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Philips komt met resultaat van Business Case n.a.v. BRO-rapport 

 

Evoluon wordt weer Icoon voor Technologie en Innovatie 

én op gezette tijden ook Science Center. 
 

 

 
Na het besluit van Philips op 26 januari 2011 om  de in het BRO-rapport geadviseerde Business Case 
zelf te gaan uitvoeren, heeft Philips op 26 oktober 2011 een aantal belangrijke actoren geïnformeerd 
over de resultaten van die Case. 
 
De conclusie luidt:  

1. Philips blijft eigenaar van het Evoluon en gaat het Evoluon inhoudelijk positioneren als 
centrum van de Brainport-gedachte, een samenwerking van Kennisinstellingen, Overheid en 
Bedrijfsleven (Triple Helix). Het Evoluon wordt weer een Icoon voor Technologie en Innovatie. 
De gemeente Eindhoven wordt een belangrijke participerende partij. 

2. Daarnaast is door Philips besloten om op gezette tijden het Evoluon weer toegankelijk te 
maken voor het grotere publiek. Daarbij zal samengewerkt worden met drie Science Centra, 
te weten Continium te Kerkrade, Technopolis in Mechelen en Nemo in Amsterdam.  

3. Meer concreet zal gedurende de zomermaanden van 2012 een voor het publiek toegankelijke 
tentoonstelling over Ons Brein in de koepel van het Evoluon worden ingericht. 
 

De onder punt 1 genoemde richting zal op vier fronten (alle beginnend met de letter O) haar invulling 
krijgen: 
1.1.Evoluon en Ontmoetingen, voortzetting van het bestaande beleid inzake het organiseren van 
evenementen en congressen met o.a. een Business Restaurant als ontmoetings hotspot. 
1.2. Evoluon en Onderwijs met een belangrijk thema Jeugd en Techniek alsook het houden van 
bijeenkomsten en congressen voor studenten, onderzoekers en kenniswerkers. 
1.3. Evoluon en Omgeving met publieksgerichte buitenevenementen en festivals; ook zal het park 
rondom het Evoluon aantrekkelijker worden gemaakt. 
1.4. Evoluon en Ondernemerschap gericht op bevordering van activiteiten gezamenlijk met externe 
partners. 
 
Wim van Winden, financieel directeur van Philips Benelux, heeft het afgelopen half jaar veel energie 
gestoken in het tot stand brengen van een economisch gezonde en maatschappelijk nuttige functie;  
hij gelooft er sterk in dat het Evoluon met  de thans gepresenteerde missie levensvatbaar is.  
 
Hans Gubbels, directeur van Continium, is zeer gemotiveerd om aan de gedachte van het Evoluon als 
Science Center mede invulling te geven. Ook ziet hij het Evoluon als een mooi icoon om het Brainport 
2020 streven tot intensieve samenwerking tussen Brabant en Limburg tot stand te brengen. 
 



Joep Brouwers, adjunct-directeur Brainport Development, zegt zijn medewerking aan de uitvoering 
van de plannen te willen geven. Subsidie vanuit overheidsinstanties zijn volgens hem niet te 
verwachten. 
 
Tenslotte Mary Fiers, wethouder van de gemeente Eindhoven, vindt de gepresenteerde plannen heel 
interessant en zegt toe met volle overtuiging aan de realisering ervan haar medewerking te willen 
leveren. 
 
Als voorzitter van de Stichting Vrienden van het Evoluon ben ik zeer enthousiast. De geschetste 
richting past uitstekend bij de adviezen die we jarenlang aan de verschillende onderzoekers en 
schrijvers van rapporten inzake het Evoluon hebben gegeven. 
 
Wij zijn Hans den Dekker (directeur van het Evoluon) en zijn managementteam zeer erkentelijk dat we 
in een gezamenlijk overleg van relevante actoren dit resultaat hebben mogen boeken. We zien vol 
vertrouwen het jaar 2012 tegemoet. Philips, de gemeente Eindhoven en de Brainport-bestuurders 
kunnen op onze steun rekenen. 
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