
 

‘Withlocals biedt diensten aan 
in Europa, Azië en Amerika. 
Dat betekent werken met een 
internationaal team. Al sinds dag één 
doen wij dit vanuit Eindhoven, met 
zo’n 25 verschillende nationaliteiten 
op kantoor. Vanuit deze thuisbasis 
vinden we gemakkelijk goede 
mensen en trekken we snel 
internationaal talent naar ons toe. 
Als ik kijk naar hoe Eindhoven 
verandert, zie ik een geweldige 
toename van het aantal expats. De 
grote jongens zoals Philips en ASML 
veroorzaakten de eerste impuls, 
maar langzaam maar zeker nemen 
de startups het over. Eindhoven 
wordt steeds internationaler. 

Extra bruis 
Deze stroom van internationaal 
talent wordt groter en groter. 
Fantastisch, maar is Eindhoven 
daar eigenlijk al wel klaar voor? 
Als ik het mijn internationale 
collega’s vraag, vertellen ze mij dat 
ze wat ‘leven’ missen in de stad. 
Ja, er worden steeds vaker leuke 
dingen georganiseerd, maar op 
een doordeweekse avond is het 
centrum vrijwel leeg. Het mag 
nog wel wat bruisender. Dat heeft 
volgens mij alles te maken met 
voorzieningen in wonen, werken en 
cultuur. Op dit moment wonen er 
in het daadwerkelijke centrum van 
Eindhoven nog (te) weinig mensen. 
Gelukkig liggen er grootste plannen 
voor de bouw van twee spectaculaire 
woontorens van 110 en 150 meter 
nabij het station. Dat mét nog 
een zakelijke impuls aan vliegveld 
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Out of the box 

denken is hier 

haast  doorsnee

Eindhoven en we zijn klaar voor de 
wereld. 

ZondEr innovatiE gEEn EindhovEn
Je zou kunnen zeggen dat het 
voor een internationale startup op 
sommige vlakken interessanter is om 
in een stad als Amsterdam te zitten. 

Toch geloven wij daar niet in. Er zijn 
simpelweg te veel goede redenen om 
in Eindhoven te blijven. Innovatie is 
er daar één van. Eindhoven ademt 
creativiteit. Out of the box denken 
is hier haast doorsnee. Kijk maar 
eens naar de technologieën waarmee 
ASML, Philips en verschillende 
startups nu het wereldpodium 
betreden. Neem de fantastische 
experimenten vanuit de universiteit. 
Of kijk simpelweg eens naar de 
stad zelf; het grootste deel van onze 
bussen rijdt op elektriciteit. Kortom, 
zonder innovatie geen Eindhoven.   

1+1=3
Dan nog een laatste wens voor de 
toekomst: een bruisend ecosysteem 
voor alle type ondernemers. Binnen 
een ecosysteem draait alles om het 
samenkomen en kennisdelen van 
ondernemers onderling. Dat kan 
binnen een bestaande of nieuwe 
onderneming, maar ook binnen een 
bepaald netwerk. Zolang mensen 
zich maar kunnen organiseren op 
een manier die nieuwe waarde 
creëert voor de samenleving. In 
steden zoals Berlijn, Londen en San 
Francisco is zo’n ecosysteem al up 
and running. In Eindhoven zien we 
het ook binnen de techscène, maar 
nog niet zozeer daarbuiten. Plekken 
zoals Strijp-S zijn een goede stap in 
de juiste richting. Als we het als stad 
voor elkaar krijgen om kennisdeling 
en elkaar ontmoeten centraal te 
stellen, binnen elke branche en op 
meerdere plekken, dan volgt een 
glansrijke internationale toekomst 
vanzelf. Ik geloof 1+1=3.’
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Guus Frericks
is CEO en medeoprichter 

van Hightech XL op de High 

Tech Campus Eindhoven. 

Iedereen die weleens een 

hightech startup van dicht-

bij heeft gezien, weet; in de 

eerste maanden is de chaos 

compleet. Het binnenhalen 

van funding, wel of niet 

patenteren en de eeuwige 

zoektocht naar een goede 

software engineer. Waar be-

gin je? Nou, bij HightechXL 

bijvoorbeeld. Dit incubator-

programma helpt startups in 

drie maanden tijd hun pro-

duct op de markt te brengen. 

Voor Guus HightechXl startte 

was hij vice president bij NXP 

Semiconductors van Philips 

en eigenaar van de bedrijven 

Birch Caring Ventures en 

Dutch Expansion Capital. 

