
Hoe organiseer je een succesvol financierbaar project? 

VOORBEELD: BRAINPORT SMART DISTRICT - HELMOND



Step 1: Market

BRAINPORT SMART DISTRICT

Aanleiding

De wereld verandert in een rap tempo. De maatschappij van morgen is 
fundamenteel anders dan die van gisteren. Alles draait om verduurzaming en 
flexibiliteit, ook wat betreft ons woonklimaat

Ambitie

Durf en commitment van alle stakeholders is nodig om niet alleen de 
energietransitie te versnellen, maar ook om een goede invulling te geven aan een 
bestendige toekomst. Hiervoor is een eigentijds en duurzaam woon-, werk- en 
leefklimaat nodig dat aansluit bij een dynamische maatschappij en economie. 

Uitdaging

Bedrijven, organisaties en burgers uitdagen om te komen met innovatieve ideeën, 
projecten, producten of diensten, die het nieuwe wonen en werken vorm zullen 
geven. 

Gewenst Resultaat

Een slimme programmatische aanpak waarmee nieuwe, slimme inzichten, 
samenwerkingsvormen en technologieën worden samengebracht om de transitie 
voor de gebouwde omgeving te versnellen, met een economisch | ecologisch | 
energetisch | maatschappelijk rendement.

het nieuwe wonen en werken



Bewoners 

▪ Bewoners hebben een actieve rol bij de (her)ontwikkeling van 
hun eigen leefomgeving

▪ Levensloopbestendige en betaalbare woningen

▪ ‘gebruik’ i.p.v. ‘bezit’, delen van faciliteiten en diensten

▪ Korte woon-werkafstand

▪ Woon-, werk- en leefcomfort in optima forma

Overheid

▪ Mogelijkheid tot een duurzame gebiedsontwikkeling en –
exploitatie

▪ Gedifferentieerde opbouw wijk en gemeenschap

▪ Integratie van wonen, werken en recreëren 

▪ Bijdrage aan de transitie van energie, maar tegelijkertijd ook 
van circulariteit, biodiversiteit, mobiliteit en 
levensbestendigheid

▪ Aantrekken van nieuwe (jonge) besteedbare inkomens

▪ Regionale impuls t.a.v. werkgelegenheid, sociale cohesie en 
vitaliteit

Ondernemingen

▪ Versnellen van de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen

▪ Opdrachten → werkgelegenheid

▪ Kruisbestuiving met andere bedrijven en stakeholders

▪ ‘aantrekkelijk wonen’ als instrument om werknemers aan te 
trekken en te behouden

▪ Werknemer is flexibeler in werktijden en dichterbij

▪ Duurzame economische groei behoeft investeringen in ‘human 
capital’

Onderwijs-, Kennis- en Innovatie-instellingen 

▪ Living Lab Experience

▪ Onderzoek, ontwikkeling en opleiding in de reële omgeving

▪ Kennis- en demonstratieplatform waar onderwijs en kennis 
gemakkelijk in contact komen met marktpartijen

▪ Versterking kennispositie en –netwerk (community) 

BRAINPORT SMART DISTRICT
verbinden van verschillende belangen



1. Samenwerking tussen inwoners, onderwijs- & kennisinstellingen, 
bedrijfsleven en overheden

2. Activiteiten moeten bijdragen aan een duurzaam, kwalitatief 
hoogwaardig en vitaal woon-, werk- en leefklimaat

3. Sociale cohesie, veiligheid en zekerheid

4. ‘gebruik’ in plaats van ‘bezit’ cq. delen van faciliteiten en diensten

5. Geen uitstoot van broeikasgassen en afval én geen fijnstof

6. Gebruik van alleen hernieuwbare energiebronnen

7. Nieuwe materialen worden alleen gebruikt als er geen alternatief is

8. Mobiliteit is duurzaam en voor iedereen toegankelijk

9. Zelfredzaamheid en levensloopbestendig

10. Initiatieven zijn opschaalbaar

BRAINPORT SMART DISTRICT
programmaprincipes



ENERGIE
hoofd programmalijn

Industriële Bouw

Zelfredzaamheid

Water

Biodiversiteit

Mobiliteit Circulariteit

BRAINPORT SMART DISTRICT
programmalijnen



Overheid

beleid | procesgeld

Kennis-, Onderwijs- en 
Innovatie-instellingen

kennis | netwerk

▪ Uitdragen en bewaken BSD-

gedachtengoed

▪ Lobby bij (rijks)overheid

▪ Liaisonfunctie naar andere Smart 

Cities

▪ Inhoudelijke en financiële rapportage 

aan Raad van Advies

▪ Aansturen programmabureau

Algemeen Management

Raad van Advies

▪ Beoordelen en selecteren projectvoorstellen 

van de Business Challenges

▪ Monitoring en (eind)evaluatie van projecten

▪ Teamsamenstelling:

✓ Vertegenwoordiger(s) gemeente ¹

✓ Vertegenwoordiger(s) Bewonersraad ¹

✓ Experts (industrie en kennisinstellingen)

✓ Vertegenwoordiger BSD programmabureau  

¹ per challenge verschillend

Selectiecommissie

kernpartners

BRAINPORT SMART DISTRICT
organisatiestructuur BSD programma

Regionale 
Ontwikkelingsmaatschappij

programmamanagement

▪ Opstellen en uitvoeren van MarCom

activiteiten

▪ Communicatie-uitwisseling met andere 

Smart Cities

▪ Organiseren van Open Dagen

▪ Organiseren van Smart City events

▪ Opstellen en uitvoeren PR-campagne

Marketing & Communicatie

BRAINPORT SMART DISTRICT
programmabureau

Voorzitter Raad van Advies = boegbeeld | inspirator | autoriteit

▪ Acquireren van uitvragen (van 

gemeenten)

▪ Organiseren BSD Business Partner 

events

▪ Publiceren en organiseren van 

Business Challenges (i.s.m. de 

gemeente die de uitvraag wil uitzetten)

Business Aquisitie & Project Facilitatie



1. Gemeente meldt zich bij BSD programmabureau om een uitvraag (= Business Challenge) te 

willen openstellen in het kader van duurzaam wonen.

2. Het programmabureau, de selectiecommissie en de betreffende gemeente definiëren 

samen (voor de betreffende gemeente) de woontransitievisie en de inhoud van de Business 

Challenge, waarbij de BSD programmaprincipes en programmalijnen leidend zijn.

3. Het programmabureau en de betreffende gemeente organiseren informatiebijeenkomst(en) 

aangaande de Business Challenge en publiceren deze vervolgens.

4. De selectiecommissie beoordeelt de ingediende projectvoorstellen aan de hand van de 

gestelde criteria en de financiële dekking ervan.

5. De selectiecommissie selecteert de projectvoorstellen die voor uitvoering in aanmerking 

komen en brengt het programmabureau en de gemeente hiervan op de hoogte.

6. De gemeente stuurt de penvoerders van de gehonoreerde projectvoorstellen een 

uitvoeringsovereenkomst ter ondertekening.

7. Ondertekening van de uitvoeringsovereenkomst is het startpunt van het project en tevens 

de officiële toetreding van de projectdeelnemers als partner tot het BSD Business Partner 

netwerk. 
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BRAINPORT SMART DISTRICT
werkwijze BSD programma


