
Webinar: naar een 
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bedrijventerreinen in de 

Metropoolregio Eindhoven
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Uitnodiging deelname Webinar/ Kennisuitwisselingsbijeenkomst

Woensdag 15 december 15.00 uur – 17.00 uur
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Klik om stijl te bewerken

Klik om stijl te bewerken

Beste ondernemer,

U bent van harte uitgenodigd voor de digitale kennisuitwisselingsbijeenkomst over 
de volgende vragen en thema’s:

• Hoe realiseren we een duurzame economie op bedrijventerreinen? 
• Wat zijn concrete mogelijkheden om bedrijfseconomische ontwikkelingen te 

verbinden met duurzame oplossingen? 
• Wat zijn inspirerende kansen en voorbeelden? 
• Wat wilt of kunt u zelf bijdragen – passend bij de eigen bedrijfsstrategie? 
• Hoe organiseren we samenwerking om dit mogelijk te maken? 

Samen met experts en ervaringsdeskundigen nemen we u mee!

Meedoen? Graag vooraf aanmelden door te mailen naar Marjo Coomans 
(m.coomans@samenmeerrealiseren.nl). U kunt bij haar ook terecht voor meer 
informatie.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Deze bijeenkomst wordt mogelijk 
gemaakt vanuit het Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven. De Webinar 
wordt opgenomen en na afloop beschikbaar gesteld aan geïnteresseerden.

Graag tot ziens! 

Rob Bogman
VNO-NCW Co-creatie

Mede namens:

Titel
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Naar een duurzame economie op bedrijventerreinen in de Metropoolregio Eindhoven
Sinds 1992 zien we de ene klimaattafel na de andere. Ondertussen ervaren we dagelijks dat de wereld 
verandert. Overstromingen in Nederland, Duitsland en België, grote perioden van droogte, bosbranden 
over de hele wereld, steeds sterker stijgende zeespiegel en een snel veranderend klimaat. Wachten op 
mondiale oplossingen, wachten totdat anderen de eerste zet doen, zal niet gaan werken. De sleutel is 
om op heel veel plekken op kleine schaal een bijdrage te leveren.

De komende tien jaar worden cruciaal. Een florerende bedrijfseconomie kan alleen bij het snel 
realiseren van een duurzame én betaalbare bedrijfsvoering. Dit vraagt in veel gevallen collectieve 
oplossingen die bedrijven zelf initiëren – in samenwerking met andere bedrijven, op een hanteerbare 
schaal én met versterking van de concurrentiepositie. 

Bedrijventerreinen bieden een enorm potentieel om bij te dragen aan de grote uitdagingen waar we de 
komende decennia voor staan. VNO-NCW Co-creatie is ontstaan om bedrijven hierbij te helpen. Dit 
doen we samen met bedrijven, parkmanagers, overheden en maatschappelijke organisaties. 

Programma

15.00 uur Opening

15.05 uur Prikkelende inleiding door Maarten van Andel

15.30 uur Korte toelichting op de Regionale Energie Strategie door Metropoolregio Eindhoven

15.45 uur
Inspirerende voorbeelden van duurzame oplossingen op bedrijventerreinen door een 

panel van experts en ervaringsdeskundigen

16.30 uur
Vragen aan en feedback van de deelnemers: het expertpanel is nieuwsgierig waarmee 

deelnemende ondernemers aan de slag willen gaan en geeft advies!

17.00 uur Afsluiting

Nagesprek: voor geïnteresseerde deelnemers blijven we na de formele afsluiting tot 17.30 

uur online voor een nagesprek, vragen of feedback

Begeleiding door Rob Bogman van VNO-NCW Co-creatie

Rob Bogman is verbonden aan VNO-NCW Brabant-Zeeland en mede-grondlegger van 

VNO-NCW Co-creatie.

Rob beschikt over ruime ervaring bij het realiseren van een duurzame economie op 

bedrijventerreinen. Hij is momenteel onder meer betrokken bij De Hurk in Eindhoven, De 

Run in Veldhoven, Eeneind II in Nuenen, de Sleutel in Bladel en Kranenmortel in Deurne.

Programma
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Aan het programma dragen de volgende experts en ervaringsdeskundigen bij:

Maarten van Andel is directeur Toegepaste Natuurwetenschappen aan de 
Fontys Hogescholen. Tot 2002 werkte hij in verschillende functies bij Philips. 
Tussen 2002 en 2018 was hij werkzaam bij Malvern Panalytical als Directeur 
Röntgenbuizen. Maarten is auteur van twee boeken:

• De Groene Illusie: Waarom we het klimaat niet kunnen redden met een 
paar windmolens en zonnepanelen.

• De Groene Kans: waarom drastische energiebesparing beter werkt dan 
groene energieverspilling.

Eva van Rijsingen: “Je wilt als bedrijf investeren in duurzaamheid en een 
groene werkomgeving. Maar hoe?” Eva startte in 2019 haar bedrijf Base-
projects om in samenwerking met ondernemers antwoord te geven op deze 
vraag. Van Groene Meter2 tot plukpaden, voedselbossen en volledige 
herinrichting van bedrijventerreinen: Eva creëert verschillende oplossingen 
om de ecosystemen te herstellen en behouden. Eva studeerde 
plantwetenschappen en Internationaal land- en waterbeheer aan de WUR. Ze 
werkte 5 jaar op het snijvlak van natuur en techniek voor verschillende 
organisaties. Ook is Eva actief als docent-onderzoeker bij de HAS Hogeschool 
op het gebied van duurzaam bodembeheer. 