Matthijs Keij
is CEO en medeoprichter 

van het platform Withlocals 

dat wereldwijd gepersona-

liseerde reizen aanbiedt. 

Begin 2019 haalde hij met 

zijn startup 8 miljoen euro 

aan groeikapitaal binnen. 

Een mooi ‘extraatje’ op het 

in 2017 verworven

investeringskapitaal van

3,5 miljoen euro. Matthijs 

studeerde aan de

Technische Universiteit 

Eindhoven. Voor hij zijn 

eigen onderneming startte, 

was Matthijs onder meer 

CEO bij FLXone en Senior 

Director Product

Management bij Mapp

Digital. 

Hubert Martens
richtte in 2017 het bedrijf 

Salvia BioElectronics op. Met 

deze startup haalde hij reeds 

3,1 miljoen euro binnen voor 

de ontwikkeling van een bio-

elektronica oplossing voor 

mensen met een chronische 

neurologische aandoening. 

Vorig jaar ontving Salvia 

BioElectronics een Gerard

& Anton Award voor meest 

belovende startup-to-watch uit 

de regio Brainport Eindhoven. 

Voordat hij Salvia

BioElectronics startte, werkte 

Hubert een lange tijd voor 

Philips. Daarnaast richtte hij 

twee andere bedrijven op: 

Sapiens Steering Brain

Stimulation en Sirius Medical 

Systems. 

Eindhoven ademt
creativiteitEindhoven ademt
creativiteit

Out of the box 

denken is hier 

haast  doorsnee



     

 - Trias opinia Hubert Martens -

‘Ik ben geboren en getogen in 
Eindhoven. Je zou mij een ‘Philips 
product’ kunnen noemen. Mijn 
vader werkte 42 jaar lang bij Philips 
en mijn moeder een jaar of 30. Ze 
leerden elkaar op kantoor kennen, 
werden verliefd en kregen mij. 
Iedere avond hoorde ik hun verhalen 
over het werk. Een fascinatie voor 
technologie en innovatie is mij 
dus min of meer met de paplepel 
ingegoten. Vanzelfsprekend startte 
ik mijn carrière, als Philipstelg, dus 
ook precies daar: bij Philips. Ik 
groeide snel door, startte vervolgens 
twee eigen bedrijven en besloot na 
tien jaar buitenland, terug te keren 
naar mijn roots: Eindhoven. In deze 
stad zit zo ontzettend veel kennis 
en kunde. Daar wilde ik naar terug. 
Ik dacht: kan ik al deze kennis en 
kunde niet mobiliseren om startende 
techbedrijven vanuit een community 
te supporten? Zo gezegd, zo gedaan. 

 
tEchniEk op champions LEaguE 
nivEau
Eenmaal terug in Eindhoven vind 
ik het waanzinnig om te zien hoe 
de techscene zich hier genesteld 
en ontwikkeld heeft. Eindhoven 
doet daarin echt mee op wereld 
Champions League niveau. Op 
datzelfde internationale podium 
staat de designcommunity van 
Eindhoven. Wat deze community 
teweeg brengt met Dutch Design 
vind ik baanbrekend. Helaas kent 
de medaille ook een keerzijde. Met 
alle Willy Wortels en designers in 
de stad, missen we de makers, de 
vakmannen zelf. We creëren op 

dit moment wellicht te veel een 
monocultuur; een internationale 
stad met allure. Eindhoven mag van 
mij nog wel wat meer op zoek naar 
diversiteit, want zonder elkaar en 
elkaars talenten ‘maken’ we het niet.  

kEnnis tappEn
Gaan we de samenwerking aan, 
dan is Eindhoven een geweldige 
stad voor (startende) ondernemers. 
Support vind je al snel bij de grote 
jongens waaronder ASML en 

Philips, maar ook de High Tech 
Campus. Wil je een bedrijf in 
de techscène bouwen, dan is het 
fantastisch om vrij unieke technische 
kennis te kunnen ‘tappen’ van deze 
mooie bedrijven uit de regio. Op 
dit moment gebeurt er hier zoveel 
moois. De High Tech Campus 
bouwt aan een 5G netwerktestlab, 
de Automotive Campus in 
Helmond test vooruitstrevende 
mobiliteitsaspecten en de 
designcommunity denkt na over hoe 
we grote problemen in de wereld op 
kunnen lossen met creativiteit. Als 
we al die kennis en kunde rondom 
design, creativiteit en technologie 
combineren, dan maken wij écht 
verschil in de wereld.

