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Philips Heritage Team werkt aan verdere invulling van
Beleidsplannen Evoluon 2011

In het voorjaar van 2012 heeft er binnen de Philips Electronics Benelux directie (waaronder het Evoluon valt) een wisseling plaatsgevonden van voorzitter en is de heer Harry Hendriks opgevolgd door
de heer Hans de Jong. Binnen de Evoluon directie gaat de heer Hans den Dekker Philips verlaten en
wordt de heer Erik Janssen de operationeel directeur, ingebed in een zogenaamd Philips Heritage
Team. Wij willen langs deze weg onze erkentelijkheid uitspreken voor de plezierige samenwerking die
er de afgelopen 8 jaar met deze Philips-vertegenwoordigers heeft mogen plaatsvinden.
Ik was als voorzitter Stichting Vrienden van het Evoluon op 10 september j.l. in de gelegenheid om
met Hans de Jong kennis te maken. Ik kreeg in dat gesprek bevestiging van de in het najaar van 2011
door Philips naar buiten gebrachte beleidsplannen, inhoudende:
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. ( Als eerste concrete invulling
heeft inmiddels gedurende de zomermaanden van 2012 een voor het publiek toegankelijke tentoonstelling “Brain Experience” in de koepel van het Evoluon plaatsgevonden.
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.
In een e-mail d.d. 28 september 2012 heb ik van de heer Hans de Jong een bijzonder positief antwoord
op een aantal gestelde vragen ontvangen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Een kopie van deze e-mail uit de Nieuwsbrief-31 versie d.d. 3 oktober 2012 is in onderhavige versie
van 5 oktober 2012 verwijderd.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------In een gesprek met Erik Janssen op 3 oktober 2012 heb ik mogen constateren dat met groot enthousiasme wordt gewerkt aan de realisering van de eerder vastgestelde beleidsplannen.
Zo is besloten dat in de zomer van 2013 wederom in samenwerking met Continium uit Kerkrade een
voor het publiek toegankelijke tentoonstelling zal worden georganiseerd met als onderwerp ‘’Innovatie’’. We hebben afgesproken dat we als Vrienden van het Evoluon zullen nadenken over de actoren
en factoren die bij zo’n tentoonstelling een vitale rol spelen. Daarbij hebben we er op geattendeerd dat
het in de geest van Frits Philips sr. (en het concept van het originele Evoluon) niet alleen om technologische Innovatie gaat, maar dat we ons mede dienen te richten op maatschappelijke en culturele innovaties.
We hebben er met grote ontvankelijkheid van de zijde van Philips op mogen wijzen dat betrokkenheid
van Bedrijfsleven en Kennisinstellingen belangrijke meerwaarde kan hebben voor de kwaliteit van de
tentoonstelling.
We hebben verder met groot vertrouwen mogen constateren dat het komende jaar aan elk van de vier
bovengenoemde Evoluon beleidsrichtingen (Ontmoetingen, Onderwijs, Ondernemerschap en Omgeving) nadere concretisering en invulling wordt gegeven. Stap voor stap komen we verder in de ontwikkeling van het Evoluon als Brainport OntmoetingsCentrum.
Het is voor ons als Vrienden van het Evoluon van grote betekenis dat er gewerkt wordt aan het concept van wat ik in de geest van Open Innovatie een “Open Evoluon” zou willen noemen, met als vitaal
kenmerk de bereidheid samen te werken met interessante externe partners waartoe zeker ook de Stichting Vrienden van het Evoluon mag worden gerekend.
Het jaar 2012 heeft aangetoond dat een revival van het Evoluon mogelijk is. In 2013 hopen we meer
naar buiten gerichte activiteiten te kunnen melden.
Jules Ruis, voorzitter Stichting Vrienden van het Evoluon.

