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“MAKE - CREATE - INNOVATE”
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Het eerste jaarverslag van Stichting Innovation District Strijp-T! In dit beeldende 
jaarverslag introduceren wij de totstandkoming van de Stichting en blikken 
we terug op een aantal highlights van evenementen die zijn georganiseerd, 
gedurende het eerste jaar van bestaan. Daarnaast zitten we zeker niet stil en 
presenteren we ook de plannen voor 2020, waarbij we met de nieuwe website 
en een mooie programmering samen weer klaar zijn voor de volgende stap! 
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INTRODUCTIE
THE NEXT STEP

In januari 2019 bestond er nog geen 
Stichting Innovation District Strijp-T. 
Echter, er was wel een groepje 
kwartiermakers dat samen wilde 
zorgen voor meer verbinding tussen de 
bewoners en de organisaties op Strijp-T. 
De mindset van ons ecosysteem, waarbij 
samenwerking centraal staat, was 
hierbij het uitgangspunt met als einddoel 
een sterker innovatieklimaat realiseren 
op Strijp-T. In de praktijk blijkt dat direct 
samenwerken op een bedrijventerrein, 
waar ruim 50 nieuwe organisaties in 
drie jaar tijd landen, niet de prioriteit 
is voor bewoners. Als organisatie ligt 
de focus eerst bij de verhuizing en het 
kenbaar maken van de nieuwe locatie 
aan partners en klanten. En hierbij is het 
normaal om eerste even de kat uit de 
boom te kijken, want iedereen is immers 
nieuw voor elkaar. De kwartiermakers 
die wel al eerder toe waren aan de 
volgende stap, kwamen dan ook voort 
uit organisaties die al vroeg gevestigd 
waren op ‘het nieuwe Strijp-T’. 

Deze drang uitte zich in een eerste 
gezamenlijke brainstorm over hoe een 
beter verbonden Strijp-T gerealiseerd 
kon worden. Een Strijp-T waar mensen 
elkaar kennen en zich onderdeel voelen 
van het geheel, waar het gezellig is en 
waar je door elkaar geïnspireerd wordt. 
Kortom, een bruisende omgeving om in 
te werken en samen te innoveren aan de 
wereld van morgen. De conclusie van deze 
brainstorm was dan ook dat het samen 
moest gaan gebeuren. Zoveel mogelijk 
mensen betrekken bij het proces, zodat 
iedereen een stukje bijdraagt aan de 
community. De eerste gelegenheid met 
een groot deel van de community was de 
nieuwjaarsbijeenkomst later in januari. 
Tijdens deze bijeenkomst werd aan alle 
aanwezigen gevraagd om met ideeën 
te komen door post-it’s op acht grote 
panelen te plakken. Ruim 170 ideeën 
werden gedeeld en met die input en 
bevestiging was Strijp-T klaar voor de 
volgende stap.
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OPRICHTING STICHTING
INNOVATION DISTRICT STRIJP-T
Vanuit de community kwam de 
bevestiging dat iedereen baat heeft bij een 
beter verbonden Strijp-T. Tegelijkertijd 
lagen er tal van goede ideeën op tafel die 
hieraan zouden kunnen bijdragen. De 
eerste focus hierbij was het organiseren 
van verschillende soorten evenementen 
voor de bewoners van Strijp-T. Hier 
kunnen de (voor elkaar) nieuwe buren 
kennis maken en met elkaar in gesprek 
gaan. Het Strijp-T DNA: make-create-
innovate zou uiteraard altijd verweven 
moeten zijn in deze evenementen 
zodat de community geïnspireerd en 
geactiveerd wordt.

De kwartiermakers waren het er direct 
met elkaar over eens: met al deze input 
moest iets gedaan worden. Hiervoor 
was echter wel een stukje centrale 
aansturing en organisatie nodig. Op 
die manier ontstond het idee om een 
Stichting op te richten die zich hard 
maakt voor deze verbinding en daarmee 
een sterker innovatieklimaat realiseert 
op Strijp-T. In februari werd afgesproken 
om maandelijks samen te komen met 
de groep kwartiermakers om dit plan 
verder uit te werken. 

