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VOORWOORD
Enige tijd geleden vroeg de Minister van
Onderwijs Cultuur en Wetenschap mij hoe wij
de verbinding konden maken tussen ‘techniek’
aan de ene kant en ‘cultuur’ en ‘onderwijs’ aan
de andere kant. Die uitdagende vraag heb ik
met enthousiasme opgepakt en we hebben met
een team van experts een heel mooi en stevig
antwoord geformuleerd. Dat antwoord schets ik
u in deze presentatie.
Het antwoord begint met een vraag. Waarom
willen we technologie met cultuur en onderwijs
verbinden? En waarom is technologie zo
van belang?
Voor een leefbare en welvarende toekomst is de
ontwikkeling van nieuwe technologie cruciaal. Dat
geldt voor Nederland, maar ook voor de rest van
de wereld. We hebben de nieuwste technologie
hard nodig voor de wereld van morgen. Maar
technologie op zichzelf heeft geen enkele
betekenis. Technologie krijgt zijn betekenis door
hoe wij mensen ermee omgaan – en hier worden
cultuur en onderwijs relevant. Hoe passen we
een robot in ons leven? Hoe voeden wij straks
10 miljard mensen? Hoe helpt technologie ons
gelukkig te zijn? Wat doen wij zelf?
Met de technologie die we vandaag ontwikkelen,
geven we vorm aan ons toekomstige leven;
we creëren het welzijn en de welvaart van de
toekomst, maar vooral ook hoe we straks leven.
Dat zouden grotere groepen mensen moeten
beseffen. Mensen – en dan vooral ook jongeren
– moeten beseffen dat zij in die ontwikkeling
zélf een actieve rol kunnen spelen. Door de
keuzes die zij elke dag maken. Door een studie
die zij gaan volgen. Mensen ontwikkelen de
techniek van morgen. En de wijze waarop ze
ermee omgaan.
Die ontwikkeling gaat elke dag verder, een leven
lang. Maar het gaat ook steeds sneller. Wat je
op school over techniek leerde is een paar jaar
later vaak al achterhaald. Om het ongelooflijke
tempo van technologische ontwikkeling te
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kunnen volgen, moet je een leven lang bij die
ontwikkeling betrokken blijven. Je moet een
leven lang leren.
Technologische ontwikkeling vraagt om een
podium. Een permanent podium waar de
nieuwste en haast ondenkbare technologie in
de spotlight staat, voor alle mensen zichtbaar
en bereikbaar. Maar ook een podium waarop
technologie wordt bevraagd, opgepakt en
omgekeerd, bediscussieerd in het licht van onze
cultuur. Een podium dat denkkracht en creativiteit
vanuit de hele wereld samenbrengt. Uitvinders
en voorlopers, studenten en CEO’s, kleine en
grote bedrijven, designers en kunstenaars. Een
podium dat door al deze input in zichzelf ook een
stimulans wordt voor verdere innovatie.
Zo’n experimenteeromgeving willen we met dit
plan lanceren. Geen podium in een duur en
glimmend museum, maar in een groot en vooral
leeg gebouw waarin de toekomst van technologie
in relatie tot ons leven verbeeld wordt, niet in
exposities maar in campagnes. Een gebouw
waar een jonge generatie graag naartoe gaat,
maar ook de hoogleraar en de techneuten van
bedrijven. Waar elke 100 dagen een nieuw
thema binnenstebuiten wordt gekeerd; waar
verhalen worden uitvergroot tot confronterende
binnenkomers.
Voor zo’n podium is ons grote, lege gebouw nooit
groot genoeg. Het podium strekt namelijk verder,
de wereld in. Onze campagnes spelen zich niet
alleen af in het grote gebouw, maar ook in de
media, in andere steden, in een bedrijf en ook op
school. De nieuwste technologie gaat ons allen
aan, altijd en overal. Wijzelf staan midden op
dit podium.

Rob van Gijzel
Burgemeester van Eindhoven
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NATIONAAL
PODIUM
VOOR DE
NIEUWSTE
TECHNOLOGIE

Met de nieuwste technologie geven wij vorm
aan onze toekomst. Daar willen we zoveel
mogelijk mensen bij betrekken. Daarom
ontwikkelen we een nationaal podium voor
de nieuwste technologie.

