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Philips- topman Harry Hendriks ‘ prikkelt’ regio
Philips-topman Harry Hendrik prikkelde de regio door te zeggen dat ‘ het’ niet aan de oevers
van de Dommel gebeurt, maar in Shanghai, Dubai en New York. In een verhaal licht hij zijn uitspraak toe.
door Harry Hendriks
Debatten zijn bedoeld om met enige scherpte standpunten uit te wisselen. Tijdens het
Super Tuesday debat op de TU/e afgelopen dinsdag heb ik daarom de agenda van
Brainport in een groot kader geplaatst om het gehoor te prikkelen. Voorafgaand aan
mijn bijdrage is er door hoogleraren van de TU/e gewezen op acties ter versterking
van Brainport. Vervolgens heb ik zelf gewezen op een aantal aandachtspunten: –
Brainport is van nationaal belang en dient dan ook ingebed te zijn in nationaal beleid.
Het zelfscheppend vermogen van ons land wordt in bijzondere mate gestimuleerd door
activiteiten binnen de Brainport regio.
– Gezien het grote belang van kennis en innovatie voor de toekomst zullen daartoe
nationaal en in Europees verband keuzes moeten worden gemaakt om ook deze regio
daarin verder te ondersteunen. – Het aandeel van Philips en voormalige
Philipsbedrijven in onderzoek en ontwikkeling is buitengewoon hoog in Nederland. Dit
is in sterke mate in Eindhoven geconcentreerd. Open innovatie moet bevorderen, dat
er een breder draagvlak ontstaat voor de borging van onze nationale innovatie-capaciteit. Wij dragen als Philips deze boodschap fervent uit met een uitgesproken
bevestiging dat het centrum van onze wereldwijde R&Dactiviteiten op de High Tech
Campus gevestigd is.
– De wereld is ons werkterrein en Brainport is van world class performance, maar
moet dat ook zijn om mee te spelen op het wereldtoneel. Deze oriëntatie vraagt om
een zeer wijde kijk. Dit werd onderstreept door mijn opmerking dat het niet alleen maar
aan de oevers van de Dommel gebeurt.
De neiging, ontwikkelingen op regionaal niveau te zien, moet worden omgezet naar
een voortdurende internationale oriëntatie. Het feit, dat we ons in Eindhoven mogen
verheugen in de aanwezigheid van multinationale ondernemingen, met een wereldwijd
netwerk, strekt tot groot voordeel.
– Versterking van de inzichten in toekomstige gebruikersbehoeften is van zeer groot
belang. Ik heb aangegeven, dat gezien de maatschappelijke ontwikkelingen uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld gezondheidszorg, klimaat en milieu, veiligheid
en vergrijzing onze toekomstagenda in zeer sterke mate zullen bepalen. In deze zin
zijn samenwerkingsprojecten zeer nuttig, om nieuwe initiatieven te prikkelen. Philips –
en dat geldt ook voor mij persoonlijk – heeft zich de afgelopen jaren zeer ingespannen
om van Brainport en de High Tech Campus een groot succes te maken. Echter, het
succes van Brainport wordt niet bepaald in de regio, maar door wat wij gezamenlijk tot
stand brengen in het voldoen van behoeftes in de hele wereld.
Ik stel vast dat deze boodschap nog vaak moet worden herhaald.
Als het gaat om innovatie, moet de lat hoog liggen.
Wij zijn trots op deze regio en zullen als Philips onverminderd onze bijdrage leveren
aan de verdere versterking van Brainport. Niet alleen als Philipsman vind ik dat
belangrijk, maar vooral als Nederlands burger, die bezorgd is dat Nederland door
onvoldoende innovatie verder gaat achterlopen.
Harry Hendriks is voorzitter van de directie van Philips Electronics Benelux.
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De High Tech Campus laat zien dat Eindhoven nog altijd belangrijk is voor Philips. foto Ronald Otter
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