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Peter keert samen met VGVisie terug naar de basis. We 
hebben het over 2009, de kredietcrisis was in volle gang 
en de industrie had het nog zwaar door de stagnerende 
economie. De vijfde stad van Nederland moest zichzelf 
opnieuw uitvinden met haar focus op maakindustrie. 
Na de eerdere tegenslagen eind negentiger jaren was 
duidelijk dat Eindhoven vooral aan haar imago moest 
werken. Want hoe verleid je nieuwe bedrijven en 
internationale toptalenten als de stad een reputatie van 
neergang heeft? Hoogste tijd dus voor een vernieuwende 
en breed gedragen marketingstrategie. Peter kreeg in 
2011 de eindverantwoordelijkheid om de strategie om te 
zetten in actief beleid en uitvoering. 

Op zOek naar de why
Hij bladert door wat oude presentaties en vertelt hoe 
hij die uitdaging samen met een team van betrokken 
Eindhovenaren aanpakte. ‘Als je normaal gesproken een 
merk ontwikkelt of verbetert dan ga je aan de slag met 
merkwaarden. Uniek aan steden is dat ze zichzelf niet 
echt onderscheiden op hun merkwaarden. Wij vonden 
dus dat je veel beter op zoek kunt gaan naar de eigen 
mentaliteit van de stad, de ‘why’ zogezegd. Wat maakt 
Eindhoven nu echt anders en eigen? En op zo’n manier 
dat ook de bewoner zich erbij betrokken voelt. De 
opdracht die we kregen kan je als volgt samenvatten: het 
imago van Eindhoven moest gaan van ‘och germ’ naar 
‘oh wow’. Onze inwoners moesten weer warm worden 
van die stad en als de inwoners dat eenmaal uitstralen 
dan komt hun ondernemerschap ook los. Die self-steem 
heeft echt economisch effect.’

Er was een man destijds - meneer Wijers heet hij - 
die had bijgehouden hoeveel verschillende associaties 
uitspraken er zijn over de stad Eindhoven. Dat waren 
er 140 en Peter laat het lijstje zien dat in alfabetische 
volgorde varieert van ‘autostad’ tot ‘zonneboilerstad’. 

Okay, geen eenduidig gevoel dus over de stad, maar 
Peter wilde dieper graven. ‘Van oudsher zijn het 
bedrijfsleven, de lokale overheid en de kennisinstellingen 
hier nauw met elkaar verbonden. Dat komt natuurlijk 
door Philips dat scholen, wijken en instituten 
ontwikkelde. Het gaat hier echt om ‘samen’.’ Hij laat het 
opvallende Evoluongebouw in de vorm van UFO zien 
dat Philips in 1966 bouwde ter gelegenheid van 75 jaar 
Philips. Destijds was Philips naar verluidt het grootste 
bedrijf ter wereld met 466.000 mensen op de payroll. 
‘Het gebouw had feitelijk als doel om bij jonge mensen 
een liefde voor maken, voor technologie te ontwikkelen.’

Peter beschrijft de zoektocht naar een nieuwe 
positionering, naar het grote verhaal van Eindhoven 
dat inmiddels de hele wereld over gaat. Hij beschrijft 
een studie van Antoine van Agtmael genaamd ‘the 
smartest cities on earth’ naar steden die komen vanuit 
een traditionele industrie en die zichzelf daarna hebben 
opnieuw uitvonden. Waarom heeft de ene stad het 
gered en de andere niet? ‘In Eindhoven hebben we 
manufacturing heruitgevonden. De industrie is gaan 
focussen op complexe hightech hardware die een 
enorme economische toegevoegde creëert. Fysieke 
producten dus waar je veel slimme en handige mensen 
voor nodig hebt en de kapitaalsinvestering is dus groot 
en langdurig, maar als het je lukt om iets fundamenteels 
vernieuwends te ontwikkelen dan is de economische 
spin-off gigantisch.’

hardware die van levensbelang is
Dat is dus het verhaal van de stad. In Eindhoven maken 
slimme, creatieve mensen hardware die van levensbelang 
is, die de wereld op zijn kop zet. Ze maken niet de hippe 
telefoons om daarmee grote sier te maken, maar de 
binnenkant, de chips. Belangrijk was om dát positieve 
verhaal naar buiten te brengen want dan vinden mensen 

hOe de stad van het bOuwen en
denken er weer bOvenOp kwam

EindhovEn365
Peter Kentie, directeur

Om iets te begrijpen van de enorme transformatie die eindhoven de afgelopen jaren heeft 
ondergaan is een bezoekje aan citymarketing-organisatie eindhoven365 een goed idee.