Naast het realiseren van de eerste 
activiteiten werd ook de officiële 
oprichting van de Stichting in gang gezet. 
Na  drie maanden aan voorbereidend werk 
en formaliteiten was op donderdag 24 
mei het moment daar. De notaris maakte 
de oprichting van Stichting Innovation 
District Strijp-T officieel! Hierbij werd 
ook het eerste algemeen en dagelijks 
bestuur van de Stichting aangesteld. De 
coördinerende organisatie was een feit! 

Naast deze coördinerende organisatie  
zijn er natuurlijk ook financiële middelen 
nodig om de verschillende activiteiten 
te bekostigen. Vanuit de visie moest dit 
gezamenlijk tot stand komen. Om dit 
te realiseren werden alle organisaties 
op Strijp-T benaderd met het voorstel 
om één euro per gehuurde m2 per 
jaar bij te dragen aan de Stichting en 
haar activiteiten. De ontwikkelaar van 
Strijp-T: GEVA Vastgoed verdubbelt het 
totale bedrag waardoor iedere ingelegde 
euro uiteindelijk twee euro waard wordt. 
Met de bijdrage van alle organisaties op 
de volgende pagina zijn vanaf mei 2019 
de eerste activiteiten georganiseerd. 
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DEELNEMENDE
ORGANISATIES
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EVENEMENTEN
OVERZICHT 2019

Mei:  9: Gluren bij de buren

  25: Dutch Technology week
  
Juli:  5: Zomerborrel

September: 5: Strijp-T Community BBQ

Oktober: 13: Loop mee langs Strijp-T

  19-27: Dutch Design Week

  31: Gluren bij de buren

November: 13: GLOW kennisevent

  28: Gluren bij de buren

December: 5: Sint & Piet
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GLUREN BIJ DE BUREN
Tijdens Gluren bij de buren geven drie organisaties een kijkje in 
de keuken. Hierbij ervaren de bezoekers op interactieve wijze 
wat een organisatie doet en waarom zij juist op Strijp-T gevestigd 
zijn. In 2019 hadden we drie edities van Gluren bij de buren. Zo 
waren we in 2019 welkom bij: Celsian, BZRTS, Eindhoven GYM, 
Louwers IP/Technology Advocaten, Seven Steps to Heaven, 
Sorama, Materials Factory, Brainport Development en De Zaak.



11
IDSTRIJP.NL

DUTCH TECHNOLOGY WEEK
Op de zaterdag van de Dutch Technology Week vindt ieder jaar de High Tech 
Ontdekkingsroute plaats, zo ook op de officiële hotspot Strijp-T. Het Innovation 
Powerhouse en Additive Industries openden hun deuren voor het brede publiek 
en jong en oud kwamen in aanraking met de technologieën die in ontwikkeling zijn 
op Strijp-T. Met bedrijventours, twee exposities, verschillende studententeams 
en verschillende activiteiten voor de jeugd, zoals Build Your Own Robot en de 
interactieve schermen van CTOUCH, was er veel te doen en te beleven. 
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PINGPONG ZOMERBORREL

Om de zomer in te luiden wilden we graag een informeel samenzijn organiseren. 
Om alvast in de vakantiestemming te komen hadden we twee pingpongtafels 
geïnstalleerd, voor een ouderwets spelletje ‘rond-de-tafel’. Daarnaast werden 
100 pingpongballetjes met ons kersverse logo uitgedeeld zodat de naam van 
de nieuwe stichting verspreid kon worden over alle campings in Europa. Op de 
binnenplaats van gebouw TQ was het voor bewoners makkelijk om nog even 
langs te komen voor een afsluitend drankje of om een balletje te slaan.



