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Bijeenkomst/reünie TIM-Netwerk Zuidoost-Nederland 
 

Datum:  Dinsdag 18 mei 2010 van 10.00 – ca. 17.30 uur 
Locatie: Legerplaats Oirschot, Eindhovensedijk 42, 5688 GN Oirschot 

 
Routebeschrijving: www.tim-netwerk.org/route-18mei2010.jpg   

 
Attentie: melden bij de poort van de legerplaats; gelieve paspoort mee te nemen. 

 
Thema: Innovatie in de regio Zuidoost-Nederland 

 
Mede namens Brigade-generaal Michiel van der Laan, Commandant van 13 Gemechaniseerde Briga-
de nodig ik u bij deze van harte uit voor een bijeenkomst van het TIM-netwerk Zuidoost-Nederland. 
We willen een reünie-achtige bijeenkomst combineren met het inhoudelijke thema ‘Innovatie in de 
regio Zuidoost-Nederland’. 

 

Centraal die dag staat de ‘PI’: Plezierige Interactie 
 
Inleiding 
Op 3 maart 2010 presenteerde José Manuel Barosso, voorzitter van de Europese Commissie, de 
visie voor Europa 2020. Zie: http://ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm  
 
Eind 2009 vroeg de minister van Economische zaken aan de Burgemeester van Eindhoven een visie 
Brainport 2020 tot stand te brengen. Het betreft hier de gehele regio Zuidoost-Nederland inclusief 
grensoverschrijdende activiteiten richting Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen. Zij stelde op 10 maart 
2010 de Brainport 2020 Tafel in onder leiding van Jan Zuidam, voormalig vice-president RvB  DSM. 
Zie: www.topopleidingen.org/TIM/Jan-Zuidam.pdf    
 
Belangstellende personen zijn via een internetpagina uitgenodigd om aan de discussie over Brainport 
2020 deel te nemen. Zie: www.brainport2020.nl    
 

De hoogste tijd dus om het TIM-netwerk te activeren! 
 

Ochtend: 10.00 – 12.00 uur 
De ochtend op 18 mei  heeft een algemeen inleidend en verkennend karakter. 

• 10.00 uur: ontvangst van de TIM-alumni  
• 10.30 – 10.40 uur:  opening door Luitenant-kolonel Raph Giesen, hoofd P&O 13 Gemechani-

seerde Brigade; 
• 10.40 – 10.45 uur:  toelichting op de dag door Jules Ruis; 
• 10.45  - 11.15 uur: algemene inleiding over Innovatie (prof. Matthias Rauterberg); 
• 11.15 – 11.45 uur: inleiding 13 Herstelcompagnie (drs. Cécile van den Boogaard, waarne-

mend Commandant 13 Herstelcompagnie); 
• 11.45 – 12.00 uur: Brainport 2020 Tafel (Edgar van Leest). 

 
Lunch: 12.00 -13.15 uur 

TIMMERS ontmoeten TIMMERS! 
Van 12.00 – 13.15 uur lunchen we; zo men wil in een samenstelling van de oude TIM-jaargangen; 
niets moet, alles mag.  
 
Actiepunt: zoek zo mogelijk vooraf contact met je TIM-jaargang / TIM-projectgroep 

www.tim
http://ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm
www.topopleidingen.org/TIM
www.brainport2020.nl


 

 
Op internet vindt u een overzicht van alle TIM-alumni geordend naar drie invalshoeken. 
 

TIM-alumni gesorteerd op 
 

Internetlink 

Volgorde van  bedrijf: www.tim-netwerk.org/TIM-alumni-1.pdf  
Volgorde van  naam deelnemer: www.tim-netwerk.org/TIM-alumni-2.pdf  
Volgorde van  jaargang: www.tim-netwerk.org/TIM-alumni-3.pdf  

 
Middag: 13.15 – 14.45 uur 

Bezoek aan Herstelpeloton 17 Pantser Infanterie Bataljon  
‘Garderegiment Fuseliers Prinses Irene’  

 
Middag: 14.45– 16.30 uur  

Dialoog en interactie inzake Innovatie; in subgroepen naar eigen keuze  
In het licht van het dagthema zullen enkele Timmers een korte inleiding verzorgen over wat 
hen bezighoudt. 

