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Projectgroep TIM-15 komt in opdracht van directeur Evoluon tot 

voorstel: Evoluon van Icoon naar Huiskamer van de Slimste Regio 

 

 
 

 

Het jaar 2013 is voor de Stichting Vrienden van het Evoluon uitstekend begonnen. Binnen de Topop-

leiding Interactie Management (TIM) heeft in het najaar van 2012 in opdracht van de nieuwe directeur 

Operations van het Evoluon (de heer Erik Janssen) een projectgroep gewerkt aan een voorstel voor de 

herpositionering van het Evoluon. Daarbij is ingespeeld op drie voor het Evoluon beleidsbepalende 

O’s : Onderwijs, Ondernemerschap en Ontmoetingen. 

 

De projectgroep TIM-15 bestond uit deelnemers werkzaam bij Philips Research, VDL-ETG, De Lage 

Landen, NTS-group en de provincie Noord-Brabant. 

 

Het voorstel is op 15 januari gepresenteerd aan een Forum van regionale actoren uit de Triple Helix 

organisaties en zeer welwillend ontvangen. 

 

Belangrijk in het gepresenteerde voorstel is om een Focus-groep te vormen die aan een aantal aspecten 

daadwerkelijke uitvoering gaat geven. 

 

Zie voor presentatie: www.vrienden-evoluon.org/Vrienden-van-het-Evoluon/Project-TIM15E.pdf  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Belangrijk ander nieuws is ook het voornemen van het bestuur van de Stichting TopOpleidingen 

(STOP) om de Topopleiding Interactie Management (TIM) te gaan localiseren in het Evoluon.  

 

Doelstelling van TIM is bevordering van het Innovatieve Vermogen van een regio door betere samen-

werking tussen Kennisinstellingen, Overheid en Bedrijfsleven (Triple Helix). De Brainport-gedachte 

voor Zuidoost-Nederland is uit de TIM-opleiding voortgekomen. 

 

Zie: www.topopleidingen.org  

 

Thans wordt gedacht aan een inhoudelijk upgrading van TIM van “Topopleiding” naar een leertraject 

in de sfeer van een “Innovatieve/creatieve Zoektocht” op de drie niveaus van het Bewustzijns Bestu-

rings Model (Basic Awareness, Business Awareness en Global Awareness). 

 

Gesuggereerd is om te komen tot de oprichting van een Evoluon Academie waarbinnen TIM dan zou 

kunnen worden gepositioneerd. Het overleg hierover gaat de komende maand van start.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

We houden u van de verdere ontwikkelingen op de hoogte. 

 

Jules Ruis, voorzitter Stichting Vrienden van het Evoluon. 
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