
 

Brainport de toekomst : hightech en design in een
netwerkeconomie
Citation for published version (APA):
Lintsen, H. W. (2009). Brainport de toekomst : hightech en design in een netwerkeconomie. In H. W. Lintsen, &
P. Thoben (editors), De canon van Eindhoven (blz. 205-217). Heinen.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/2009

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 27. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/eaa5d2c0-4b90-4d86-b03c-4a2f72d05229


>> PERIODE

NA 1970:
EEN NIEUW
TIJDPERK

>> ICOON

B RAIN PORT
DETOEKOMST

‘BRAINPORT’,
DE TOEKOMST

HIGHTECH EN DESIGN

IN EEN NETWERKECONOMIE

-ik_~~.

—1—-i-

• eel I ~I~~IlIIllI

rule

-

‘ii

-~

I—I.

e



p.206

BRON
STRUCTUUR

AC11V11EITEN
DES16t~ BEDRIJVIGHEID

ONTWIKKELING ZAKELIJKE
TABELLENBOEK EINDHOVEN
PHILI PSREGIOGEBIED‘Brainport’ is het motto van de regio

NETWERKECONOMIE Eindhoven om zijn economische positie
te versterken en de verworven welvaartINDUSTRIE te handhaven en jaren van

UNIVERSITEIT EURO crisis (zoals in 2009) te bezweren. Rot
TABEL terdam heeft de haven, de ‘seaport’, als

belangrijke motor voor zijn economie en
Amsterdam heeft Schiphol, de ‘airport’.
De regio Eindhoven wil inzetten op zijn
‘brains’ en tot de beste kennisecono
miedn van de wereld behoren. Dat moet,
want de internationale, economische
verhoudingen zijn na de Tweede Wereld
oorlog grondig veranderd. Het heeft zijn
weersiag gehad op de economische acti
viteiten in de regio. Een nieuw tijdperk
is aangebroken.

DRIE VERSCHUIVINGEN

Ret is onvoorstelbaar hoe snel economische
veranderingen zich voltrekken. Rond 1970
was Nederlarid nog een industrienatie:
circa 40% van de beroepsbevolking was
actief in de industrie. Tegenwoordig is dat
meer dan gehalveerd. Eenzelfde trend is
ook in de regio Eindhoven zichtbaar. De
industrie bood rond 1970 vermoedelijk
nog aan zo’n 50% van de beroepsbevol
king werk. Dat is nu nog maar zo’n 23%.
Ret is een da[ende trend die zeker nog zal
doorzetten. Daarentegen heeft de
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Tabel 1: DE ECONOMISCHE STRUCTUUR IN DE REGIO

EINDHOVEN IN 2007 (IN PROCENTEN)

Landbouw 3,3

ndustrie 23,0

Zakehjke d enstvert 47,3

Algemene dienstver 26,4

100

Bron: Bedrijvigheid & werkge egenhe d n Zu doost Brabant.
Tabs lenboek Vest g ngsnrsg ster 2007 )Gsmssnts B ndhoven,
april 2008)

Opmsrking: Os regio Eindhoven bestaat sit 21 gemeenten,
te weten Asten, Bergs k BesI, B acts Cransndonck Deurne,
Esrsel, S ndhovsn, Gsldrop-M era, Gemert-Baks Heeze
Leends, Helmond Lssrbeek Nuenen ca., 0 rschot, Reuse -de
M erden, Someren, San en Breugs Va kenswaard, Vs dhovsn.
Waalrs.

dienstverlening zijn dominante positie in
de regionale werkgelegenheid aanzienlijk
versterkt, namelijk van 45% naar 74% (zie
tabel 1). Dat wil overigens niet zeggen
dat de betekenis van de industrie minder
is geworden. Integendeel, de industrie
blijkt nag steeds voor de regio een econo
mische factor van de eerste orde te zijn.
Pen tweede, ingrijpende verschuiving is
de aard van de industriële activiteiten. De
textiel- en leerindustrie waren zo’n vijftig
jaar geleden belangrijke bedrijfstakken in
Eindhoven. Daar is nauwelijks nag iets van
te merken. De sigarenindustrie behoorde
tot de internationale koplopers. Dat is
allang weer vergeten. In de jaren zestig en
zeventig werden deze bedrijftakken weg
gevaagd uit het straaWeeld en de statis
tieken. Tot in de jaren tachtig is er sprake
van een zogenaamde ‘tweepijiereconomie’.
waarbij de bedrijvigheid zich concentreert
op Philips en DAF. Vanaf de jaren negentig
ontstaat een netwerkeconomie met knoop
punten in de metaal- en machine-industrie
(o.a. VDL Groep en ASML), de elektrotech
nische industrie (Philips), de transportmid
delen (met name DAF Trucks/PACCAR) en
voeding (o.a. Campina) (zie tabel 2).