STRIJP-T COMMUNITY BBQ

Als afsluiting van de zomer vond op Strijp-T de Back-2-Business community 
BBQ plaats. Ruim 200 Strijp-T bewoners kwamen samen om bij te praten 
en te genieten van het heerlijke eten en drinken. Met verschillende 
foodstands was er voor ieder wat wils, van flammkuchen en vegetarische 
burgers tot bloemkool van de grill met sprinkhanen garnering. Er werd 
fanatiek geflipperd en later op de avond ook nog even gedanst, iedereen 
was na deze avond klaar om er weer een jaar tegen aan te gaan!  
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LOOP MEE LANGS STRIJP-T
Tijdens de marathon van Eindhoven liepen 50 sportieve Strijp-T bewoners 
mee aan de 10 kilometer op zondag. Vanuit de Stichting werd een gezonde 
snack, het rugnummer en een T-shirt gesponsord en in  aanloop naar  
het evenement werd er bij Eindhoven GYM samen getraind. Zo vertrokken 
alle lopers goed voorbereid gezamenlijk naar de start. Na afloop keerde 
de groep terug naar Strijp-T om op te frissen en onder het genot van een 
drankje werd er nagepraat en gezamenlijk afgesloten. 
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DUTCH  DESIGN  WEEK

Foto credits: 
CIRCO
Aline Swinkels
Remco Nagtzaam
Drivers of Change

De Dutch Design Week was met meerdere grote exposities en 
evenementen verre weg de drukst bezochte week op Strijp-T. 
De Embassy of Sustainable Design bij VanBerlo, de ‘Mobility 
Experience’ van de NS in het Gloeilampenplantsoen, de TU/e 
expositie ‘Drivers of Change’ met ruim 70 projecten en interessante 
talks en de Fontys expositie ‘No more sleep’ in gebouw TQ zijn 
slechts een greep van wat er te beleven was gedurende de week.
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GLOW KENNISEVENT
Tijdens GLOW waren er twee sprekers te gast die de 
community kwamen vertellen over licht. Eerst sprak 
Ronald Ramakers, CEO van GLOW, over  lichtkunst in het 
algemeen, het festival en de verschillende installaties 
die hier te zien zijn. Vervolgens sprak Ewit Roos, CEO van 
PhotonDelta, en nam hij de bezoekers mee in de wereld 
van fotonica en de toekomst van licht in de technologie.  

IDSTRIJP.NL
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SINT EN PIET OP T
Op 5 december kwam de Sint met zijn pieten het 
terrein bezoeken. ‘s Ochtends verwelkomde hij 
iedereen die lief was geweest bij de slagboom. 
Later werden de verschillende gebouwen en 
bedrijven bezocht en menig (Skype)meeting werd 
gepauzeerd. Met een volle bakfiets werden in 
totaal 750 Strijp-T chocoladeletters uitgedeeld! 
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COMMUNICATIE VIA  
WEBSITE & SLACK
Gedurende dit eerste jaar voor de 
Stichting was het vooral uitproberen, 
experimenteren en opstarten. Er werd 
hard gewerkt aan een website die 
voor meerdere doeleinden gebruikt 
gaat worden. Met deze website 
wordende verschillende activiteiten en 
evenementen duidelijk gecommuniceerd 
naar de bewoners. Op de homepage 
wordt een totaaloverzicht met een 
voorproefje van alles wat er te vinden is 
op de website weergegeven. Ook staat 
onder het kopje ‘Innovation District 
Strijp-T’ uitgelegd wat het Innovation 
District is en wat de Stichting doet.
  
Het belangrijkste gedeelte van de 
website valt onder Organisaties, Nieuws 
en Agenda. Onder het kopje Organisaties  
hebben de aangesloten organisaties een 
plek gekregen op de website. Hiermee is 
een organisatie niet alleen zichtbaar voor 
de buren maar ook daar buiten. Op deze 
pagina kan ook gefilterd worden op een 
aantal sectoren en thema’s voor als een 
bezoeker naar iets specifieks op zoek 
is. Vervolgens staat op de individuele 
pagina precies wat een organisatie doet, 
waarom juist op Strijp-T en zijn hier de 
contactgegevens te vinden. 