Martijn van Helmond is technisch directeur van Kuijpers. Kuijpers is expert op 
het gebied van duurzame energie-opwekkingsinstallaties, collectieve 
energieopwekking en duurzaam opslaan van energie. Martijn deelt zijn 
uitgebreide kennis en ervaringen voor duurzame en toekomstbestendige 
bedrijventerreinen.

Frits Rutten is Parkmanager van de bedrijventerreinen in Helmond. Hij begon 
in 2008 met Stichting Bedrijventerreinen Helmond dat mede door hem werd 
opgericht. Frits heeft veel ervaring met het realiseren van een duurzame 
economie op bedrijventerreinen. Zo is hij betrokken bij een 
gemeenschappelijke warmte-koudeopslag op Groot-Schooten als alternatief 
voor gas en een proceswaterfabriek op BZOB  voor hergebruik van water.

Bijdrage door het Team Regionale Energiestrategie van de Metropoolregio 
Eindhoven. Meer informatie: https://metropoolregioeindhoven.nl/thema-
s/energietransitie

https://metropoolregioeindhoven.nl/thema-s/energietransitie


Voorbeelden van onze 
Co-creaties

• Realiseren duurzame economie op Bedrijventerrein 

De Hurk: Bedrijven, Ondernemerskontakt De Hurk, 

de gemeente en de provincie Noord-Brabant willen 

een duurzame economie op De Hurk realiseren. We 

organiseren samenwerking om met elkaar concreet 

aan de slag te gaan rond Zonnecollectief ‘ zon op dak’, 

vergroenen en biodiversiteit (‘van bedrijventerrein 

naar bedrijvenpark’), innovatieve en duurzame Central 

Parking en alternatieve mobiliteit ‘van auto naar e-

bike’

• Realiseren duurzame economie op Bedrijventerrein 

De Sleutel: Bedrijven, Ondernemersvereniging 

Bedrijventerreinen Gemeente Bladel (OBGB) en 

gemeente Bladel willen een duurzame economie 

realiseren. De verkenning is in volle gang en sluit aan 

op bestaande initiatieven, zoals voor klimaatadaptatie 

om schade door wateroverlast te voorkomen, 

vergroenen van het gebied en vergroten van 

biodiversiteit, verbeteren van verkeersveiligheid voor 

fietsers (en e-bikes) en oplossingen met waterstof 

voor bedrijfsprocessen (met name verhitten).

Over VNO-NCW Co-creatie
VNO-NCW Co-creatie is een 
samenwerking tussen VNO-NCW 
Brabant Zeeland en Partners+Pröpper.

• We werken opgaven gestuurd: alles 
doen wat nodig is om van de 
huidige naar de gewenste situatie 
te komen. De opgave stuurt wat 
nodig is!

• We zetten ons uitgebreide netwerk 
in om snel tot goede verbindingen 
te komen.

• Zo nodig organiseren we 
lobbyacties om obstakels voor 
realisatie te beslechten. 

• We gaan op zoek naar financiering 
en subsidies om realisatie te 
versnellen.

Ingrid Thijssen is voorzitter van VNO-
NCW. Zij geeft aan dat een nieuw kompas 
nodig is waarmee ondernemers zich 
richten op brede welvaart, gelijke kansen 
en een duurzame economie: 

‘Het idee dat het bedrijfsleven zorgt voor 
economische groei en banen en dat de rest 
vervolgens vanzelf wel komt, laten we los. 
Want dat blijkt niet zo te zijn. Of in ieder 
geval: niet meer. Veel vraagstukken zijn zo 
groot dat we de krachten zullen moeten 
bundelen. De overheid kan het niet alleen.’ 

Met VNO-NCW Co-creatie geven we hier concreet invulling aan.
• We bieden een wijze van werken en organiseren die in 

complexe en dynamische situaties nodig is om tot realisatie te 
komen.

• We smeden samenwerking voor het realiseren van concrete 
gemeenschappelijke opgaven. 

• Vanuit samenhang leggen we passende verbindingen om 
meer te realiseren. Economische en bedrijfsmatige doelen 
gaan bijvoorbeeld goed samen met verduurzaming. 

• Realiseren duurzame economie op Bedrijventerrein 

Kranenmortel: Bedrijven, Parkmanagement Peelland en gemeente 

Deurne willen een duurzame economie op Kranenmortel realiseren. 

We voeren een verkenning uit en organiseren samenwerking om 

met elkaar concreet aan de slag te gaan. De verkenning is in volle 

gang en biedt zicht op kansrijke oplossingen, zoals vergroenen, een 

zonnecollectief ‘ Zon op dak’  en het benutten van restwarmte/rest-

energie.

• Duurzame economische ontwikkeling van Bedrijventerrein 

Spaarpot: Bedrijven, bedrijvennetwerk Gemini en gemeente 

Geldrop-Mierlo zien mogelijkheden voor duurzame economische 

ontwikkeling door grootschalige toepassing van zonnepanelen, 

realiseren van oplaadstations voor vrachtvervoer, vergroenen van 

de buitenruimte en verbeteren van de weginrichting, toepassing 

van slimme lantaarnpalen en digitale veiligheidsvoorzieningen.

• Een duurzame economie op Bedrijventerrein De Run: Het 

Veldhovens Ondernemers Contact en gemeente Veldhoven voeren 

een verkenning uit. Wat zijn concrete mogelijkheden om 

bedrijfseconomische ontwikkeling en groei te verbinden met 

duurzame oplossingen? We zien concrete kansen om samen op te 

pakken, zoals: grootschalig collectief plaatsen van zonnepanelen, 

vergroenen met ruimte voor water en realisatie van wandelpaden, 

slim combineren van parkeren-groen-zonnepanelen-laadpalen, 

waterzuivering en delen van restwarmte.


