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Dr.ir. Martin Schuurmans (61) uit Waalre is benoemd tot bestuursvoorzitter van het Europees Instituut voor 
Innovatie en Technologie (EIT). Hij moet van de instelling een Europees netwerk maken van de beste universi-
teiten en bedrijven. 
De technologie- sector in de regio kan zich in de handen wrijven met de benoeming van de Waalrenaar. Met 
Schuurmans staat Zuidoost-Brabant pal vooraan bij ontwikkelingen die van belang zijn voor het Europese 
topresearch. 
Over het nieuwe technologie-instituut is veel te doen geweest. De grote Europese landen zagen het liefst dat er 
een mega-instituut zou komen, te vergelijken met het Massachussets Institute of Technology ( MIT) in Boston. 
Daaraan zou een prijskaartje komen te hangen van vele miljarden euro’s. Dat maakte van het prestigieuze EIT 
natuurlijk een zeer begeerde prijs. Zo lobbyde Frankrijk sterk om het instituut naar Parijs te krijgen. 
Juist de kleinere landen zag zo’n instelling helemaal niet zitten. Met name Nederland was een sterk te-
genstander. Die landen zagen liever een netwerkorganisatie ontstaan, wat het uiteindelijk ook geworden is. 
Schuurmans is als natuurkunde-ingenieur afgestudeerd in Eindhoven. Hij promoveerde aan de TU/e en was 
directeur van het Nat.Lab. Hij stond aan de basis van de High Tech Campus en was van 2000 tot 2004 
hoogleraar innovatiemanagement aan de TU/e. In Eindhoven is hij ook bekend omdat hij vele jaren leiding 
heeft gegeven aan de Internationale Eindhoven City Marathon. 
Het Europese topinstituut wordt gehuisvest in Boedapest. Schuurmans moet daar een bestuur van achttien 
Europeanen leiden. De komende maanden moet dat gezelschap strategische stappen zetten die 
doorslaggevend zijn voor de toekomst van het Europese wetenschappelijk onderzoek. 
De nieuwe voorzitter kent het regionale bedrijfsleven goed en weet exact wat de TU/e en anderen in Zuidoost-
Brabant te bieden hebben. Op andere momenten discussieert de regio over het noodzakelijke lobbyen in 
Brussel, over de aanwezigheid van brainport in Den Haag met een eigen bureau. Brabant voelt zich niet altijd 
gehoord in de Randstad. 

Zuidoost-Brabant in persoon van Schuurmans vooraan bij Europese technologie. 

 
Deze keer gaat het anders. De hoogste baas van het Europese topinstituut voor technologie is een Philipsman 
en komt uit Zuidoost- Brabant. Hij gaat leiding geven aan een Europese organisatie die een belangrijke koers 
gaat uitzetten. Die link van Eindhoven richting Boedapest, via Waalre, is te waardevol om geen gebruik van te 
maken.  

 
 
 
 
 


