Maak ’t in
West-Brabant!
Groei • Innovatie • Vestigen
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Zoekt u een goede vestigingslocatie voor uw
B e l g bedrijfsruimte,
i ë
nieuwe distributiecentrum,
N253

(hoofd)kantoor of fabriek? Hebt u hulp nodig
bij uw groeiplannen? Zoekt u nieuwe kennis of
nieuwe partners voor uw innovatie-ideeën?
Regionale ontwikkelingsmaatschappij
REWIN West-Brabant helpt u graag op weg.
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Groei

Innovatie

Vestigen

Bedrijven die willen groeien,
hebben vaak nieuw kapitaal
nodig. Of een goed advies.
REWIN ondersteunt bedrijven
bij het beoordelen van hun
businessplan en het vinden van
financiering. Voor een goed
plan is altijd geld te vinden, is
onze ervaring.

Om concurrerend te blijven, is
vernieuwen noodzakelijk. Maar
binnen je eigen organisatie
innoveren is niet eenvoudig.
REWIN neemt initiatieven voor
innovatieprojecten en brengt
bedrijven, kennisinstellingen en
overheden bij elkaar. En REWIN
zorgt waar mogelijk voor
ondersteuning bij financiering
van een business case en voor
aansluiting op stimuleringsprogramma’s van de provincie, het
Rijk en Europa. Samen werken
aan innovatie levert resultaat.

Het juiste bedrijf op de juiste
plek, is onze filosofie. Daarbij
geldt: niet de locatie maar de
businesscase van het bedrijf
is leidend. REWIN helpt met
fiscale expertise, advies over
subsidie, logistieke analyses,
financieringsadviezen en met
adviezen over kavels en
bestaand bedrijfsonroerend
goed.
Zie ook onze database:
uwpand.nl

West-Brabant

Arie Rietveld
Rietveld Transport & Logistics
‘Samenwerken lukt goed in
West-Brabant, ook met de overheden. REWIN vervult daarin een
belangrijke rol.’

‘Ik wist nog niet eens dat ik een
hoofdzetel in Nederland wilde, toen
REWIN mij belde. Ook na onze vestiging blijft REWIN ons ondersteunen.’

De regio bindt ondernemers en bedrijven met innovatiekracht en groeipotentie aan West-Brabant door te focussen
op de drie regionale topsectoren: biobased economy,
logistiek en maintenance.

Hoogwaardig technisch onderhoud (maintenance) speelt een doorslaggevende rol voor
de beschikbaarheid van kapitaalgoederen in
de luchtvaart, (proces)industrie en maritieme
industrie.
De regio heeft een goede mix van machineleveranciers, eigenaren van fabrieksinstallaties
en dienstverleners. Componenten die om te
zetten zijn in nieuwe businesskansen.

Logistiek

Het gebied is goed bereikbaar met diverse weg- rail- en
waterwegen en kent weinig congestie. Bedrijven en
kennisinstellingen in de regio werken aan uiteenlopende
innovatieprojecten. Bijvoorbeeld rondomthema’s als technologische vernieuwing, bundelen van goederenstromen en
vergroening van de economie. Dat gebeurt meestal samen
met andere regio’s.

West-Brabant is een logistieke topregio die
beschikt over alle vervoersmodaliteiten, een
ideale ligging en goede verbindingen. Maar
de regio biedt meer: slimme ketenregie en
samenwerking zorgt voor concurrentiekracht
en nieuwe impulsen.

West-Brabant telt bijna 716.000 inwoners. Dat is een flink
arbeidsmarktpotentieel. Inwoners vinden het een prettige
woonomgeving met voldoende scholen – inclusief een internationale –, een divers cultureel aanbod en volop recreatiemogelijkheden.

