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 functie: managing director van het Evoluon en van Groenendael, het Philips Management 

Trainingscentrum. 

Hoe lang zit u al op deze stoel?  
 In deze functie ben ik nu ongeveer tien jaar werkzaam. Ik ben hier terecht gekomen vanuit mij vorige 
functie bij Philips, waarin ik internationale projecten leidde voor Philips. Een van de grootste was de 
Amsterdam ArenA, waarvan Philips hoofdfounder was. Ik ben hier begonnen toen het Philips 
Competence Centre werd omgevormd tot het World Class Conference Centre. Daarmee stelde Philips 
het Evoluon ook beschikbaar aan niet-Philipsbedrijven. Inmiddels is nog maar dertig procent van het 
gebruik van het Evoluon voor rekening van Philips, de rest van de tijd gebruiken andere bedrijven de 
faciliteiten. 

 Wat is de kern van het Evoluon?  
 Evenementen, congressen en meetings. En die gaan dan weer goed samen met beurzen. We zijn 
erg druk met event-ontwikkeling. Bij alle evenementen die hier worden georganiseerd, proberen we 
steeds een beleving te creëren. Maar we zijn niet een verhuurlocatie, we denken mee met het 
totaalconcept. Je kunt hier oneindig mooi spelen met de ruimte. De sfeer creëer je aan de binnenkant, 
of je nu een congres organiseert of een enorm bedrijfsfeest. Het gebouw is veertig jaar oud maar 
straalt een enorme moderniteit uit, je kunt er werkelijk alle kanten mee op. 

Wat is uw drijfveer?  
 Ik geloof erg in samenwerking van verschillende organisaties, samen weet je veel meer. Eén plus 
één is drie, zeg ik altijd. Maak daar gebruik van, zeker als overheden, bedrijven en instellingen in de 
regio. Je moet uitdragen wat je zou willen bereiken. Als je ergens goed in bent, moet je dat wel laten 
zien. Ik geloof dat de regio zich hier veel sterker kan profileren. We zouden hier veel meer uit moeten 
dragen wat we kunnen, willen en doen. Smoel maken op de markt, noem ik dat. Dat lukt uitstekend 
met beurzen en het Evoluon leent zich daar uitstekend voor. 

Waar ligt u wakker van?  
 Nergens van. Je kunt beter vragen waar ik van droom. Boven mijn bed hangt een spreuk van Walt 
Disney: ‘If you can dream it, you can do it’. Dat probeer ik na te leven. Er is dus niets waarvan ik denk 
dat het onmogelijk is. 

Wat is uw ambitie?  
 Dat het Evoluon nog meer de functie krijgt die het verdient. Juist om te laten zien wat we als regio 
alllemaal in huis hebben. Ik zou er op jaarbasis zo 10 grootschalige congressen of evenementen bij 
willen hebben. De kwaliteiten van deze regio, dat zouden we veel meer moeten laten zien. Denk 
bijvoorbeeld aan zaken op het gebied van automotive en medische systemen. We moeten meer trots 
zijn op de regio.  
 

 