0.0

Wij presenteren de technologie van morgen
niet in een museum van gisteren. Geen duur
en glimmend gebouw, geen collectie die
morgen achterhaald is, geen conservator,
geen statische tentoonstellingen.
Wel onze eigen fabriek. Wel de technologie
van vandaag en morgen. Wel de impact op
ons leven. Ontwikkeld door samenwerkende
technologie toppers. Vertaald naar
dynamische exposities en campagnes.
Waaraan jij zelf kan deelnemen.
Samen maken we THE STEC: het nationale
podium voor de nieuwste technologie.
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THE STEC

0.0

VERBEELDING

INTERACTIE

EXPOSITIE
LECTURES
WERKPLAATS

LAB
BRAINSTORMSESSIES
EXPERIMENT

PRESSURE COOKER

DEBAT

CO-CREATIE SESSIES
EXPOSURE
WORKSHOPS
DINERS

OUTDOOR
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THEMA + VRAAGSTUK

CALL

PROGRAMMERING

CURATOR

0.0

EXPERTS EN PARTNERS

9 MAANDEN
ONTWIKKELEN

CALL
LAB EN WERKPLAATS

EXPOSITIE

ONTWIKKELEN

CALL

CAMPAGNE

ONTWIKKELEN

CALL

ONTMOETING

100 DAGEN
CAMPAGNE

STORY

CAMPAGNE

ONTWIKKELEN

STORY

CAMPAGNE

STORY

COMMERCIE

INNOVATIE
EXPOSURE

STORY:
DOORLOPEND
PROCES
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EEN LEEG
GEBOUW
ALS BASIS

0.0

Een museum voor de nieuwste technologie
is niet zo’n goed idee:
- het duurt jaren om het te realiseren;
- het kost tientallen miljoenen;
- en bij de opening is het al achterhaald.
Een podium voor technologie hoeft
niet in een duur museum. Wel op een
plek die mensen goed weten te vinden;
waar zij samen kunnen komen en samen
kunnen werken; waar het publiek zich
kan verwonderen en zijn eigen toekomst
verbeeld ziet.

VAN DER
MEULEN-ANSEMS

We willen vandaag beginnen. Er is geen
tijd te verliezen aan jaren onderhandelen,
schetsontwerpen, commissies, architecten,
failliete aannemers, te late oplevering,
kostenoverschrijding…
Ja, we willen vandaag beginnen! In een
gebouw dat op ons te wachten staat. Geef
ons de sleutels en we gaan morgen open.

SCHELLENSFABRIEK
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Ons gebouw heeft ruimte. Ruimte voor
verbeelding, voor samenwerken, voor
geld verdienen en voor ontmoeting. Maar
een gebouw alleen is niet genoeg. Ons
podium is zo groot als we het zelf maken.
Het gebouw is ons huis, de wereld
ons podium.

11

WHY?
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1.0
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WAAROM NU?

“Vergeleken met andere landen is Nederland
een innovation follower, vergelijkbaar met
bijvoorbeeld Oostenrijk, België, Frankrijk, en
Ierland. Deze landen staan op gepaste afstand
van de Europese innovation leaders Duitsland,
Zweden, Finland, Denemarken en Zwitserland.”
TNO 2012

“De samenleving van alledag gaat veranderen op manieren die
wij nauwelijks kunnen voorzien. Dat betekent dat er beroepen
gaan verdwijnen en nieuw soort beroepen gaan ontstaan die
nog onbekend zijn. Het hele onderwijssysteem is er op gericht
om mensen op te leiden voor beroepen die straks misschien
wel overbodig zijn. Er is noodzaak om de jongeren van nu
veel meer ‘skillsets’ aan te gaan leren, zoals ‘creativiteit’ en
‘innovatief denken en handelen’.”
TU/E

“De initiatieven van de laatste jaren ten
spijt, ontwikkelt vooral het arbeidsaanbod in
de exacte wetenschappen en techniek zich
ongunstig. Relatief weinig studenten, vooral
weinig vrouwen, kiezen voor bètavakken;
het aantal gepromoveerden in de exacte
wetenschappen en techniek blijft ver achter
op de rest van Europa. Nederland kiest
vooral voor gammarichtingen.”
TNO 2012
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TECHNOLOGIE
HEEFT EEN GROOT
AANDEEL IN ONZE
(TOEKOMSTIGE)
MANIER VAN LEVEN