Daar vertelt directeur Peter Kentie het verhaal van de stad die in een jaar of tien veranderde 
van ‘een lelijk eendje’ tot een ‘prachtige zwaan’.

het geweldig om in zo’n stad van ASML en Philips te 
gaan werken. ‘Je moet de strijd dan ook niet aangaan 
met Amsterdam en Rotterdam, maar met München, 
Boston, Cambridge en Silicon Valley. Plekken waar ze - 
net zoals bij Philips en ASML - zitten te springen om die 
goede mensen met een ingenieursopleiding.’ Om dat te 
bereiken moet je dus de saamhorigheid van de mensen 
in de stad koppelen aan die grote ambities. Peter toont 
de High Tech Campus Eindhoven om te onderstrepen 
waar mentaliteit en werkelijkheid samenkomen. ‘Ze 
hebben geen eigen kantine, maar eten allemaal in The 
Strip. De gedachte erachter is dat daar iemand van IBM 
of Philips in de rij staat met een startup van drie man. 

‘ In EIndhovEn makEn slImmE, 
crEatIEvE mEnsEn hardwarE 
dIE van lEvEnsbElang Is, die 
de wereld Op zijn kOp zet’

Een soort ingebouwde serendipity om samenwerking te 
laten ontstaan.’

Peter legt uit dat de industrie in Eindhoven dus niet 
zo zeer gefocusseerd is op software, maar om hardware, 
een op het eerste gezicht subtiel verschil maar eentje 
met grote impact. ‘Kijk maar eens naar ASML dat 
90 procent marktaandeel heeft in de machines die de 
microprocessoren en geheugenchips produceert.’ Hij 
houdt zijn Samsung smartphone omhoog. ‘In feite is 
de binnenkant van dit apparaat dus ASML en regio 
Eindhoven. Dat betekent dus dat als deze regio stopt 
met ontwikkelen dat dan ook Silicon Valley vertraagt.’ 
De kern van de boodschap is: wie hoort dat verhaal 

Qualtity Of life index 
2019 (numbeO)
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eigenlijk? Zo heeft Narendra Modi, minister president van 
India uitgesproken: wij leren in India de ondernemers- en 
innovatie lessen uit Silicon Valley en Eindhoven. ‘Dat is 
een enorm betekenisvol compliment en versterkt ook de 
reden waarom zo veel internationale kenniswerkers naar 
onze regio komen. En met enorm economisch effect tot 
gevolg, de bekende Moretti multiplier werkt hier aan mee. 
Eén top ingenieur die zich hier vestigt heeft effect op wel 
vijf of zes banen in de keten.’ 

 
mensen zijn de mOtOr
Dat is ook de volgorde, zo stelt Peter: die mensen zijn 
de motor. ‘Bedrijven komen hier naartoe want zij zien 
de stad als poule van talent, de grondstof voor hun 
toekomst, hersenen en handen. Dus geen acquisitie op 
basis van goedkope grond, maar op arbeidspotentieel 
en onderdeel worden van een razend interessant high 
tech ecosysteem dat ook nog eens letterlijk open staat. 
Open voor ideeën en ook open voor nieuwe bedrijven 
die willen bijdragen aan de wereld. En op een schaal 
met menselijke maat. Wat je nu krijgt is dat steden zoals 
Nantes, Leipzig en Eindhoven interessant worden want 
je loopt hier elkaar nog tegen het lijf op feestjes. Als je als 
je hier komt werken als techneut heb je een levenslange 
baangarantie in ons hightech hardware ecoysteem.’

Hardware dus, essentieel, maar niet direct zichtbaar 
vanaf de buitenkant. Dat zou wel eens representatief 
kunnen zijn voor de mentaliteit in de stad. Mooie dingen 
maken met een groep mensen, maar niet de credits 
pakken. Peter vergelijkt Eindhoven met Amsterdam 
waar het veel meer gaat om de software zoals 
bijvoorbeeld bij Booking.com en Ayden. ‘High Tech 
XL in Eindhoven gebruikt de terminologie ‘deeptech’… 
Dat alles wat we hier doen bijna altijd te maken heeft 
met fundamentele research, hardware, high tech en veel 
kapitaalintensiever is waardoor er meer slimme mensen 
en handige handen nodig zijn. Wij zijn dus echt gericht 
op pure waardecreatie, van niks iets maken, terwijl als je 
bijvoorbeeld kijkt naar de haven in Rotterdam… Daar 
komt die container aan op een boot en die wordt netjes 
op een vrachtwagen gezet en afgeleverd in Europa. Wie 
heeft daar echt baat bij, waar zit de pure waarde creatie? 
En zie daar ook de grote uitdaging van Eindhoven. Als 
bij de overheid de gedachte leeft dat Nederland het land 
is van kennis en distributie. En datzelfde Rijk prioriteert 
Schiphol en Tweede Maasvlakte, dan moeten we enorm 
onze best doen om te vertellen dat dit onze Brainport 
regio Eindhoven inmiddels de tweede economie van het 
land is. En volwaardig mainport status heeft. En als we 
kijken naar waardecreatie is Brainport Eindhoven by far 
nummer één. Het bedrijf ASML begint met zand ofwel 
silicium en eindigt haar ontwikkeling en productieproces 
met een microprocessor.’

