 2020-commissie. Op 3
maart nam hij afscheid, met veel
erkenning en dank van de regio’s
en beide provincies.
Lees verder

Bestuurlijke ambassadeurs Brainport 2020 op drie thema’s
Met het vertrek van Joop Sistermans zijn vanaf 2015 vanuit de Brainport 2020-commissie
drie bestuurlijke trekkers benoemd. Ton Wilthagen voor de aanpak arbeidsmarkt, Harry
Hendriks voor aanpak kapitaalmarkt en Atzo Nicolaï voor de marsroute EU.
Lees verder

http://brainport.m10.mailplus.nl/genericservice/code/servlet/React?encId=df8rcP2U9N... 12-3-2015
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Resultaten 2014
In 2014 heeft op de pijlers van People, Technology, Business van Brainport 2020 volop actie
plaatsgevonden. Voor People is door de triple helix regio’s en de techniekplatforms in
Zuidoost-Nederland een belangrijke bijdrage geleverd aan het landelijk Techniekpact voor
kiezen, leren en werken voor techniek, o.a. een met forse groei van het aantal centra voor
innovatief vakmanschap en de lancering van de Techfinder.
Lees verder

Zes regio’s vertegenwoordigd in Brainport 2020-commissie
Vanaf 2015 zijn alle zes de triple helix regio’s bestuurlijk vertegenwoordigd in de Brainprot
2020-commissie: Elies Lemkes-Straver (ZLTO) namens Agrifood Capital, Henk van Houtum
(van Houtum papier) namens Keyport 2020, Ton Wilthagen (Universiteit van Tilburg) voor
Midpoint Brabant, Martin Paul (Universiteit Maastricht) namens Greenport Venlo en Nienke
Meijer (Fontys) namens Brainport Eindhoven.
Lees verder

http://brainport.m10.mailplus.nl/genericservice/code/servlet/React?encId=df8rcP2U9N... 12-3-2015
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Focus komende periode
In 2014 heeft een midterm review plaatsgevonden, waarna door de Brainport 2020commissie duidelijke keuzes zijn gemaakt voor de focus op de uitvoering van het
programma in de komende jaren. Drie bovenregionale thema’s staan centraal: de aanpak
van de arbeidsmarkt, het stimuleren van startende en snel groeiende innovatieve
ondernemers door een sluitende kapitaalstructuur en de Marsroute EU.
Lees verder

BRAINPORT 2020 REGIO'S
AgriFood Capital (Noordoost-Brabant)
Brainport Regio Eindhoven (Zuidoost-Brabant)
Greenport Venlo (Noord-Limburg)
Keyport (Midden-Limburg)
Limburg Economic Development (LED) (Zuid-Limburg)
Midpoint Brabant (Midden-Brabant)

CONTACT
Brainport 2020-commissie
Nieuws, ideeën of voorstellen voor de Brainport 2020
nieuwsbrief? Stuur een e-mail naar info@brainport2020.nl.
U kunt zich hier aanmelden of afmelden voor de Brainport
2020 nieuwsbrief.
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