1.0

Technologie krijgt zijn betekenis door
de wijze waarop wij mensen ermee
omgaan. En juist bij dat ermee omgaan
worden cultuur en onderwijs relevant.
Want hoe gaan we om met een robot
die ons leven binnenkomt? Hoe voeden
wij straks 10 miljard mensen? Hoe helpt
technologie ons gelukkig te zijn? Wat doen
wij zelf?
Met de technologie die we vandaag
ontwikkelen, geven we vorm aan ons
toekomstige leven; we creëren ons welzijn
en onze welvaart van de toekomst; we
bepalen vooral ook hoe we straks leven.
Dat zouden grotere groepen mensen
moeten beseffen. Mensen – en dan vooral
ook jongeren – moeten beseffen dat zij
in die ontwikkeling zélf een actieve rol
kunnen spelen. Door de keuzes die zij elke
dag maken. Door een studie die zij gaan
volgen. Mensen ontwikkelen de techniek
van morgen. En daarmee het leven
van morgen.
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INTERNATIONALE
UITSTRALING EN
VERBINDINGEN

De ontwikkeling van nieuwe, creatieve
technologie is een proces dat vrijwel
altijd in een internationale dialoog
plaatsvindt. Wat we op het nieuwe
podium in Eindhoven brengen, is
daarom vrijwel altijd verbonden met
creatieve en technologische centra in
de rest van de wereld.

1.0

“After all, science is
essentially international...”
MARIE CURIE
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BRAINPORT REGIO
EINDHOVEN: BEWEZEN
BREEDING GROUND

1.0

Brainport Regio Eindhoven, een hecht
samenwerkingsverband van bedrijven,
kennisinstellingen en overheden. Brainport
Development ondersteunt innovatieve
initiatieven uit de markt door de juiste
partijen bij elkaar te brengen en innovatieve
groei te realiseren. Ze zorgt zo voor een
aantrekkelijk investeringsklimaat, niet gek
dat grote high-tech bedrijven en instituten
als ASML, High Tech Campus, Automotive
Campus en TU/e in de regio gevestigd zijn,
naast tal van kleiner MKB. Zowel bedrijven
als kenniswerkers zoeken inspiratie in
de omgeving.

AIRPORT (AMSTERDAM)

SEAPORT (ROTTERDAM)

BRAINPORT (EINDHOVEN)
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DE REGIO
VAN PIONIERS
EN UITVINDERS

1.0

Als er één stad in Nederland verbonden
is met de ontwikkeling van nieuwe
technologie, dan is het Eindhoven wel.
Het DNA van Eindhoven bestaat voor
een groot deel uit techniek en de wil om
te innoveren.
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TECHNOLOGIE IN
NEDERLAND

DJOT (TWENTE)

TEYLERS
(HAARLEM)

SCIENCE CENTRE
(DELFT)

In Nederland presenteert een aantal
musea de technologie van gister, eergister
en nog langer geleden. Veel musea laten
met name kinderen kennismaken met
wetenschap en technologie. De historische
context is van belang. Maar een permanent
podium voor de high tech van morgen en
overmorgen is er nog niet in Nederland.
Daarmee worden kansen gemist.

TECHNIEKMUSEUM HEIM
(TWENTE)

NEMO
(AMSTERDAM)

MUSEON (DEN HAAG)

1.0

BOERHAAVE
(LEIDEN)
TECHNOPLANET
(ARNHEM)
ONTDEKHOEK
(DEN BOSCH)

TECHNOPOLIS
(MECHELEN)
CONTINIUM
(KERKRADE)
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BIG
IDEA
24

2.0
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THE
STEC
DE MENS CENTRAAL

DOELGROEP:
THE NEXT
GENERATION

2.0

STAGING TECHNOLOGY FOR LIFE

EEN LEEG
GEBOUW
ALS BASIS
PROGRAMMA
CYCLUS

VERHALEN
UITVERGROTEN

SAMEN
ONTWIKKELEN
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THE STEC IS
RUIMTE VOOR...

2.0

EXPOSITIE

LAB EN WERKPLAATS

COMMERCIE

ONTMOETEN
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2.0
EXPOSITIE

LAB EN
WERKPLAATS
COMMERCIE
ONTMOETEN

ONTMOETEN

CONVERSATIES

HORECA
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2.0
EXPOSITIE

LAB EN
WERKPLAATS
COMMERCIE
ONTMOETEN

SHOWCASE

COMMERCIE

SHOP
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2.0
EXPOSITIE

LAB EN
WERKPLAATS

RUIMTE VOOR
EXPERIMENT

COMMERCIE
ONTMOETEN

BEDENKEN

LAB EN WERKPLAATS

MAKEN

34

35

2.0
EXPOSITIE

LAB EN
WERKPLAATS
COMMERCIE
ONTMOETEN

VISUAL
STORYTELLING

EXPOSITIE

INTERACTIE
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DE MENS
CENTRAAL

ROBOTICS

2.0

NANOTECHNOLOGY

Bij alles wat we ontwikkelen, bevragen,
presenteren of verspreiden zetten we
de mens centraal: de mens en de grote
opgaven waarmee deze zich de komende
decennia geconfronteerd ziet.

