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“We willen ondernemers helpen om hun bedrijf te laten groeien 

en ontwikkelen,” zei Renée Hoekman, wethouder Economie in 

Geldrop-Mierlo. Op 15 maart 2018 heette zij de aanwezigen vanaf de 

theatervloer van De Schalm in Veldhoven welkom bij de conferentie 

‘Verkleuring, reuring of toch functionaliteit?’. Thema was ontwikkeling 

van bedrijventerreinen binnen het Stedelijk Gebied. “Ik ben trots dat 

we de afgelopen jaren samengewerkt hebben om de spreiding van 

bedrijventerreinen te regelen. Nu de basis er ligt, kunnen we verder: 

het verbeteren van kwaliteit en duurzaamheid.” De negen gemeenten 

werken in het Stedelijk Gebied Eindhoven aan het versterken van de 

concurrentiekracht. Een dynamisch regionaal ondernemersklimaat 

biedt meerwaarde voor alle negen gemeentes en hun inwoners.

KLOOIEN = LEREN
Waar ‘oude’ ondernemers tuk zijn op efficiency lopen ‘nieuwe’ 

ondernemers daar minder warm voor. Peter Ros, ondernemer 

en strateeg: “Je moet niet bezig zijn hetzelfde beter te doen. Je 

moet experimenteren, kansen pakken. Beter tien keer ongeveer 

goed dan één keer helemaal fout! Mensen de ruimte geven: 

“Ik ga iets proberen maar ik weet nog niet wat het oplevert.” 

Kenniswerk is plaats- en tijdonafhankelijk maar vraagt veel 

digitale vaardigheden. Maar digitale vaardigheden die er zijn 

kunnen ook beter benut worden. “Er lopen miljoenen camera’s 

op straat! Politie: #durf te vragen” Ondernemen gaat met meer, 

korte feedbackloops: prototype 3d-printen, testen en direct een 

nieuwe versie maken. “Meer vertrouwen en minder reguleren 

en  controleren,” dat gaf hij de aanwezige overheidsdienaren nog 

mee voor de bedrijventerreinen van de toekomst.

“  ER IS GEEN ANDERE REGIO 
WAAR ZOWEL DE ZORGELIJKE 
KANT ALS DE POSITIEVE 

 ONTWIKKELING WORDT 
 AANGEPAKT.”



ROW: 8 MILJOEN VOOR ONDERNEMERS
Wie kan beter een boost geven aan bestaande bedrijventerreinen dan een 

ondernemer die een kans ziet? Fondsmanager Johan Gielen lanceerde tijdens de 

conferentie het ROW (Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties). Dit door de SGE-

gemeenten en de BOM gevulde fonds steunt ondernemers als bij het verbeteren 

van de kwaliteit van bestaande bedrijventerreinen. Neemt een ondernemer een 

initiatief dat werkgelegenheid, innovatie of samenwerking stimuleert, dan kan 

hij of zij daarbij een duwtje in de rug krijgen. Het fonds biedt een geldlening of 

garantstelling in een maatwerkconstructie. Deelname straalt vertrouwen uit naar 

andere partners. Johan Gielen ondersteunt ondernemers bij de aanvraag.

ROW-bestuurders Jan Pelle en Peter Noordanus nemen het besluit. 

Meer informatie: op www.stedelijkgebiedeindhoven.nl/row/

DE GROENE REVOLUTIE
Verduurzaming doen we voor onszelf! Ook zonder mensen gaat de natuur wel door. 

De noodzakelijke samenwerking moet op gang komen om resultaten te bereiken. 

Hans Joosten van DOE nam de groep mee in het proces van verduurzaming. 

Er is een visie op bedrijventerreinen nodig. Goede voorbeelden zijn HTC, Ekkersrijt 

en BIC. Maar daarbij is dus een gezamenlijke eindbestemming nodig. Ook belangrijk 

is het plukken van laaghangend fruit en klein beginnen: bijvoorbeeld bij groen op  

bedrijventerreinen. Ook ondernemers en hun werknemers vinden dat belangrijk. 

Vijf tips: Ga voor een lokaal doel; Deel voorbeelden met elkaar, daarvan kun je 

profiteren; Stapel: creëer win-win situaties; Geef innovators ruimte en stimuleer ze; 

breng focus aan in plaats van je energie te versnipperen. 

Meer weten? www.doe.community

Meer informatie over de samenwerking van 

de negen gemeenten in het stedelijk gebied? 

Check www.stedelijkgebiedeindhoven.nl

BEDRIJVENTERREINEN DE LUCHT IN? 
Functiemenging, ontmoeting, talent blij maken met faciliteiten, niet meer m2 maar 

de lucht in, people movers en loskomen van vooroordelen; Evert Jan de Kort van 

Stec Groep ging in gesprek over wat in de Next Economy belangrijk is. Vijf trends 

bepalen volgens De Kort de economie van de toekomst: Circulaire economie, 

Smart industry , Open innovatie, Robotisering en Slimme logistiek. Er ontstond een 

vruchtbaar gesprek met de zaal: de kracht van een bedrijventerrein als de HTC ligt in 

ontmoeten: medewerkers treffen elkaar in restaurants, sportfaciliteiten en winkels. 

Dat zorgt voor samenwerking en kennisdeling. Omhoog bouwen, biedt ruimte aan 

kwaliteit en groen. Om bij elkaar te krijgen is smart mobility nodig: people movers, 

oftewel geautomatiseerd vervoer. Bedrijven en overheid moeten het samen doen. 

Faciliteren en stimuleren, soms ook terugtrekken en ontwikkelingen laten gebeuren. 

Meer weten over Stec? Kijk op stec.nl

Gedeputeerde Erik van Merriënboer 

feliciteerde Renée Hoekman met het 

behaalde resultaat. 

“METCALFE’S LAW:  EEN NETWERK WORDT  WAARDEVOLLER 
 ALS ER  MEER PUNTEN AAN WORDEN TOEGEVOEGD.”


