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Ondernemers drijvende kracht
achter Datastad Den Bosch
’s-Hertogenbosch is hard

Gevestigde commerciële namen

Platform Driven by Data

op weg om dé onbetwiste

Datagestuurde productie, slimme woningen,

Driven by Data is onderdeel van een ver

software om apparaten online aan te sturen,

snellingsprogramma voor ondernemers.

datastad van ons land te

automatische zaai- en oogstplanning,

Dit platform helpt ze om de mogelijkheden

worden. De plek waar data

gepersonaliseerde online advertenties.

van data in hun business te benutten.

gedreven bedrijven en

Al deze datagestuurde innovaties zijn

Via het programma kunnen ondernemers

gebaseerd op software die Bossche onder-

workshops volgen, onderzoek door experts

nemers ontwikkelen en aansturen.

laten doen in het MKB Datalab en events

startups zich vestigen en
waar nieuwe Big Dataopleidingen, incubators en
innovatieprojecten als
paddenstoelen uit de grond
schieten. Wil jij deel uit

bezoeken waar praktijkvoorbeelden worden
In ’s-Hertogenbosch zijn grote namen

gedeeld. Driven by Data is uniek in Neder-

gevestigd als SAP, Siemens, Ricoh, Canon,

land. Mede daarom wordt het ondersteund

Acer, Primeline, Supermicro, Brand Loyalty

door het Ministerie van Economische Zaken.

en CTAC. Stuk voor stuk koplopers in inter-
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Kweekvijver van talent
’s-Hertogenbosch is de enige stad in

Onderzoek

Nederland met IT-opleidingen op MBO-,

Internationale onderzoeksprogramma’s in

MBO en HBO:
broedplaats voor IT-talenten

samenwerking met bedrijven die o.a. de

Alle HBO- en MBO-instellingen vind je

ruimte hebben om datasets voor onderzoek

op een centrale plek: aan de Onderwijs

in te brengen.

boulevard. Dat maakt deze locatie op

HBO- en universitair niveau. En niet de
minste – de opleidingen zijn stuk voor

loopafstand van de historische binnenstad

stuk beoordeeld als beste van het

nationale markten, met hun hoofdkantoor

Meer weten over Driven by Data?

of Nederlandse thuisbasis in ’s-Hertogen-

Ga naar platformdrivenbydata.nl.

land. In ’s-Hertogenbosch studeren

Werkruimte

tot het IT-opleidingscentrum van Nederland.

Alles wat ondernemers nodig hebben,

maken van deze Bossche

bosch. En dat is niet voor niets. Want de

30.000 jongeren, waarvan er ruim

datarevolutie?

stad doet er alles aan om een nog rijkere

2.000 een IT-opleiding volgen.

kantoren voor R&D-teams en studio’s voor

Avans – Academy voor Industrie en
Informatica

voedingsbodem te worden voor data

Jaarlijks studeren er honderden

tijdelijke projectteams.

Deze datagerichte HBO-opleiding van

gedreven innovaties, bijvoorbeeld met het
Talentvolle ondernemers zijn de drijvende

platform Driven by Data.

talenten in deze richtingen af, klaar
om de arbeidsmarkt te bestormen.

kracht achter de Bossche ontwikkeling tot
datastad. Daarom worden zij in ’s-Hertogen-

zoals een incubatorcentrum voor startups,

Avans Hogeschool werd de afgelopen jaren

Woonruimte

structureel als beste van het land beoordeeld

Op de campus wonen zowel Nederlandse en

(Elsevier). Populaire studierichtingen zijn

buitenlandse studenten.

Informatica, Technische Informatica en

meer ondernemers te trekken, hebben de

JADS – de datacampus waar kennis
en ondernemen samenkomen

Events

intensief samen met bedrijven uit de regio,

gemeente en het bedrijfsleven de handen

Zijn unieke positie als IT-opleidingsstad

Netwerken doe je op de campus, waar diverse

onder andere via het TECHlab en het IoT-Lab.

bosch met open armen ontvangen. Om nog

Technische Bedrijfskunde. Avans werkt

ineen geslagen om een stroom aan nieuwe

Nieuwe namen

heeft ’s-Hertogenbosch mede te danken aan

datageoriënteerde events en dagelijkse

datagestuurde oplossingen te ontwikkelen.

De nieuwe generatie Bossche databedrijven laat steeds meer van zich horen.

de Jheronimus Academy of Datasciences &

activiteiten plaatsvinden. Ook heeft het

HAS Hogeschool

Het doel? Samen de mobiliteit, veiligheid,

Enkele voorbeelden:

Entrepreneurship (JADS). Deze datacampus is

bedrijvennetwerk JADS Association er

Deze Bossche hogeschool is gespecialiseerd

gezondheid en het onderwijs voor de

Anylinq – datamanagement

een initiatief van de Universiteit van Tilburg

zijn thuisbasis.

in het groene domein: agrifood, biologie en

inwoners nog verder verbeteren.