Onder het kopje Nieuws verschijnen 
de artikelen over alles wat er speelt 
op het terrein. Dit loopt uiteen van de 
verwelkoming van nieuwe buren tot aan 
nieuws van een aangesloten organisatie. 
Ook verschijnen artikelen na afloop 
van een evenement of omtrent de 
gebiedsontwikkeling. Al deze artikelen 
kunnen via de website makkelijk gedeeld 
worden op social media en op die manier 
zichtbaar gemaakt worden voor een 
breed publiek, zowel binnen als buiten 
Innovation District Strijp-T. 

In de evenementenagenda staan alle 
aankomende, maar ook afgelopen 
evenementen. Voor aankomende 
evenementen staat alle benodigde 
informatie overzichtelijk weergegeven 
en ook aanmelden voor evenementen 
kan eenvoudig op dezelfde pagina. 
Pagina’s van vorige evenementen dienen 
als archief waar een samenvatting en 
de foto’s van het evenement bekeken 
kunnen worden. Ten slotte is er nog een 
contactpagina van Stichting Innovation 
District Strijp-T, hier kunnen ideeën, 
initiatieven of feedback gestuurd worden 
naar info@idstrijp.nl. 

Op deze pagina staat ook een link die 
toegang geeft tot de Strijp-T Slack. Dit 
kanaal wordt gebruikt voor onderlinge 
communicatie op Strijp-T. Slack is te 
openen via Web of App en hier kunnen 
berichten gedeeld worden met een 
individu, een kleine groep of de hele 
community. We nodigen de community 
dan ook uit om slim gebruik te maken van 
Slack, voor de onderlinge communicatie 
gericht aan collega’s en/of de buren van 
Strijp-T. De volgende pagina geeft de 
homepage van de nieuwe website weer, 
deze is te vinden op: idstrijp.nl.

mailto:info%40idstrijp.nl?subject=
http://idstrijp.nl


19
IDSTRIJP.NL



IDSTRIJP.NL
20

VOORUITBLIK 2020

Januari: 15: Nieuwjaarsbijeenkomst
  31: Info lunch commissie
  
Februari: 13:  Gluren bij de buren Q1
  20: Strijp-Talk bij Fontys
  20: Gluren bij Ennatuurlijk

Maart: 19: Strijp-Talk bij Fontys

April:  16: Strijp-Talk bij Fontys
  23: Gluren bij de buren Q2

Mei:  14: Strijp-Talk bij Fontys
  28: Buitenfilm op het dak

Juni:  8-13:  Dutch Technology Week
  18: Strijp-Talk bij Fontys

Juli:  2: Strijp-T Community BBQ
  
September: 17: Strijp-Talk bij Fontys
  24:  Gluren bij de buren Q3 

Oktober: 11:  Loop mee langs Strijp-T   
       
  15: Strijp-Talk bij Fontys
  17-25: Dutch Design Week

November: 7-14: GLOW route over Strijp-T. 
  19: Strijp-Talk bij Fontys
  26: Gluren bij de buren Q4

December: 5: Sint & Piet
  17:  Kerstborrel Strijp-T
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SLOTWOORD
Wij kijken terug op een geslaagd 
debuutjaar! Op  evenementen leerden 
bewoners elkaar kennen en zagen we 
ook telkens nieuwe gezichten. Bijna 
iedere maand vestigden nieuwe buren 
op Strijp-T en op die manier blijft het 
in ontwikkeling. De ambitie is om de 
activiteiten van de Stichting geleidelijk 
mee te laten groeien. In 2020 willen 
we naast de eerste ontmoeting ook 
focussen op het inspireren en verrijken 
van de community. Onder andere de 
maandelijkse Strijp-Talk lezingen gaan 
hieraan bijdragen. Ook staan er nog vele  
terugkerende en nieuwe evenementen 
op het programma voor dit jaar. 