3D PRINTING

FOOD
HOME

WATER
CITY

BIG DATA

HEALTH

LIGHT

We organiseren geen tentoonstelling over
wat robots al niet kunnen. We stellen
bijvoorbeeld de vraag wat de nieuwste
technologie voor onze gezondheid kan
betekenen. Misschien helpt een robot ons
wel weer te lopen.

ENERGIE
MOBILITY
WASTE
BIO TECH

ARTIFICIAL INTELLIGENCE

We organiseren geen tentoonstelling over
3D printing. We verkennen wel hoe we
genoeg voedsel kunnen produceren voor
10 miljard mensen; misschien wel met
een printer.
We organiseren geen tentoonstelling over
supercomputers en big data. We laten het
publiek wel ervaren wat veiligheid inhoud
en welke rol computers van de toekomst
daar bij spelen.

“It’s not a faith in technology.
It’s faith in people.”
STEVE JOBS
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PRIMAIRE
DOELGROEP:
THE NEXT
GENERATION

2.0

Het belang van technologie voor onze
toekomst mag eigenlijk niemand ontgaan.
Toch is er één groep die, meer dan alle
andere, technologie zou moeten ervaren
als dé kans op een duurzame toekomst:
the next generation.
Jonge mensen van 15 tot 30 vormen de
primaire doelgroep van THE STEC.

WEL KUNNEN
GAME CHANGERS
HBO+

MILLENNIALS
JONGEREN

PROFESSIONALS

NIET WILLEN

WEL WILLEN
POTENTIALS

KINDEREN

NIET KUNNEN
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SAMEN
ONTWIKKELEN

2.0

Alle campagnes die we maken, maken we
samen met wisselende teams van slimme,
creatieve mensen en betrokken, innovatieve
partners: universiteiten, hoge scholen, high
tech bedrijven, organisaties, onderzoekers,
creatieven, nerds, hackers, kunstenaars…
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VERHALEN
UITVERGROTEN
We vergroten de verhalen van techniek en
innovatie uit. We maken ze bigger than life.
We maken er campagnes van. Daardoor
komen technologische ontwikkelingen
diep bij ons binnen en ervaren we de
betekenis. Soms nog zonder dat we de
betekenis begrijpen.

MENSEN TECHNOLOGIE
LATEN ERVAREN

VERHALEN
VERBEELDEN

TECHNOLOGIE IN EEN
CONTEXT PLAATSEN
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- Je ervaart de betekenis van ‘big data’
beter wanneer de computer bij de entree
je plotseling bij je naam noemt en vraagt
hoe het met je vriendin Anna gaat;
- Je ervaart de betekenis van ‘langer leven’
beter wanneer je bij ons extra levensjaren
kan komen kopen;
- Je ervaart wat robots kunnen doen om
eenzaamheid te bestrijden, als je een
lang weekend in ons Robopark mag 		
logeren.

ETHISCH ASPECT
BETREKKEN
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THEMA + VRAAGSTUK
CALL FOR
PARTICIPATION

FORMULE

CURATOR
EXPERTS EN PARTNERS

3.0

9 MAANDEN
ONTWIKKELEN

LAB EN WERKPLAATS

ONTMOETING

EXPOSITIE

100 DAGEN
CAMPAGNE

COMMERCIE

INNOVATIE
EXPOSURE

STORY:
DOORLOPEND
PROCES
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PROGRAMMA
CYCLUS

3.0

THE STEC doorloopt steeds een nieuwe
cyclus. Deze cyclus start met het bepalen
van een thema, een vraagstuk. Vervolgens
is er de ‘call for participation’ waarbij het
team wordt gevormd: wetenschappers,
ondernemers, designers, uitvinders,
kunstenaars, televisiemakers… Het
samengestelde team werkt 9 maanden
lang aan output die het thema verbeeldt:
in exposties, in experimenten, in mediaevents, in welke vorm dan ook. Aansluitend
of zelfs parallel aan dit proces wordt
de campagne gestart om awareness te
creëren en het grote publiek te betrekken
bij de thematiek en de rol die de nieuwste
technologie daarin speelt of gaat spelen.