Een derde belangrijke verschuiving
betreft Philips. De multinational groeide na
de oorlog spectaculair en domineerde lange
tijd de regionale bedrijvigheid. Dat tijdperk

is voorbij. De huidige economische ontwik
kelingen dragen echter nog sterk de sporen
van de veranderingen die zich bij Philips
hebben voltrokken. Welke zijn dat en met
welke gevolgen?

Tabs) 2: DE INDUSTRIELE STRUCTUUR IN DE REGIO

EINDHOVEN IN 2007 (IN PROCENTEN)

Vaeding-snGenat

Text ie

Haul

Grafiscue en papier)nd,

Chsm is

Bauwmaterialen

Metaa

Mach nebauw

Elektraniache nd.

Transpartmiddelsn nd.

Bauw

Overige 7,6

100

IN HET SPOOR VAN PHILIPS

Midden jaren zestig had Philips in de regio
Eindhoven ongeveer 40.000 werknemers
in dienst. Anna 2008 is dat teruggelopen
tot zoo 11.000. En die daling gaat door.

De bakermat van de productie lag in
Eindhoven. Na de oorlog werden de be
drijfsactiviteiten in sod tempo verspreid
over Nederland, Europa en de wereld. Die
activiteiten waren in 1950 ondergebracht
in twaalf Hoofdindustriegroepen. zoals
Licht, Telecommunicatie en Elektronen
buizen. Nu heeft Philips zijn kernacti
xriteiten geconcentreerd in drie divisies:
‘Lighting’, ‘Healthcare’ en ‘Consumer
Lifestyle’. Vijftigjaar geleden was Philips
een verticaal geintegreerde organisatie.
Een groat deel van de verwerking van
grondstof tot eindpro duct vond in eigen
beheer plaats, evenals ondersteunende

Afb. p. 205
Kenn a ntensiv
tat n combinate
met de maakin
dustr a seen
be angrijks motor
sands meows
bedrijvigheid
in de regro
Zuidoost Brabant.
Os bsstaande
anderzasks louts

I noes vormen
hisrvaor het tun
dament. Naast de
hightech campus
is dsTschn sche
Universite t met
de fist alleen
symbolische
Ksnn spoort als
voorgebouw list
bslangr Ikats
centram. Ook
TNO hsett hier
Sen amvsngrijke
vestiging

7,5

2,7

1,7

4,3

4,3

2,6

12,3

13,5

8,9

6,9

27,9

Bran: Bedri)vighsid & wsrkgslsgenheid n Zurdoast-Brabant.
Tabs lenboek Vest g ngenreg ster 2007 (Gemeente Eindhazen,
april 2008)



activiteiten zoals onderzoek, logistiek en 2

reclame. Philips had bijvoorbeeld zijn eigen
glasfabriek, produceerde zeif het papier en
het karton voor verpakkingen en maakte
zijn eigen machines en gereedschappen.

In de jaren zestig startte langzaam
de ontvlechting van Philips. De sterke
expansie dreigde de onderneming onbe
heersbaar te maken en de interne, toeleve
ringen minder efficient. Bovendien namen
door de totstandkoming en de uitbouw
van de Europese Economische Gemeen
schap de uitbestedingsmogelijkheden toe.
Gespecialiseerde bedrijven konden steeds
beter concurreren in kwaliteit en prijs met
de interne, toeleverende bedrijven van
Philips. De Philipsleiding moest ook wel de

hoofdindustriegroepen een vrijere leveran
cierskeuze geven omdat de concurrentie
steeds krachtiger werd en er zo commer
cieel mogelijk moest worden ingekocht.

De papier- en golfkartonfabricage was
de eerste grootschalige activiteit die werd
verzelfstandigd of verkocht. Dat proces
nam meer dan twintig jaar in beslag
en werd uiteindelijk in de jaren tachtig
voltooid. Vele onderdelen zouden volgen.
Een aantal grote bedrijven in de regio
vindt hierin zijn oorsprong. Zo ontwierp
Philips ooit de machines om chips te
maken. Het huidige ASML in Veldhoven,
de grootste fabrikant van chipsmachines
in de wereld, kwam hier uit voort. De
automatiseringsafdeling werd verkocht
aan BSO, tegenwoordig Origin, en vormt
flu een belangrijke vestiging van dat bedrijf
in de regio. Ret ingenieursbureau DHV
AIB, onderdeel van DHV, is een voortzet
ting van het Philips ingenieursbureau.
Chipsfabrikant NXP, onder meer geves
tigd op de High Tech Campus, vormde
oorspronkelijk de chipsdivisie van Philips.