‘ bEdrIjvEn komEn hIEr 
naartoE want zIj zIEn 
dE stad als poulE van 
talEnt, de grOndstOf 
vOOr hun tOekOmst, 
hersenen en handen’

‘ technOlOgie, design en 
kennis. dEzE mErkpIjlErs 
wordEn vErtaald In EEn 
actIEf EvEnEmEntEnbElEId’
3/5_ Dutch Design Week 

4_ Glow
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narEndra modI, mInIstEr 
prEsIdEnt IndIa: ‘wij leren 
in india de Ondernemers- en 
innOvatie lessen uit silicOn 
valley en eindhOven’
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7_ 3D geprinte

betonnen huizen
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pEtEr kEntIE 

BeSte reStAUrAnt in De 

StAD 

Mijn favoriet is restaurant 

Wollerich in nabij gelegen Sint 

Oedenrode.

De leKKerSte KOffie 

is bij ons op kantoor, een 

echte Kees van der Westen 

koffiemachine uit Waalre.

fAvOriete PUBliC SPACe 

De Bibliotheek in de Witte 

Dame.

fAvOriete WinKel 

van Piere boekhandel.

MOOiSte geBOUW 

Sterrenwacht, het A.J. Philips 

Observatorium.

nieUWe HOtSPOt 

nre terrein.

MOOiSte StrAAt 

Parklaan.

PerSOOnliJKe CitySeCret 

Passage tussen Kleine Berg en 

Bergstraat bij hotel the Match

eerSte Herinnering AAn 

einDHOven 

grand Bazar warenhuis.

PASSie vOOr 

nieuwsgierige mensen.

BiJleren 

Coderen, maar eens beginnen 

met Python.

Dit rAAKt MiJ PerSOOnliJK 

Onrecht.

MiJn inSPirAtieBrOn 

luigi Colani.

UltieMe OntSPAnning 

Uit eten met mijn vrouw.

BeSte SPOrtPreStAtie 

eerste plek in kartrace bij 

Bleekemolen’s raceplanet.

WelKe KrAnt leeS Je 

eD, fD, nrC, volkskrant.

gUilty PleASUre 

Progressieve rockmuziek.

bOuwen en bedenken
Het bijzondere aan Eindhoven is natuurlijk dat 
het bouwen en bedenken samenkomen in de stad. 
Eindhoven is van de industrie, maar ook van het design. 
‘Dat is extreem zeldzaam, wij hebben onderzoek gedaan 
naar steden waar dat ook het geval is en dat kom je 
bij San Francisco, Helsinki en Austin. Wij hebben de 
ambitie om uit te dragen dat die twee werelden van 
technologie en de design hier samenkomen. Dat doen 
we bijvoorbeeld door de Hovenring, een rotonde als 
architectonisch hoogstandje waar auto’s gescheiden 
zijn van de voetgangers en fietsers. En toen dacht het 
magazine Wired; we zetten Eindhoven in een rijtje met 
steden die de toekomst bepalen samen met LA, Dubai, 
Shanghai. Dus het gaat om het onderscheidende verhaal, 
gekoppeld aan een onconventionele manier van denken 
en doen. En dat zorgt er dus ook voor dat ontwerpers 
en ingenieurs, de beste uit de wereld zich uitgedaagd 
voelen om naar deze relatief kleine stad te komen en de 
toekomst te maken.’

De citymarketingstrategie is gebaseerd op een 
drietal merkpijlers, Technologie, Design en Kennis, 
kortweg TDK - als goed bedoelde knipoog naar de 
naam van de cassettebandjes fabrikant en Philips 
concurrent. Deze merkpijlers worden vertaald in een 
actief evenementenbeleid waar festivals als Dutch 
Design Week, Glow, STRP en Dutch Technology 
Week als etalage dienen voor de kwaliteiten van de 
regio. ‘Met recht gebruiken we het woord ‘etalage’ want 
dat is waar je de aandacht op richt. Met als doel het 
aantrekken en behouden van nieuwe kenniswerkers, 
creatievelingen, startende high tech ondernemers en 
ondernemingen. En gericht op individuen die cruciaal 
voor de toekomst van Eindhoven zijn. In marketingtaal 
een combinatie van bright talents, de verlichters van de 
toekomst en aanjagers van vernieuwing die samen met 
de techentrepeneurs, de technologische vernieuwers en 
de city explorers, de modieuze verkenners die design stad 
Eindhoven als inspiratiebron zien.’

