
STICHTING INNOVATION DISTRICT

COMMUNITY

2020 was een jaar dat de meeste mensen niet snel zullen vergeten. 
We blikken terug op een jaar dat in het teken stond van Corona, dat 
uiteraard ook Strijp-T trof. Als stichting reduceerde we het aantal fysieke 
evenementen op het terrein, ons eigen ‘Gluren bij de buren’ en ‘Strijp-Talk’ 
werden digitaal voortgezet om de community te blijven verbinden en 
inspireren. Als hoogtepunt werd tijdens de officiële opening van GLOW, 
het lichtkunstwerk op de schoorstenen van Strijp-T onthuld! Naast deze 
activiteiten zijn uitgaven zoveel mogelijk gereduceerd dit jaar. Om deze 
reden en vanuit duurzaamheidsoverwegingen is dit fysieke jaarverslag 
een beknopte variant. Het volledige verslag staat op de website en is te 
vinden door de QR-code te scannen.

Wat licht tijdens de donkerste dagen kan 
iedereen waarderen. Daarom hangen 
we met de stichting de slingers op in 
december. We hebben geïnvesteerd 
in ballen en lampjes. Zo kunnen onze 
(bedrijfs-)vrijwilligers de komende jaren 
zorgen voor een gezellige werksfeer op 
Strijp-T.

10

34

15

8 3 75

5 5

12

Wanneer we trakteren dan maken we 
geen onderscheid, we trakteren dan 
iedereen op Strijp-T. Onze eigen SinT heft 
samen met het Vascobelo team 1.500 
chocoladeletters uitgereikt. Een fijne 
bijkomstigheid is dat we daarmee ook 
het goede doel steunen.
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”De mensen blij maken, dat 
is waar het om draait!”
- Vascobelo -

”De verhuizing naar Strijp-T heeft 
het teamgevoel in tact gehouden.”
- Enversed -

”Van een traditioneel en statisch 
industrieterrein naar een dynamische 
innovatieve werkomgeving.”
- Air Liquide -

”Favoriet: De Tuinkamer :)…
en het dakterras….:)”
- Paul Raats Creative views -

”Het voelt net alsof we op het dak 
van Eindhoven zitten, prachtig!”
- Studio op TQ -

”De mogelijkheid tot het bieden van een 
werkplek met dit uitzicht gaf de doorslag.”
- SyncForce -

”In 2020 zijn we naar strijp-T verhuisd. We hebben 
een zeer warm en bijzonder onthaal ervaren.”
- ABB -

”Mijlpaal in 2020 is dat we nu 
werken in een mooie, modern, 
innoverende omgeving.”
- AFA Dispensing -

NIEUW IN 2020
Onze bewoners maken Strijp-T. Dit speciale 
jaarverslag staat dan ook in het teken van de 
bedrijven en de bewoners. 
We kregen 8 nieuwe buren op Strijp-T in 2020, 
welkom aan de bedrijven: ABB, AFA Dispensing, 
AirLiquide, Enversed, Paul Raats ‘Creative Views’,  
Studio op TQ, SyncForce en Vascobelo. Een mooie 
aanvulling van ons ecosysteem dat in de kern 
staat voor make - create - innovate. 
Als stichting geloven we in samenwerking en dat 
innovatiekracht ontstaat door kruisbestuiving 
tussen verschillende bedrijven en bewoners. 
Daarom zetten wij ons in om onze bewoners te 
verbinden en de ontmoeting te faciliteren tijdens 
evenementen en activiteiten. Meestal gericht 
op inhoud en af en toe ook gewoon voor de 
gezelligheid, maar wel altijd met een verrassend 
element. Deze trend zetten wij graag de komende 
jaren voort, om een nog leuker en nuttiger Strijp-T 
te realiseren. Met een optimistische blik kijken 
wij naar de toekomst en we hopen alle Strijp-T 
bewoners dit jaar weer op ons mooie terrein te 
mogen ontvangen.


