
K EN N ISV A LORIS A TIE  IN  Z U ID OOS T- BRA BA N T  
Brightmove BV is de uitvoeringsorganisatie in de regio Zuidoost-Brabant van het Valorisatieplan. 
Brightmove is een vervolg op het Incubator3+ programma. Het plan beoogt versterking en verdere 
professionalisering van het valorisatieproces in Zuidoost-Brabant.  De aandeelhouders van 
Brightmove weerspiegelen de verandering van de organisatie in de regio; het zijn de TU Eindhoven, 
Fontys Hogescholen, Brainport Development en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. 
Brightmove is een van de pijlers onder de het uitvoeringsprogramma 'Brainport 2020', dé integrale 
bijdrage van Zuidoost-Nederland aan het land om een plek in de top 5 van meest concurrerende 
economieën te heroveren. Zuidoost-Nederland richt zich op het verkrijgen van een plaats in de top 3 
van Europa en een top 10 positie in de wereld van regio’s met een vergelijkbaar technologie en 
businessprofiel. 

Als uitvoerder van het 'Valorisatieplan' zet Brightmove zich in voor het verder versterken van 
duurzame samenwerking en versterking binnen de valorisatieketen en de valorisatieactiviteiten. 
Voor het realiseren van de ambities zijn naast de subsidie van AgentschapNl, omvangrijke bijdrgaen 
verkregen van de provincie Noord-Brabant, de SRE, private partijen, waaronder de Rabobank. 

De missie van Brightmove luidt als volgt: 

In intensieve samenwerking en samenhang met alle relevante partijen in de Brainport regio, een 
krachtige infrastructuur beschikbaar stellen van diensten, expertise en netwerken met de doelstelling 
om meer snelle groeiers en OEM'ers te creëren in de regio door:  

• ondernemerschap te stimuleren bij alle studenten in het hoger- en wetenschappelijk 
onderwijs en meer excellente en ambitieuze ondernemers te genereren die in staat zijn om 
(technologische) kennis om te zetten in succesvolle commerciële producten en diensten;  

• (technologische) kennis vanuit kennisinstellingen en bedrijven snel en effectief op een 
dusdanig toepassingsniveau te brengen waardoor zij een praktische (commerciële) 
bestemming kan krijgen in het MKB en grote industrie; 

• meer alfa, bèta en gamma starters te creëren met een financierbaar en levensvatbaar 
businessplan, die de potentie en ambitie hebben om snel (door) te groeien naar nieuwe 
OEM'ers voor de Brainport regio.  

Met alle financiële en niet-financiële bijdragen van de partners, is Brightmove in de gelegenheid 
gesteld twee fondsen te starten, een Pre-Seed fonds en een Proof-of-Concept fonds. In totaal 
werken direct bijna 10 mensen de komende 6 jaar aan de realisatie van de missie en de doelen zoals 
uiteengezet en gespecificeerd in het Brightmove Jaarplan. Een veelvoud daarvan draagt als partner 
bij aan het stimuleren van ondernemerschap, valorisatie van kennis en ondersteunen van starters. 
Enkele van die belangrijke partijen zijn de Kamer van Koophandel, Syntens, United Brains, Rabobank 
Eindhoven - Veldhoven, TNO en de Vrienden van Brightmove. Samenwerking wordt aangegaan met 
onder andere AutomotiveNL, de Hightech Campus en het Food Connection Point te Helmond. 
 
Voor meer informatie: 
Ewit Roos (Directeur Brightmove) 
Info@brightmove.nl 
Www.brightmove.nl 