InvoiceFinance – online platform voor kredietverstrekking

(UvT) en Technische Universiteit Eindhoven

Adeptiv – datadriven marketing

(TUE). Hier is veel IT- en datakennis gebun-

Ben je benieuwd wat ’s-Hertogenbosch

Blue Rock Logistics – logistieke software

deld, met alle disciplines rond data en

jou als ondernemer te bieden heeft?

Green Gorillas – social media management

ondernemerschap onder één dak:

In deze flyer lees je alles over de vestigings

NFDWSTD – voedselverspilling via online platform

mogelijkheden, huidige innovatieprojecten,

Dataspox – Smart City data-analyse

Opleidingen

Deze opleider is de afgelopen vier jaar

opleidingsmogelijkheden en de ervaringen

Netscalers – personaliseren van online verkoop

Een graduateschool met universitaire

beoordeeld als het beste grote MBO-college

en PhD-opleidingen rond data en

in Nederland. Belangrijke opleidingen zijn

ondernemerschap.

Mechatronica, ICT en Procestechniek.

van andere ondernemers.
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buitenruimte. HAS heeft onderzoeks- en
Meer weten? Ga naar JADS.nl

onderwijscurricula rond Location Intelligence,
Smart Farming en Geomedia & Design.

Koning Willem I College
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Grote regionale behoefte aan
datagerichte innovaties

Incubators voor ambitieuze ondernemers

Bossche databedrijven kunnen hun kennis eenvoudig in

Waar vind je een geschikte werklocatie?

Kleinere IT-bedrijven en startups

De Grasso

Op zoek naar een flexibele werkplek:

de praktijk brengen, in diverse sectoren. In de regio Oost-

De ondernemers van datastad ’s-Hertogenbosch zijn vooral

komen vaak samen in incubators.

Dit is het nieuwe Bossche co-working

per week, per dag of zelfs per uur? Je kunt

concept op het gebied van data en ICT,

een shared workspace huren bij onder

gevestigd in een monumentale voormalige

andere Regus, Seats2Meet, Het Nieuwe

machinefabriek op enkele minuten lopen

Kantoor en Blauw073.

Brabant zijn veel werkgevers in agrifood, bouwtechnologie,

gevestigd in twee gebieden:

’s-Hertogenbosch:

logistiek en gezondheid – een grote afzetmarkt voor data
gerichte innovaties. Deze bedrijven hebben hier zowel
hoofdkantoren als groothandels- en productievestigingen.
De grootste werkgevers in de omgeving ’s-Hertogenbosch

De Bossche binnenstad, inclusief de Spoorzone - deze locatie is uit-

van het Centraal Station, de binnenstad

stekend bereikbaar per trein, ligt dichtbij de historische binnenstad

De Mariënburg

en de Onderwijsboulevard. Hier hebben

en de onderwijsinstellingen. Populaire bedrijvencentra hier zijn

Op deze campus zijn ruimtes beschikbaar

startups, scale-ups en gevestigde namen

De Jamfabriek en De Grasso.

voor datagedreven bedrijven, vaak in

toegang tot gezamenlijke faciliteiten.

combinatie met een samenwerking met

zijn bedrijven als Jumbo, Vanderlande, Sligro, Vos Logistics,
Heijmans en Essent.

Daarvan zijn er verschillende in

Langs de A2 – hier vind je verschillende ruime bedrijfslocaties

JADS voor bijvoorbeeld onderzoek of

De Jamfabriek

zoals De Herven, De Brand, Pettelaarpark en de Rosmalense Plas

productontwikkeling.

Een dynamische vestigingsplek voor data-

(in aanbouw). De terreinen liggen langs de A2, dus zijn uitstekend
bereikbaar per auto.

en ICT-bedrijven in de agrifood- of de

Rockstart

health-sector. Er is een startup-zone en

Deze bekende startup-accelerator heeft

een zone voor scale-ups.

Connectivity is key voor databedrijven. Daarom zijn op alle locaties

sinds 2017 een accelerator-programma

redundante glasvezelnetwerken en diverse maatwerk hosting- en

Artificial Intelligence op de Mariënburg

De Gruyterfabriek

back-up-faciliteiten beschikbaar.

campus. Startups komen in aanmerking

Dit monumentale fabriekscomplex is dé

voor een verblijf van zes maanden, om hun

creatieve hotspot van Brabant, waar 185

De gemeente ’s-Hertogenbosch biedt ondernemers huisvesting

product te ontwikkelen en voor te bereiden

creatieve en innovatieve ondernemers hun

op verschillende locaties in de stad via de Bossche Investerings

op het verkrijgen van groeifinanciering.