Ret is daarom ook niet vreemd dat de
zakelijke dienstverlening in de regio sterk
groeide. Voorheen vielen vele activiteiten
binnen Philips (automatisering, logistiek,
consultancy, gezondheidszorg, kantines,
etc.) voor de statistieken onder de cate
gone van de elektrotechnische industrie
nu vallen ze als verzelfstandigde of
uitbestede activiteiten onder zakelijke
dienstverlening. Deze bedrijven kregen
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Het circa 27 het kloppend een creatieve
hectaren grote hart vormde stad’ worden.
bedrijfsterrein van de radio- en Naast bewoning
dat Philips tossen televisietabricage, in hoogbouw
circa 1920 en 1950 was rond hat jaar moeten hightech
in Strijp aan de 2000 grotendeels en design met
spoorlijn near varlatan door gerelateerde
Boxtel in de multinatio- activiteiten de
gebruik new, nal, waarna de nieuwe bectrijvig
heat t een roam- planvorming over heid gaan vormen
rijke geschiedenis de herontwikke- op Strijp-S.
en telt diverse ling van dit gebiad
rijkswonumenten op gang kwam.
zoals hat bekende Deze eens voor
Klokgebouw (hiar da gewone mans
links) sit 1928. ‘verboden atad’
Wat lange tijd moat op termijn
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bovendien de kans am te groeien. Zij
startten als toeleveranciers van Philips,
maar zochten naar nieuwe markten en
kianten. Het werken voor Philips gold
als aanbeveling, 66k in het buitenland.

In de geschiedenis van Philips is er
nag sprake van een ander snort ‘spin off’.
De oprichters van een aantal bedrijven in
de regio waren voormalige werknemers,
hadden hun opleiding genoten bij Philips
(onder andere aan de voormalige Philips
Jongens Nijverheids Opleiding) en brachten
hun werkervaring in. Zo nam P. van der
Leegte in L952 als metaalbewerker ontslag
hi) Philips en startte met de vervaardi
ging van metaalproducten voor Philips en
DAF. Inmiddels is het bedrijfuitgegroeid
tot de VDL Groep, een conglomeraat van
internationaal opererende bedrijven gespe
cialiseerd in de bewerking van metaal en
kunststof en in de levering van technische
systemen zoals cleanrooms.

Een groat aantal bedrijven vond op deze
manier zijn oorsprong in Philips en was
aanvankelijk veelal afhankelijk van de
multinational. Philips was de enige of
belangrijkste klant en legde eenzijdig de
contracteisen op. Er was nauwelijks sprake
van het gezamenlijke ontwikkelen, ontwer
pen en fabriceren (zogenaamde co-design
en co-makerschap). Pas in de jaren negen
tig zouden de toeleveranciers emanciperen.
Dat hing echter samen met een dramati
sche ontwikkeling in de regio.

EEN SCHOK DOOR EINDHOVEN

Philips en DAF waren de belangrijkste
motoren voor de regionale economie om
streeks 1990. Wat niemand in Eindhoven
voor mogelijk had gehouden. geheurde.
Philips dreigde om te vallen. DAF ging
daadwerkelijk onderuit. Philips had al
ettelijke jaren te kampen met lage rende
menten. Dc wereldeconomie stagneerde.
De concurrentie met name uit Japan en
Korea verhevigde. Grote projecten zoals
de fabricage van computers en de ontwik
keling van geheugenchips waren op een
mislukking uitgelopen. Drastische kosten
reductie was noodzakelijk, forse perso
neelsreductie vereist. Een van de grootste
saneringsoperaties uit de geschiedenis

van Philips, de Operatie Centurion, was
een feit. Tussen 1990 en 1992 verdwenen
wereldwijd 55.000 banen en in de regio
ongeveer 8.000. De toeleveranciers dreigden
in de val te warden meegesleept.