QuaLity of LifE 
Na tien jaar in het buitenland, lach 
ik weleens om ons Hollandse gezeur 
en geklaag. Dan denk ik: je zou 
maar in Shanghai wonen en daar 
kampen met de uitdagingen op het 
gebied van klimaat, stedelijke groei 
en voedselvoorzieningen. Of in 
Silicon Valley, waar je hele dagen in 
de file staat en jezelf blauw betaald 
voor een vierkante meter. Hier In 
Eindhoven is het veilig, schoon, 
rustig en goed geregeld. Hier kun 
je na het werk lekker de bossen 
in. Onze quality of life is gewoon 
bijzonder goed. Daar zouden we bij 
de werving van internationaal talent 
wat mij betreft nog wel wat zwaarder 
op in mogen zetten. Want ja, je 
kunt bij Apple of Facebook gaan 
werken, maar kom toch lekker naar 
Eindhoven. Het leven is goed hier.’ 
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In de hoogtijdagen, in de jaren 70, 
werkten er bijna 40.000 mensen 
bij Philips in Eindhoven. De stad 
leefde van de lichtgigant. Dat is 
vandaag de dag wel anders. De 
activiteiten van Philips in Eindhoven 
namen af, maar er viel geen gat in 
de stad. In tegendeel, hier ontstond 
een geweldige ontwikkeling van 
activiteiten. Neem Strijp-S en de 
High Tech Campus, daar mogen 
wij als Eindhovenaren ontzettend 
trots op zijn. Deze locaties kennen 
een enorme bedrijvigheid en creëren 
veel werkgelegenheid. Er gebeurt 
veel en er broeit en bloeit van alles. 
Dit soort initiatieven plaatsen 
de stad opnieuw op de kaart. 
Eindhoven is niet langer ‘slechts’ 
de stad van Philips, nee Eindhoven 
is de stad van grote én van kleine 
bedrijven, van techniek, innovatie en 
creativiteit. 

van tEchnoLogiE naar impact
Al jarenlang is Eindhoven sterk in 
het fysiek maken van dingen. We 
hebben veel technisch talent en een 
enorm ecosysteem voor hightech. 
Faciliteiten om technologie te 
realiseren en financieringsopties 
voor vroege starters zijn beschikbaar. 
Maar, verliezen we onszelf soms 
niet een beetje in die sterke focus 
op technologie? Technologie 
ontwikkelen voor technologie ‘an 
sich’ is namelijk niet zo zinvol. 
Succes zit hem in het omzetten van 
technologie naar iets dat echt impact 
heeft. Daar zijn andere expertises 
voor nodig. Aspecten die cruciaal 
zijn voor succes in de markt en een 

succesvol ondernemersklimaat, zoals 
market-access, commercialisatie, 
en clinical, medical en regulatory 
expertise. 

mEdischE innovatiE
Van mij mag Eindhoven wel wat 
actiever worden in de ontwikkeling 
van medische technologie, die 
bijdraagt aan een verduurzaming 
van de zorg. Er is ontzettend 

veel kennis in onze regio. We 
hebben de Technische Universiteit 
Eindhoven, meerdere medtech 
startups én grote ziekenhuizen 
en zorginstellingen. En dan heb 
ik het nog niet eens over Philips 
Healthcare. Wat er nog mist in de 
huidige samenwerkingsverbanden, is 
een aansluiting bij partijen die échte 
innovatie drijven en oplossingen 
nastreven die zowel uitkomsten 
als betaalbaarheid van de zorg 
verbeteren. Daarom moeten we op 
zoek naar nauwere samenwerking 
tussen klinieken, zorginstituten en de 
technici en ingenieurs van MKB-
bedrijven en startups. Alleen zo 
kunnen we vanuit Eindhoven tippen 
aan internationale topregio’s zoals 
Grenoble met het Clinatec instituut 
en Galway met Cúram. 

trots(Er) 
De toekomst van de stad zie ik 
glorieus in. Dat kan ook niet 
anders met haar vele technologie-
powerhouses. Wat nu nog nodig is, 
zijn mensen met de juiste mindset: 
hoe zet je technologie om in 
meaningful innovaties en hoe breng 
je die op de markt? Wanneer we 
dat weten te bereiken, dan scoren 
we internationaal. Wat dat betreft 
mogen we naar de buitenwereld ook 
best weleens wat trotser zijn op onze 
stad. Ik vind het bijvoorbeeld mooi 
om de elektrische VDL bussen van 
BRAVO rond te zien rijden. Weet 
men eigenlijk wel dat dit ontwerp uit 
onze eigen regio komt? Zoals Guus 
Meeuwis het al zei: was men maar 
op Brabant zo trots als een Fries.’  ■
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