EVALUATIE
MOMENT
GO / NO GO

CALL

Elk jaar wordt er bepaald of een nieuwe
cyclus levensvatbaar zal zijn en of die
financieel haalbaar is.

CALL
EVALUATIE
MOMENT
GO / NO GO

CALL
CALL

CALL
CALL
CALL
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9 MAANDEN ONTWIKKELEN

9 MAANDEN ONTWIKKELEN

CAMPAGNE

9 MAANDEN ONTWIKKELEN

9 MAANDEN ONTWIKKELEN

9 MAANDEN ONTWIKKELEN
CAMPAGNE

9 MAANDEN ONTW

CAMPAGNE

CAMPAGNE
STORY

STORY

STORY
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3D PRINTING

FOOD

HEALTH

THEMA’S +
VRAAGSTUKKEN

3.0

LIGHT

ENERGIE
NANOTECHNOLOGY

WATER

BIO TECH
MOBILITY

ARTIFICIAL INTELLIGENCE
HOME
ROBOTICS

BIG DATA
WASTE

CITY
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VOORBEELD

52

4.0

53

‘FEEDING
THE CITY’

4.0

MEER MET
MINDER

CALL
54

9 MAANDEN ONTWIKKELEN

CAMPAGNE

STORY
55

BENOEMEN CURATOR,
BIJVOORBEELD:

4.0

DRS. CEES ’T HART
CEO FRIESLANDCAMPINA

PROF. DR. IR. LOUISE O. FRESCO
LANDBOUW- EN VOEDSELDESKUNDIGE, VOORZITTER RVB
WAGENINGEN UR

DR. KOERT VAN MENSVOORT
NEXT NATURE

DR. CEES VEERMAN
VOORMALIG MINISTER
VAN LANDBOUW

DR. AALT DIJKHUIZEN
PRESIDENT DUTCH
TOPSECTOR AGRI&FOOD
CALL
56

9 MAANDEN ONTWIKKELEN

CAMPAGNE

STORY
57

CALL FOR
PARTICIPATION

4.0

WE
ARE
LOOKING
FOR
YOU

DEELNEMEN AAN
CONTENTONTWIKKELING

CALL
58

9 MAANDEN ONTWIKKELEN

CAMPAGNE

STORY
59

9 MAANDEN
ONTWIKKELEN

4.0

ANDRE AMARO

HAS HOGESCHOOL

DESIGN ACADEMY EINDHOVEN
IFT INSTITUTE OF
FOOD TECHNOLOGIES

GENNEPERHOEVE

HIGH TECH CAMPUS

UNIVERSITEIT WAGENINGEN

FEEDING
THE CITY

TU DELFT

FRIESLAND CAMPINA
SLOWFOOD DROOG AMSTERDAM

TU/E
ALBERT HEIJN

TOKYO UNIVERSITY

TREESWIJKHOEVE

CALL
60

9 MAANDEN ONTWIKKELEN

CAMPAGNE

STORY
61

CAMPAGNES

4.0

De projecten die wij gaan maken, noemen
we geen exposities, maar campagnes. Het
zijn campagnes die zich zowel binnen als
buiten het gebouw afspelen. Op straat, in
een andere stad… maar zeker ook in de
media. Alle denkbare media.
COMMERCIE
...

LAB EN
WERKPLAATS

EXPOSITIE

...

ONTMOETING

FEEDING
THE CITY

...

INNOVATIE

EXPOSURE
...

...

CALL
62

9 MAANDEN ONTWIKKELEN

CAMPAGNE

STORY
63

EXPO

CALL
64

9 MAANDEN ONTWIKKELEN

4.0

CAMPAGNE

STORY
65

EXPOSURE

CALL
66

9 MAANDEN ONTWIKKELEN

4.0

CAMPAGNE

STORY
67

WERKPLAATS

CALL
68

9 MAANDEN ONTWIKKELEN

4.0

CAMPAGNE

STORY
69

ONTMOETING
EN DEBAT

EEN LEVEN
LANG LEREN
70

CALL

9 MAANDEN ONTWIKKELEN

4.0

CAMPAGNE

STORY
71

IN DE CAMPAGNE
GAAN WE NIET
ALLEEN DE DIALOOG
AAN MAAR STREVEN
WE NAAR ECHTE
INNOVATIES

4.0

VOORUITSTREVENDE
TECHNOLOGIE

CALL
72

9 MAANDEN ONTWIKKELEN

CAMPAGNE

STORY
73

STORY:
DOORLOPEND
PROCES VAN
LEREN, BEHOUDEN,
VERSPREIDEN, ...