Dc gebeurtenissen bij DAF leidden zo
mogelijk tot nag meer verbijstering. Begin
1993 ging DAF plotseling failliet. 2000 van
de 5000 werknemers kregen ontslag. Er was
geen geld voor een sociaal plan. Honderden
schuldeisers hadden gezamenlijk meer dan
een miljard euro te vorderen. Oorzaak was
de conjunctuurgevoelige bedrijfswagen
sector in combinatie met riskant manage
ment. De verkoop van vrachtauto’s daalde
fors, de voorraden bij DAF groeiden buiten
sporig en de schulden bij DAF Financie
ringsmaatschappij waren enorm.

De regio leek volledig af te glij den. Zij
herstelde zich echter opmerkelijk snel in
de jaren daarna. Na Centurion ging het met
Philips aanzienlijk beter. DAF maakte een
succesvolle doorstart. Oak de economische
conjunctuur ontwikkelde zich gunstig. Een
belangrijk aspect was dat de malaise een
gevoel van urgentie had teweeggebracht en
een momentum had gecreeerd voor talrijke
initiatieven in de regio. Hieruit ontstond
een nieuwe economische structuur, de
netwerkeconomie.

NAAR EEN NETWERKECONOMIE

In het boek Stille Krachten. 25 jaar sociaal
economische ontwikkeling regio Eindhoven
wordt gedetailleerd beschreven hoe onder
nemers, politici en bestuurders van kennis
instellingen aan een nieuwe, economische
structuur bouwden. Die samenwerking was
reeds zichtbaar in de solidarfteit met de
nntslagen werknemers en de leveranciers.
de verliezers in het economisch drama. Zo
kwam er een DAF Ondersteuningsfonds
en werden er bijeenkomsten georganiseerd
voor bedrijven die zochten naar nieuwe
afnemers en markten. Maar er moest
meer gebeuren.

Er werd een strategic ontwikkeld onder
leiding van een driemanschap: Rein Wel
schen, de burgemeester van Eindhoven,
Theo Hurks, voorzitter van de Kamer van
Koophandel, en Henk de Wilt, voorzitter
van het College van Bestuur van de
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3, Beg n jeren De twee belang DAF waarbj Dc betrokken termEjn e ders can
negentg leken rijkste trekpaar- veel reg one e werknemers des ag. DAF Bus
E~ndhoven en de den qua werkge- toeleveranciers zagen bet somber werd in oktober
reg~o op een eco- egenheid I epen betrokken waren in, maar konden bezet door de
nom~sche ramp achteruit.Voora in 1993 bsarde ge ukk g meren wnrknemers
af te stesewn. de onderganq sen see1 orrust. dee sop mdcii
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Technische Universiteit Eindhoven. 21
gemeenten brachten een werkkapitaal van
circa 3 miljoen euro bij elkaar, dat wil zeg
gen circa 5 euro per inwoner. Dat was op
zich niet veel, maar de ‘hefboomwerking’
was enorm. Men slaagde erin om Euro
pese subsidies te krijgen voor het zoge
naamde Stimulus-programma, in totaal
zo’n 180 miljoen euro. De belangrijkste
winst van het programma was de vor
ming van nieuwe netwerken. Bedrijven en
instellingen konden samen met partners
projecten indienen en subsidies verwerven.
Het onderlinge vertrouwen en de onder
linge samenwerking namen enorm toe.
60 clusterprojecten en 400 andersoortige
projecten waren het resultaat. Daarnaast
werden met Stimulus-gelden op grote
schaal bedrijfsterreinen opgeknapt en
nieuw ontwikkeld, en 33.500 cursusplaat
sen en 4000 arbeidsplaatsen gecreeerd.

Stimulus bracht, in combinatie met de
gunstige conjunctuur en een optimistisch
ondernemingsklimaat, ook aanzienlijk
meer dynamiek. De regionale economie
‘verbreedde’ zich. Een grote instroom van
buitenlandse bedrijven kwam opgang. Er
ontwikkelden zich nieuwe groeisectoren
zoals ‘automotive’, design en zakelijke
dienstverlening. Toeleveranciers werden
minder afhankelijk van Philips en DAF en
ontdekten nieuwe markten en producten.
Tot slot, dank zij de NV Rede startten er
vele nieuwe bedrijfjes die in verzamel
gebouwen kansen kregen.

‘BRAIN PORT’ EN HAAR UITDAGINGEN

Als basis van dit succes wordt de samen
werking gezien, op alle niveaus en in alle
sectoren, tussen bedrijven, overheden en
kennisinstellingen. Dit concept, de zoge
naamde ‘Triple Helix’, is het fundament
van het nieuwe programma ‘Brainport’.