werkplek hebben.

maatschappij.
Meer daarover vind je op nvbim.nl.
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Coaching en groeikapitaal
om de volgende stap te maken

Netwerken via events en platforms
Op dit moment is in oprichting de JADS Association:
50 leidende databedrijven, waaronder Philips, BMW, DSM,
Tesla, Huawei, Gartner, Heijmans, Essent en ING, gaan in dit
Jouw business versnellen? Samen
sta je sterker. Verschillende Bossche
organisaties en ervaren ondernemers
helpen je graag om de juiste partner

In ’s-Hertogenbosch vinden verschillende (netwerk)events plaats –
van bijeenkomsten van lokale communities tot internationale
vakbeurzen. Daarnaast zijn er diverse platformen waar je jouw
kennis kunt delen en partnerships kunt opstarten.

platform samenwerken met de twee JADS-universiteiten

RUIMTE OM TE
EXPERIMENTEREN

TUe en UvT, met als ambitie om vanuit ’s-Hertogenbosch hét
leidende platform te worden in Nederland op het terrein

MKB Datalab

TECHlab

van data en ondernemerschap.

JADS Association – dit platform wordt ontwikkeld door de TUE
en UvT samen samen met een groot aantal toonaangevende data
bedrijven. JADS Association moet uitgroeien tot hét leidende
platform in Nederland op het terrein van data en ondernemerschap.

Hier staan data-wetenschappers stand-by

In Avans Hogeschool-lab kun je testen naar

te vinden, jouw groeistrategie uit te

om aan de slag te gaan met zakelijke

hartenlust, bijvoorbeeld met embedded

Bossche ICT-community – de community voor alle ICT-bedrijven en

stippelen of je toekomst te financieren:

vraagstukken. Schakel als ondernemer de

systems, industriële automatisering,

-onderwijsinstellingen in ’s-Hertogenbosch. Samen werken zij via

benodigde expertise in, vind een passende

3D-printing, websites, apps, games en

bijeenkomsten en een eigen platform aan gedeelde innovatie,

IT-omgeving of kies voor een quick scan

films. In het lab worden ook usability-tests

promotie, onderwijs en het aantrekken van talent.

of workshop.

gehouden.

Ondernemerslift+
Dit netwerk van overheid, ondernemers en
onderwijsinstellingen ondersteunt, faciliteert en stimuleert innovatieve startende
en groeiende (student)ondernemers in de
regio Noordoost-Brabant, bijvoorbeeld
met coaching en leningen. Ook organiseert
Ondernemerslift+ veel seminars en themabijeenkomsten.

Bosch Investeringsfonds
De gemeente ’s-Hertogenbosch,
N.V. Bossche Investeringsmaatschappij (BIM)
en zes private investeerders, investeren
samen 14 miljoen euro in veelbelovende

Den Bosch Data Week – een week vol events rond het thema

IoT Stadslab

‘welke impact heeft data op ons leven?’ Met themaevents over

Bedrijven, onderwijsinstellingen en de

data & mobility, data & energy, data & safety en meer. Deze week

gemeente ontwikkelen in dit lab samen

wordt ook de Data Responsability Award uitgereikt.

Smart-City-toepassingen. Ook vinden er
vaak events plaats.

Diverse vakbeurzen en congressen – jaarlijkse events in onder
andere de Brabanthallen rond IT en data-trends zoals SecurityLive,

Farm-IT

IT-rooms, Agrifood-Tech, Vakbeurs Energie en FM Dag.

In dit Agrifood Open Datalab op de
Bossche GrowCampus kun je als onder
nemer experimenteren met jouw
datagedreven innovatie in agrifood,
eventueel met hulp van IT-studenten.

innovatieve bedrijven in de agrifood,
health, ICT en cleantech.
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Waarom ondernemen in
datastad ’s-Hertogenbosch?
820 IT-bedrijven met 7000 banen
40% groei van arbeidsplaatsen in IT sinds 2010

01100
10110
11110

> 10% van beroepsbevolking werkt in ICT
(4e stad van NL, bron Atlas voor Gemeenten)
30.000 studenten (MBO, HBO, WO) > 2000 ICT-studenten
Avans verkozen tot beste HBO IT-opleiding van Nederland
(2018, Elsevier)
1e wetenschappelijke opleiding Datasciences &
Entrepreneurship in NL
Europa’s eerste Artificial Intelligence Accelerator
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Heb je vragen? Bij de gemeente ’s-Hertogenbosch helpen we je
graag persoonlijk. Daarvoor kun je contact opnemen met:
Vestigingslocaties:

Gustave Pol

 06 11359131

Netwerken en events:

Martin van der Broek

 06 52346591

Incubators, coaching en groeikapitaal

Piet Jan den Dikken

 06 20604993

www.ondernemenindenbosch.nl

