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EINDHOVEN:
Centrum van Nederland
Langzamerhand begint het in de rest van

samenwerkingsverband heet, maar vooral

gaande in de voormalige, grauwe provincie-

overgebleven kandidaten Maastricht en

het land op te vallen. Er is iets bijzonders

stad Eindhoven. Niet zo zeer met PSV, want
die worden wel weer kampioen, maar wel

Eindhoven moet het gaan winnen van de
Leeuwarden.

met het culturele klimaat, met de econo-

Onder het motto ‘Op weg naar Breinpoort’

van de stad en met de unieke samenwer-

sieve samenwerking gezocht met onder

mische bedrijvigheid, met de architectuur
king tussen een aantal maatschappelijke
partners.

Steeds meer landelijke media berichten

er over. Over de internationaal vermaarde

Dutch Design Week, over de verkiezing tot

Slimste regio in de wereld, over de bijzondere
stadsontwikkeling van het voormalig Philips
terrein Strijp-S, over het dreigend tekort aan
hooggekwalificeerd personeel en over het

succes van Brainport. Enkele weken geleden
was er zelfs in Paradiso in Amsterdam een

cultureel festival waarin de lichtstad centraal
stond: het Wonder van Eindhoven!

Het imago van een saaie en wat boerse

vijfde stad van Nederland die sterk afhan-

kelijk was van een groot bedrijf verandert in
een rap tempo. Meer eigentijds, innovatief,
internationaal, slim, gek, bruisend en toch

Brabants bescheiden. Dat laatste geldt wat
minder voor de burgemeester die elke keer
maar weer een nieuw lijstje ontdekt waar
Eindhoven bovenaan staat.

De verkiezing tot culturele hoofdstad in 2018

heeft GGzE in de afgelopen periode inten-

andere Philips, Technische Universiteit Eind-

hoven, Design Academy en andere regionale
en lokale partners. Daar zijn al bijzondere

resultaten uit voortgekomen zoals de recent
geopende unieke High Care Unit voor psy-

chiatrische cliënten die in een ernstige crisis
verkeren. Design Academy start binnenkort
met een eigen werkplaats op Landgoed De

Grote Beek dat een ware metamorfose van

nieuw- en verbouw heeft ondergaan. Met als
pronkstuk het oude monumentale Ketelhuis
dat in april geopend wordt als nieuw en

uniek ontmoetings- en belevingscentrum.
In de ‘Eindhoven boost’ moet de innovatie

van de zorg wel een grotere rol gaan spelen.
Simpelweg omdat de zorg steeds belang-

rijker wordt. Samen met andere partners is
daartoe de coöperatie Slimmer Leven

opgericht. Bedoeld om de innovatiekracht

in de zorg te bundelen en te stimuleren. Dat

valt nu nog niet zo op in de rest van het land.
Dat gaat veranderen. We zullen Theo

Maassen vragen het in zijn Oudejaarsconference alvast te noemen.

moet het hoogtepunt worden. Het gaat

dan weliswaar om Brabantstad, zoals het
Joep Verbugt
Voorzitter Raad van Bestuur

GGzE Magazine

19