CALL
74

9 MAANDEN ONTWIKKELEN

CAMPAGNE

4.0

STORY
75

THE STEC

4.0

VERBEELDING

INTERACTIE

EXPOSITIE
LECTURES
WERKPLAATS

LAB
BRAINSTORMSESSIES
EXPERIMENT

PRESSURE COOKER

DEBAT

CO-CREATIE SESSIES
EXPOSURE
WORKSHOPS
DINERS

OUTDOOR
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77

INVESTERING
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5.0
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MET MINIMALE KOSTEN
NAAR EEN MAXIMAAL
RESULTAAT

Indicatie jaarbegroting
Inclusief 3 campagnes heeft 2018 een jaarbegroting
van € 1.700.000.

5.0

Opbrengsten

100%

OVERHEDEN

Inhoud en communicatie
Het grootste deel van het budget zal geïnvesteerd
worden in inhoud en communicatie.

75%

50%

Locatie
We kiezen een bestaand gebouw dat direct
beschikbaar kan worden gesteld, waardoor er
geen hoge kosten voor het gebouw en exploitatie
gerekend hoeven worden. Indicatie van de integrale
opstartkosten gebouw: € 400.000.

2015

2015

2016

2017

2018

Overheden

825.000

780.000

1.020.000

850.000

Fondsen

275.000

300.000

425.000

425.000

-

120.000

255.000

425.000

1.100.000

1.200.000

1.700.000

1.700.000

2015

2016

2017

2018

Opstartkosten

400.000

-

-

-

Organisatiekosten

200.000

200.000

200.000

200.000

Campagnekosten*

500.000

1.000.000

1.500.000

1.500.000

1.100.000

1.200.000

1.700.000

1.700.000

Bedrijven
Totaal

Kosten

Totaal

* Campagnekosten: 500.000 per campagne.

BEDRIJFSLEVEN,
EIGEN INKOMSTEN

25%

Groeipad
We beginnen laag om te kunnen starten en omdat
de opbrengsten niet direct aanwezig zullen zijn.
In onderstaande tabel het groeipad in kaart gebracht.
Opbrengsten

FONDSEN

2016

2017

2018

Programmering te allen tijde
afhankelijk van financiële status

INVESTERING

CAMPAGNE

CAMPAGNE

CAMPAGNE

CAMPAGNE

CAMPAGNE

CAMPAGNE

CAMPAGNE

CAMPAGNE

CAMPAGNE

2015

2016

2017

2018

Evaluatiemomenten: GO / NO GO
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COLOFON
OPDRACHTGEVER
Gemeente Eindhoven

CONCEPT
Robert Jan Marringa (Two for Innovation)
Geert Boogaard (Blueyard)

VORMGEVING
Edhv

INPUT
Wij danken onze gesprekspartners voor hun
creatieve en wijze input:
Het creatieve team van CCCP
Tim Vermeulen (Het Nieuwe Instituut)
Sander Mulder en zijn studenten van de TU/e
Hans den Dekker (vrmlg. dir. Evoluon)
Peter Kentie (Eindhoven365)
Monique de Wit (Brainport Development/DTW)
Olga Mink (Baltan)
Ton van Gool (Gemeente Eindhoven)
Cees Jan Mol (U Approach)
Mark de Greeff (Eindhoven365)
Jorge Alves Lino (TU/e, STRP)
Angelique Spaninks (STRP)
Eerde Hovinga (VSBfonds)
Remco van de Craats (Edhv)
Kees Jansen (Pluraal)

We hebben ons uiterste best gedaan alle rechthebbenden
te achterhalen. Mocht iemand desondanks menen
aanspraak te kunnen maken gelieve contact op te nemen
met gemeente Eindhoven.
Disclaimer
Deze publicatie is met de grootst mogelijke zorg
samengesteld. Niettemin aanvaarden de samenstellers
geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden.
Aan de gepresenteerde informatie kunnen geen rechten
worden ontleend. De organisaties en personen in dit
conceptdocument zijn bedoeld als voorbeelden en zijn
in deze fase nog niet formeel betrokken.
Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie
mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
gemeente Eindhoven worden gekopieerd of verveelvoudigd.