• 14.45 – 14.50 uur: De Brabantse Droom (Jan Snelders)  
• 14.50 – 14.55 uur: Inleiding over SPINC (Willem Bellemakers) 
• 14.55 – 15.00 uur: Revival Evoluon als Brainport Experience Centre (Jules Ruis) 
• 15.00 – 16.30 uur: Werken in subgroepen naar eigen keuze 

 
Het doel van de middag is om na te gaan aan welke innovaties we zouden moeten denken om de regio 
Zuidoost-Nederland /Benelux Middengebied als internationale Innovatieve en Technologische Topre-
gio in 2020 op de kaart te zetten. In een aantal subgroepen zullen we dit item aan de orde stellen.  Al-
gemene vraag: kan ‘Veiligheid en Vakmanschap’ een nieuwe rode draad zijn voor Innovatie in de 
regio Zuidoost-Nederland?  
 

Middag: 16.30 -17.30 uur  
We drinken een glaasje (met een hapje) 

Tijdens de afsluitende borrel zullen we de bereikte resultaten verzamelen en afspraken maken 
voor eventueel vervolg. 
 
Kosten 
De kosten voor deze bijeenkomst bedragen € 25,00 per persoon. Een factuur zal u worden toegezon-
den. 
 
Overzicht Aameldingen 
Een overzicht van de aanmeldingen treft u aan op: 
www.tim-netwerk.org/Aanmeldingen-18mei2010.pdf   
 
Nadere informatie 
Jules Ruis, Stichting TIM-netwerk  
Internet: www.tim-netwerk.org  
Tel. mobiel: 06 51 04 37 97 
 
================================================================ 
 
TIM-13 voor Zuidoost-Nederland gaat in september a.s. van start. 
Nadere informatie over de stand van TIM-13 is te vinden op: www.topopleidingen.org  
 
Mocht je nog kandidaten kennen, dan hoor ik dat graag. 
 
 

www.tim
www.tim
www.tim
www.tim
www.tim
www.topopleidingen.org


 

 
Korte beschrijving Inleiders 
 

• Raph Giesen  (hoofd P&O 13 Gemechaniseerde Brigade, deelnemer 
TIM-7, lid Raad van Advies TIM-netwerk) 

•  
• http://nl.linkedin.com/pub/raph-giesen/6/451/890  

 
 

• Prof. Matthias Rauterberg  (Technische Universiteit Eindhoven, facul-
teit Industrial Design, deelnemer TIM-4)  

• Inleiding over Intuition and Reasoning 
• http://nl.linkedin.com/pub/matthias-rauterberg/1/355/221    

 
• Cécile van den Boogaard  (waarnemend Commandant 13 Herstelcom-

pagnie) 
• Concrete innovatie(s) binnen haar eenheid 
• Bezoek aan een herstelpeloton 

 
 

• Edgar van Leest (Brainport,  deelnemer TIM-8)  
• Brainport 2020 Tafel: www.brainport2020.nl   
• www.brainport.nl  en www.brainportdevelopment.nl  
• http://nl.linkedin.com/in/edgarvanleest  

 
 

• Willem Bellemakers  (Compenij, deelnemer TIM-2)  
• SPINC – spin off creatie (zie www.spinc.nl  ) 
• http://nl.linkedin.com/pub/willem-bellemakers/0/4a4/4b4  
•  

 
 

• Jan Snelders (DHV,  deelnemer TIM-12)  
• De Brabantse Droom (zie http://www.markherman.nl/tim-12  ) 
• http://nl.linkedin.com/pub/jan-snelders/13/b4b/814  
• www.dhv.com  

 
 

• Jules Ruis ( oprichter TIM en coördinator TIM-netwerk)   
• Revival Evoluon als Brainport Experience Centre 
• www.vrienden-evoluon.org  , www.fractal.org  en www.tim-netwerk.org   
• http://nl.linkedin.com/in/julesruis  
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