De regionale ontwikkelingsmaatschappij REWIN West-Brabant
maakt zich sterk voor de groei van de werkgelegenheid en
versterking van het innovatief vermogen in de regio
West-Brabant. Dit doen we namens onze aandeelhouders,
de West-Brabantse gemeenten.
REWIN timmert al 30 jaar succesvol aan de weg. Dat doen
we proactief, professioneel en resultaatgericht. Meer
weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

REWIN West-Brabant initieert business
developmentplannen en innovatieprojecten
binnen en tussen deze sectoren. Wij stimuleren
samenwerkingsverbanden van bedrijven en
kennisinstellingen en zorgen zo voor meer
innovatiekracht.
REWIN initieert, stimuleert en verbindt.

Maintenance

West-Brabant is de perfecte vestigingsplaats voor bedrijven
met een internationale focus. Of dat nu de Benelux, Europa
of wereldwijd is. De regio ligt ideaal tussen de wereldhavens
Rotterdam en Antwerpen. Er zijn verschillende internationale
luchthavens op circa een uur rijden. Met ongeveer 50.000
bedrijven is het een dynamische regio.

REWIN West-Brabant
Kurt Impens
Century21

Focus op biobased economy,
logistiek en maintenance

De samenwerking tussen verladers, logistieke
bedrijven en het onderwijs vormt hiervoor de
basis.

Peter van Rijsbergen
Flowserve
‘Het is goed dat REWIN het voortouw neemt met nieuwe initiatieven
om de maintenance-sector te
versterken.’

Jan Willem van den Born
Promese
‘REWIN ontzorgt ons bij het vinden
van samenwerkingspartners. Na
een zachte landing in de regio
introduceerde REWIN ons in het
ruime netwerk, zodat onze business kan blijven groeien.’

Biobased economy
West-Brabant heeft een sterke agrofood- en
chemie sector. Op het snijvlak van deze twee
branches is een stevig cluster ontstaan op
het gebied van groene grondstoffen en
groene bouwstenen, zoals performance
materials, coatings en chemicaliën.
REWIN zorgt er voor dat kansen in deze snelgroeiende sector omgezet worden in business.

Willem Sederel
Biobased Delta
‘Dankzij het Biobased Innovations
project van REWIN is een belangrijke basis gelegd voor de biobased
economy in Zuidwest-Nederland.’

Voorbeelden van
business clusters
Aerospace, (proces)industrie, maritieme industrie,
composiet onderhoud automation/robotisering,
unmanned aircrafts, efficient multimodaal vervoer,
bundelen ladingen, Europese corridors, innovaties bio
aromaten, coatings, pyrolyse, natuurlijke vezels/groen
bouwen, kleurstoffen, food packaging.
Arn van der Vorst
Mepavex Logistics
‘REWIN brengt je op ideeën, brengt
bedrijven bij elkaar en zorgt voor
financiële ondersteuning in de
opstartfase van innovatieprojecten.
Het is mede daarom prima ondernemen in deze regio.’

Een indruk van bedrijven die zich
de afgelopen decennia met behulp
van REWIN in West-Brabant hebben
gevestigd:
Amgen
Ricoh
Samsung
Weight Watchers
Warnaco/Calvin Klein
GM
Kraft Foods
Toshiba
Abbot
Ritchie Bros
Forever 21
Alpha Packaging
Forever Direct
Abercrombie & Fitch
Primark
Chevrolet
AkzoNobel
Alfa Laval

Mieke Kramer
Vifor Pharma
‘REWIN heeft ons uitstekend
ondersteund in de zoektocht naar
een geschikte kantoorlocatie voor
ons Benelux-kantoor. Breda is voor
ons de ideale locatie.’

REWIN initieert,
stimuleert en verbindt
Bent u op zoek naar de juiste locatie voor uw bedrijf?
Hebt u een businessidee en kunt u hulp gebruiken bij
het concretiseren daarvan? Wilt u samenwerken met
andere innovatieve ondernemers? Zoekt u hulp bij uw
financieringsvraagstuk? Wij helpen u graag. Al onze
dienstverlening is kosteloos. Neem geheel vrijblijvend
contact met ons op.

  

REWIN West-Brabant
Cosunpark 22, 4814 ND Breda
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+31 (0)76 564 67 80
info@rewin.nl
www.rewin.nl