Uiteraard zijn ideeën voor evenementen 
of activiteiten die iets bijdragen aan een 
gezellig en nuttig Strijp-T meer dan 
welkom! Benader ons hiervoor op een 
evenement, in de wandelgangen of stuur 
even een mailtje naar info@idstrijp.nl, zo 
kunnen we dit tijdens onze maandelijkse 
vergadering bespreken. Ten slotte slaan 
we met de nieuwe website een grote 
slag wat betreft onze communicatie en 
de structuur daarvan, zo is iedereen 
tijdig op de hoogte van alle activiteiten. 
Kortom, wij zijn er klaar voor en Stichting 
Innovation District Strijp-T zet zich 
ook dit jaar weer in voor een gezellig, 
verbonden en inspirerend Strijp-T!

Even voorstellen van links naar rechts: 

Ad van Berlo (VanBerlo), Ellen van de Ven (Ennatuurlijk), Daan Heijsters (Brainport Development), 
Remco Mulder (Bureau Franken), Ton van de Kerkhof (Brainport Development), Ernst-Jan Louwers (Lou-
wers IP/Technology Advocaten), Bernard Gosselink (CTOUCH) en Boudie Hoogedeure (GEVA Vastgoed). 

mailto:info%40idstrijp.nl?subject=


Innovation District Strijp-T
Jaar : 2019 Actuals
YTD December %

Omzet 55.380 100,0% Nieuwjaarsborrel 436 Notariskosten 1.672
Zomerborrel 393

Omzet 55.380 100,0% Community BBQ 10.374 Totaal 1.672
Loop mee langs stijp T 3.837

Events -25.025 45,2% Dutch Design Week 2.859
Website ontwikkeling -6.195 11,2% Gluren bij de Buren 683
Adviseurskosten -1.672 3,0% Glow kennis Events 671
Algemene kosten -1.558 2,8% Sinterklaas 2.311

Kerstbomen 3.462
Totaal kosten -34.450 62,2% Evenement vz 314

Totaal 25.025 Bestuurdersaansp 1.041
Bedrijfsresultaat 20.930 37,8% Elementor 121

KVK 50
Financieringskosten -105 0,2% Overige 32

Resultaat voor belastingen 20.825 37,6% Totaal 1.558

VPB 0 0,0%
 

Resultaat na belastingen 20.825 37,6%

Adviseurskosten 2019

Algemene kosten 2019

Events en representatie 2019Actuals
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In het onderstaande financiële overzicht 
zijn alle inkomsten en uitgaven van 
Stichting Innovation District Strijp-T 
te zien. Hierbij is de omzet opgebouwd 
uit de bijdragen van alle aangesloten 
organisaties, wat resulteert in een bedrag 
van €27.690. Dit bedrag is verdubbeld 
door GEVA Vastgoed, waardoor de 
totaal omzet neerkomt op €55.380. 
De gemaakte kosten zijn weergegeven 
in  verschillende kostenposten: 
evenementen, website ontwikkeling, 
adviseurkosten en algemene kosten. De 
evenementen zijn verreweg de grootste 
kostenpost geweest gedurende 2019. 
Hoe de kostenposten verder zijn verdeeld 
is te zien in de linker kolom.

Het bedrijfsresultaat na aftrek van 
de financieringskosten bedraagt 
€20.825, oftewel 37,6% van de totale 
omzet. Hierbij vermelden we dat een 
aantal gemaakte kosten in 2019, pas 
gefactureerd zijn in 2020, waardoor 
het uiteindelijke bedrijfsresultaat in 
2019 nog zal dalen. Daarnaast is  in 
2019 al rekening gehouden met GLOW 
2020, waarbij twee nieuwe routes over 
Strijp-T en Strijp-S komen. Om dit te 
realiseren vraagt GLOW een bijdrage 
van  Strijp-T van ongeveer €25.000. Dit 
zal gedeeltelijk gefinancierd worden met 
het bedrijfsresultaat van 2019. Mochten 
er vragen zijn mail dan gerust naar: 
info@idstrijp.nl.

mailto:info%40idstrijp.nl?subject=
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