Het uitgangspunt is dat de regio
beschikt over een unieke combinatie van
maakindustrie, toptechnologie en design.
Met 70.000 arbeidsplaatsen in de industrie
scoort de regio Eindhoven naar verhouding
boven het landelijk gemiddelde en levert
zij 40% van de toegevoegde waarde in de
maakindustrie. Daarmee is de regio een
van de trekpaarden van de Nederlandse

economie. De maakindustrie kan zich
alleen handhaven als zij zich richt op
hoogwaardige producten op nichemarkten,
zoals chipsmachines (ASML), elektronen
microscopen (FEI Company) en medische
apparatuur (met name allerlei soorten
beeldvormende technieken, bijvoorbeeld
CT-, PET- en MRI -scanners van Philips
Healthcare). De productie daarvan wordt
ondersteund door gespecialiseerde toele
veranciers, bijvoorbeeld in ‘printed circuit
boards’, micro-elektronica, kabeloplossin
gen en complete ‘box-build’ producten en
systemen (Neways Electronics). Diezelfde
leveranciers bieden deze haiffabrikaten
en bewerkingstechnieken eveneens aan
buiten de regio, onder andere in de in
dustriOle autornatisering, de luchtvaart,
de automotive-industrie, de defensie- en
telecommunicatie-industrie. Ook de zake
lijke dienstverlening is in deze productie
ketens betrokken, vooral op bet gebied van
transport, automatisering, communicatie
en financiën (zie ook tabel 3+4).

Het uitgangspunt is ook een krachtige
kennisinfrastructuur. De regio is nummer
één op bet gebied van ‘research and deve
lopment’ (R&D). In 2005 werd 9% van het
Bruto Regionaal Product (BRP) aan R&D
uitgegeven (landelijk is dat 1,8%) en 36%
van alle private bestedingen aan R&D in
Nederland geschiedt hier.

De regio beschikt met Philips Research
(bet voormalig Natuurkundig Laborato
rium) al decennia over een laboratorium
van wereldformaat en met de Technische
Universiteit Eindhoven over een technische
topopleiding. In de periode 2000-2005 was
51% van alle Europese octrooien, die in
Nederland werden geregistreerd, afkom
stig uit de regio. In de afgelopen periode
is de kennisinfrastructuur aanzienlijk
versterkt met de komst van TNO Industrie
en Techniek en met onderzoeksinstituten
zoals het Dutch Polymer Institute (o.a.
kunststoffen). Dergelijke instituten moeten
innovaties stimuleren op het snijvlak van
technologiegebieden en bedrijfsleven en
dat in open netwerken met kennisinstel
lingen, bedrijven en overheid. Het concept
van de ‘open innovatie’ is ook een van de
beginselen die ten grondslag ligt aan de

N ~. :



Tabel 3: DE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING IN DE REGIO Tabel 4: DE ALGEMENE DIENSTVERLENING IN DE REGIO

EINDHOVEN IN 2007 (IN PROCENTEN) EINDHOVEN IN 2007 (IN PROCENTEN)

Detail- en groothandel 39,5 Openbaar bestuur en overheid 14,0

Horeca 95 Onderwijs 23,8

Transportbedrijven 5,4 Gezondheids- en welzijnszorg 49,2

Diensten voor vervoer 1,9 Cultuur, sport en recreatie 6,4

Post en telecommunicatie 3,2 Overige dienstverlening 6,7

Financidle instellingen 6,5 100

Software en automatisering ~ Bron: Bedrijvigheid &werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant

TabellenboekVestigingenregister 2007 (Gemeente Eindhoven,
Speur- en ontwikkelingswerk 1,4

april 2008)

Overige zakelijke diensten 28,6

100

Bron: Bedri)vigheid & werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant.
TabellenboekVestigingenregister 2007 (Gemeente Eindhoven,
april 2008)
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High Tech Campus.
Een bijzondere dimensie krijgt de regio

nale kenniseconomie nog door haar sterke
positie op het gebied van design. Ook hier
ligt een belangrijke bron bij Philips en zijn
designafdeling met tientallen ontwerpers.
Een internationale reputatie heeft ook
de Design Academy verworven. De regio
wil zich verder profileren op dit gebied,
onder andere met de Dutch Designweek,
het Design Platform en het Designhuis. De
Technische Universiteit is in 2001 een nieu
we opleiding gestart ‘Industrial Design’,
die een sterke koppeling met technologie
en bedrijfsleven moet leggen. Strijp-S,
voormalig fabrieksterrein van Philips en
een gebied zo groot als de Eindhovense
binnenstad, moet volop speelruimte gaan
geven voor designbedrijven. Design moet
een factor worden in de internationale
concurrentiestrijd.