De wonderlijke winkel van Eindhoven bestaat uit 
meer dan een fraaie etalage, namelijk het aanbod in de 
winkel zelf, aldus Peter. ‘En daar is het hele scala wat de 
stad te bieden heeft ook te vinden. Een goed geoutilleerd 

aanbod van culturele voorzieningen en alle aspecten op 
niveau zodat het woon- en leefklimaat de beloftes ook 
mee helpt waarmaken. De etalage trekt de aandacht 
met weldoordachte keuzes. TDK is niet zo zeer een 
positionering, vooral een keuze voor domeinen die goed 
geladen kunnen worden met de juiste inhoud. En die 
dus in staat zijn om het beeld dat men van Eindhoven 
heeft, in positieve zin bij te stellen en aan te scherpen. 
Schertsend noemen we de werkwijze wel eens ‘het 
spannendste meisje van de klas’. Inderdaad, de titel 
mooiste zullen we hier niet zo snel verkrijgen, maar juist 
door het spelen met de tijdelijkheid, door verrassende 
en impactvolle evenementen en festivals veranderen 
we tijdelijk onze stedelijke omgeving waardoor we een 
spannende stad en regio worden. Die de bezoeker 
prikkelt en inspireert. Verrast en doet terugkomen. Op 
een plek waar veel gebeurt en evenveel te ontdekken 
valt. Onvoorspelbaarheid is dus ook een waarde. Zeker 
in Eindhoven waar zo veel ruimte aan verbeelding wordt 
gegeven. Dankzij kwalitatieve horeca en groot shopping 
aanbod wat de stad erg aantrekkelijk maakt voor 
bezoekers uit stad en regio. Vanuit nabije buitenland 
weten de Vlamingen en in toenemende mate de Duitsers 
uit Nord-Rhein Westfalen ons te vinden. Voor verder 
weg is de stad dankzij Eindhoven Airport perfect 
verbonden met een groot stedelijk Europees netwerk. 
De citymarketing focus is gericht op inbound bezoek, de 
stad wordt meer en meer een desitination.’

onEErlijk voordEEl 
Kan hij tot slot uitleggen waarom die achterban van 
VGVisie Eindhoven misschien nog iets vaker zal moeten 
overwegen als stad om te investeren of te bouwen? ‘Mijn 
collega Mark de Greeff zei ooit: Eindhoven heeft een un-
fair advantage, met al die maakbedrijven, de universiteit 
en de focus op design. We hebben iets wat andere steden 
nooit zullen krijgen, deze wonderlijke mix van design en 
technologie die leidt tot ware innovatieve oplossingen 
en producten. We zijn zo’n interessante stad voor talent, 
we maken hier letterlijk de toekomst. En dat resulteert 
ook nog eens in een enorme groei aan bedrijvigheid in de 
binnenstad en een regio van zo’n 800.000 bewoners. Het 
verzorgingsgebied van de centrumstad is al van nature 

‘ dankzIj EIndhovEn 
aIrport pErfEct 
vErbondEn mEt EEn 
grOOt stedelijk 
eurOpees netwerk’

‘ braInport rEgIo EIndhovEn  
Is InmIddEls de tweede 
ecOnOmie van het land’ 

groot en daar komen dus alle bezoekers uit België en 
Duitsland bij. Plus het bezoek dat de evenementen op-
leveren; Eindhoven is zeer actief op dag gebied; wetende 
dat ze actief moet programmeren om de van nature aan-
trekkelijkere steden. De groei qua bezoek is fenomenaal 
en dat wordt ook weerspiegelt door de cijfers. Wij zitten 
nu in Eindhoven op bijna een miljoen hotelovernachtin-
gen per jaar. Ten opzichte van het aantal inwoners een 
groots aantal, met een nette balans tussen zakelijk en 
recreatief bezoek. Ter vergelijk: een stad als Utrecht zit 
op net geen 700.000 hotelovernachtingen. Er gaat op 
jaarbasis meer dan een miljard om, alleen al in de bin-
nenstad door bezoekers, maar we staan niet op het vizier 
van de vastgoed wereld als de place to invest. Dus onze 
boodschap: kom hier kijken en je ziet dat onze ambities 
geen onzin zijn maar oprecht en op basis van gevalideer-
de data en use cases.’

1 miljOen
hOtelOvernachtingen

per jaar.
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