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Overheid, versterk positie Regionale 
Ontwikkelingsmaatschappijen 

De ROM’s zijn een cruciale speler in het innovatielandschap van 

Nederland, zo blijkt uit de landelijke evaluatie, over de periode 2016-

2020, van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Niet alleen 

slaagden de ROM’s er ruimschoots in de innovatie- en 

concurrentiekracht van hun regio te versterken, ze vervulden bovendien 

een cruciale rol bij het ontwikkelen van ecosystemen en het versnellen 

van maatschappelijke transities. Het Rijk wordt geadviseerd de 

https://mailchi.mp/bom.nl/over-nieuwe-en-groeiende-brabantse-bedrijven-ontwikkelprogrammas-en-gezonde-toekomst-6104513?e=d1d39d0fe8


samenwerking met de ROM’s verder te versterken en de ROM’s een 

nadrukkelijkere rol te geven in de uitvoering van nationaal en Europees 

innovatiebeleid. 

Lees meer >  

  

 

Ontwikkelt de TU/e de meest duurzame 
auto ter wereld? 

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en innovatie zijn al 

decennia een match. De technische universiteit komt met het ene slimme 

plan na het andere. De nieuwste innovatie die de Universiteit onlangs 

presenteerde is Zem: een personenauto die meer CO2 opvangt dan 

uitstoot tijdens het rijden. En het is misschien wel de meest duurzame 

auto ter wereld. 

Lees meer >  

  

https://bom.us13.list-manage.com/track/click?u=67724e8697353e3df4edf941e&id=88a866fc76&e=d1d39d0fe8
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Webinar EU-Handelsprogramma: 
'Vergroot uw exportpotentieel' 

Via het EU-Handelsprogramma kosteloos deelnemen aan beurzen, 

handelsmissies en trainingen gericht op internationaal ondernemen? Het 

EU-Handelsprogramma maakt deel uit van de Brexit Adjustment Reserve 

(BAR). Binnen deze regeling is € 32 miljoen beschikbaar om 

Nederlandse ondernemers die geraakt zijn door Brexit te ondersteunen 

bij het verkennen of uitbreiden van kansrijke internationale markten.  

Tijdens het webinar op donderdag 1 september krijg je inzicht in het 

actuele aanbod van het programma en hoe je daarmee kosteloos je 

exportkennis en -vaardigheden vergroot. 

Meld je aan >   

  

https://bom.us13.list-manage.com/track/click?u=67724e8697353e3df4edf941e&id=fc61b06d64&e=d1d39d0fe8
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Meet-up AgriFoodInnovation - Smart 
Farming Plantaardig 

 

Het thema ‘Smart Farming Plantaardig’ staat centraal tijdens de Meet-up 

van AgriFoodInnovation op 21 september in Breda. Naast kennis delen, 

ervaringen uitwisselen, nieuwe contacten leggen en businesskansen 

verkennen, wordt er in de thematiek rondom Smart Farming Plantaardig 

gedoken. Chantal Dietvorst neemt namens de BOM deel aan de 

gesprekstafel over het belang en de noodzaak van onderwijsontwikkeling 

binnen de sector. 

Lees het volledige programma en meld je aan >  

  

https://bom.us13.list-manage.com/track/click?u=67724e8697353e3df4edf941e&id=1f26255f60&e=d1d39d0fe8


 

NWO-subsidie voor project ESMEE 

ESMEE, ofwel ‘Maatschappelijke Missies mogelijk maken met 

Ecosystemen voor Ondernemerschap’,  richt zich op de centrale vraag: 

hoe kunnen we missiegedreven innovatiesystemen beter begrijpen, 

onderbouwen en optimaliseren? Daar gaat een consortium bestaande uit 

de ROM’s, de Haagse Hogeschool en het Rathenau Instituut-KNAW mee 

aan de slag. Aan dit, en twee andere projecten over missiegedreven 

innovatiesystemen, is via de NWO KIC-call in totaal 4,2 miljoen euro 

toegekend. Maatschappelijke en private partners dragen 800.000 euro bij 

aan cofinanciering. 

Lees meer >  
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Export Accelerator Program 
Wil je nieuwe en specifieke buitenlandse markten onderzoeken? En wil je 
toewerken naar structurele omzet uit het buitenland? Meld je dan nu aan voor 
het Export Accelerator Program! Oud deelnemer Jan Peter Meeuwse van 
Cordis SUITE vertelt je waarom. Op donderdag 22 september start de 2e editie 
van 2022! 

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=PbBAfQIa618


Duurzaam afvalverwerkingsbedrijf Evreka 
breidt uit naar Brabant 

Het Turkse technologiebedrijf Evreka heeft haar kantoren geopend op de 

High Tech Campus in Eindhoven. Het bedrijf sluit zich aan bij het 

innovatieve Nederlandse IT & tech ecosysteem en brengt oplossingen 

voor duurzamer afvalbeheer door het digitaliseren van 

afvalbeheerprocessen. Het uiteindelijke doel van het bedrijf is het 

verminderen van de CO2-uitstoot en het gemakkelijker maken om 

nieuwe bronnen uit afval te creëren door middel van recycling.  

Lees meer >  
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Zakendoen in Frankrijk 

Ben je al actief in Frankrijk of wil je een eerste stap zetten? Kom meer te 

weten over de zakelijke mogelijkheden in Frankrijk tijdens het event 

“Zakendoen in Frankrijk”. Op donderdag 29 september organiseren 

Impuls Zeeland, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), VNO 

NCW Brabant-Zeeland, NLinBusiness en NBSO Lyon een 

middagprogramma in het Willem II stadion in Tilburg waarin we je 

onderdompelen in de kansen die dit land te bieden heeft. 

Lees meer >  
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Bedrijventerreinen Loven en Kanaalzone 
gaan verduurzamen 

Vitaal Kanaalzone, Vitaal Loven, Waterschap De Dommel, Midpoint 

Brabant, Provincie Noord-Brabant, De Brabantse Ontwikkelings 

Maatschappij (BOM), Omgevingsdienst en de gemeente Tilburg 

ondertekenden op woensdag 20 juli de Green Deal. In de Green Deal zijn 

afspraken vastgelegd voor de verduurzaming van de bedrijventerreinen 

Loven en Kanaalzone in Tilburg. De focus ligt op de thema’s 

energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. 

Lees meer >  

  

Agenda 

1 september 2022 
Webinar EU-Handelsprogramma: 
Vergroot uw exportpotentieel >  

21 september 2022 
Meet-up AgriFoodInnovation: 
Smart Farming Plantaardig >  

22 september 2022 
Start Export Accelerator Program >  

29 september 2022 
Event Zakendoen in Frankrijk >  
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