De regionale kenniseconomie staat
stevig in de steigers. Dat zal ook moeten,
want ‘Brainport’ staat voor een aantal
forse uitdagingen. Eén daarvan is het
opleiden, aantrekken en vasthouden van
de kenniswerkers. De arbeidsmarkt staat
voor deze categorie onder druk. Talenten
en experts moeten binnen de eigen regio
worden gem obiliseerd en uit het buiten
land worden aangetrokken. Dat kan alleen
als de regio voor hen aantrekkelijk is qua
huisvesting, ontspanning en cultuur.

Een ander probleem is dat er nieuwe
eigendomsverhoudingen in de regionale be
drijvigheid zijn gegroeid. Het familiebedrijf
heeft sterk aan belang ingeboet. Bedrijven
zijn vaker in buitenlandse handen. Finan
ciering en operationele activiteiten worden
meer en meer losgekoppeld. De verplaat
sing van het hoofdkantoor van Philips naar
Amsterdam is daarvoor illustratief. Dat
betekent dat cruciale beslissingen steeds
meer op afstand van de regio zullen worden
genomen. De vraag is hoe de internationale
‘besliscentra’ strategisch te koppelen aan
de regionale netwerkeconomie.

Dan is er het vraagstuk van de duur
zaamheid. Een moderne kenniseconomie
zal rekenschap moeten afleggen van haar
effecten op schaarste aan grondstoffen
en brandstoffen, milieu en biodiversiteit.

‘Brainport’ kan dat doen, omdat een
belangrijk deel van de productie- en
waardeketens zich in de regio bevindt.
Ondernemers, onderzoekers, ontwerpers,
bestuurders en politici, zij allen spelen een
rol in die regionale ketens en netwerken, en
kunnen worden aangesproken, niet alleen
op een bestendiging van de welvaart, maar
ook op het duurzame karakter ervan.

Tot slot is er het vraagstuk van de eco
nomische crisis, die wereldwijd in 2008
startte en de regio Eindhoven zwaar treft.
Hoe zal de regio deze zware storm door
staan? Zal zij met haar unieke, economi
sche structuur minder te lijden hebben
van deze crisis in vergelijking met vroegere
recessies (jaren dertig, jaren tachtig) of in
vergelijking met andere regio’s (Helsinki,
Boston, München). Zal zij erin slagen snel
te herstellen? Kan zij laten zien dat zij tot
de beste kenniseconomieën van de wereld
behoort?

Harry Lintsen
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• De regio is
begin 2lste eeuw
nog altijd het
belangrijkste
centrum van de
maakindustrie
in Nederland,
met belangrijke
bedrijven zoals

— -.—— EEl Company— ‘‘~--—•—- —- (elektronenmicro

scopen) an ASML
(chipsmachines),
hier op de foto.

1.

Philips heeft
dan wel vrijwel
alle productie•
activiteiten en
hat hoofdkantoor
naar elders ver
plaatst. toch is
er in de ragio nog
productiewerk
van the company
gebleven, met
als balangrijkste
Medical Systems
te Best, onderdeel
van de balangrijke
nieuwe divisie
Healthcare.
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Te bezoeken:
>‘ Kennispoort/Brainport,
John F. Kennedylaan 2

Design Academy,
Emmasingel 14

Technische Universiteit
Eindhoven, Den Dolech 2

High Tech Campus,
The Strip

Literatuur:
s> Stille krachten. 25 jaar
sociaal-economische ont
wikkeling regio Eindhoven
(Eindhoven 2008) Deel 1:
Van industrieregio tot
technologie hotspot;
De ontwikkeling van de
Eindhovense regio tussen
1983 en 2008 (door J. van
der Meer, W. van Winden
en L. van den Berg);
Deel 2: Het waren toch de
mensen (doorT. Beckers)

A. Adang, Vijftig jaar
Eindhovense Fabrikanten
kring (Eindhoven 1994)

Brainport, Brainport
Eindhoven, crossing borders,
moving frontiers (Eindhoven
2004)

Brainport, Brainport
Navigator: 2013 voorbij
(Eindhoven 2005)

Brainport, Brainport
en route (Eindhoven 2008)

Websites:
De websites van

de regionale bedrijven
en kennisinstellingen

Brainport
www. brainport. ni

>sHigh Tech Campus
www hiohtechcamous.nI

Design Academy
www.desipnacademy.nI
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