
Ingezonden brief aan het Eindhovens Dagblad d.d. maandag 9 maart 2009 

Evoluon als werkplek voor met ontslag bedreigde kenniswerkers 

Maandag 9 maart was minister Maria van der Hoeven te gast in het Evoluon te Eindhoven voor de 
start van een belangrijk programma voor de stimulering van geavanceerde technologie in Nederland.  
Ze noemde onderwerpen als  nano-electronics, embedded systems en high tech systems.  Opnieuw 
een stimulans  van sleutelgebieden waar de regio Zuidoost-Brabant al sterk in is.  

Enkele dagen eerder had een commissie, bestaande uit Alexander Rinnooij Kan (SER), Gerard Kleis-
terlee (Philips), Robbert Dijkgraaf (KNAW) en Cees Tettero (ROC Eindhoven) het functioneren van het 
landelijk  Innovatieplatform geëvalueerd.  De conclusie van deze commissie luidde dat er de afgelo-
pen jaren weliswaar veel geld was geïnvesteerd in landelijke sleutelgebieden, maar dat er in de voor-
bije periode absoluut onvoldoende nieuwe innovatieve producten op de markt waren verschenen. 

15 jaar geleden nam de regio Zuidoost-Brabant het voortouw om een versterking van de samenwer-
king tussen kennisinstellingen, overheid en bedrijfsleven (de zogenaamde Triple Helix) tot stand te 
brengen. Dat is naar het oordeel van velen uitstekend gelukt.  Uitbreiding naar samenwerking met 
Limburgse bedrijven en organisaties heeft de afgelopen jaren plaatsgevonden. Het is volgens ge-
noemde commissie nu tijd voor een inhoudelijk slag, tijd dus voor een overgang van woorden naar 
daden (van kennis en kunde naar kassa), gericht op een duurzame ontwikkeling van de samenleving. 

Er is behoefte aan een wenkend en inspirerend gemeenschappelijk perspectief. Het nieuwe gebied 
waarop kennisinstellingen en bedrijven  gezamenlijk  aan de slag zouden kunnen heet  Bio-Nano-
Robotics. Het zijn de door de natuur geïnspireerde zelfdenkende producten die we gaan bouwen met 
ultrakleine kunstmatige bouwsteentjes. In Amerika heeft de aftrap voor een ‘Genome  Based  Eco-
nomy’ een week na de benoeming van Obama al plaatsgevonden.  Er is dus haast geboden om niet 
opnieuw als Nederland aansluiting met de rest van de wereld te missen. 

Het zou van strategische visie getuigen als de Brainport regio erin zou slagen alle met ontslag be-
dreigde kenniswerkers in onze regio aan te zetten hun ‘brains’ aan te wenden voor het bedenken, 
ontwikkelen, ontwerpen en maken (afgekort ‘boom’)  van dit soort nieuwe producten. De dagelijkse 
plek van hun samenkomst zou dan het Evoluon kunnen zijn.  

Ik doe  langs deze weg een oproep aan alle Brainport-bestuurders  het Evoluon tot werkplek te ver-
heffen voor alle met ontslag bedreigde kenniswerkers, zodat ze niet thuis hoeven te gaan zitten pie-
keren. Laat hen onder inspirerende leiding van mensen uit kennisinstellingen en bedrijfsleven  crea-
tief en gezamenlijk werken aan echt nieuwe producten en diensten. Dat zou mooi zijn. Het Evoluon 
als Thuisbasis voor Innovatie, Technologie en Industrie . Brainport  zou het onweerlegbare bewijs 
leveren dat Zuidoost-Nederland echt tot de slimste regio’s van de wereld behoort! 
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