
 
 

Oproep aan het bedrijfsleven in de Brainport regio 
Door Jules Ruis op woensdag 15 juni 2011 

 
Vandaag bezocht ik het bedrijf Triple R IT van Gerco Bosma, gevestigd in het β-gebouw op de High 
Tech Campus te Eindhoven. Gerco heeft een apparaat ontwikkeld: de Data Source Integrator, afge-
kort DSI. Het apparaat integreert en aggregeert de informatiestromen binnen de bedrijfsprocessen 
vanuit verschillende applicaties tot een hoger niveau en voorziet daarmee in een dringende behoefte 
op het terrein van de ict en het data-management. Het apparaat is uniek in zijn soort; het realiseert 
een doorbraak op het gebied van de digitale systeemintegratie.  

 
 
Zie voor meer informatie: www.triplerit.com  .  
 
Toch is ereen zorgelijke trend waarneembaar in de financiering van de ontwikkeling van innovatieve 
producten en de marktintroductie ervan.  Het bedrijfsleven en andere instellingen waagt zich klaar-
blijkelijk niet aan dit soort vernieuwingen. Hoe kan het zijn dat de Slimste Regio van de Wereld zich 
zo conservatief gedraagt? Ik kan dit gedrag helaas niet anders typeren dan het nastreven van eigen-
belang boven het streven naar maatschappelijke innovatie en duurzaamheid.  
 
In het β-gebouw op de High Tech Campus te Eindhoven bevinden zich tal van jonge bedrijven met 
innoverende producten en diensten. Zij hebben de incubator-periode en de follow-up doorstaan en 
zijn nu toe aan het uur van de waarheid. Dat betekent het relatief zelfstandig trachten te veroveren 
van de markt. Maar op dit punt laat de markt het afweten. De markt durft de uitdaging niet aan om 
jonge bedrijven en hun producten een kans te geven. Dat zou naar mijn idee moeten veranderen. De 
grote bedrijven uit Brainport 1.0 zou de nieuwe generatie bedrijven moeten helpen op weg naar een 
regio Brainport 2.0, te typeren als de periode waarin naast de High Tech Machines en Apparaten ook 
de daarop te produceren Intelligente Producten een kans krijgen zich te ontwikkelen.  
 
Ik doe langs deze weg daarom een oproep aan het grote bedrijfsleven om hun kleinere broertjes en 
zusjes een kans te geven, zowel materieel en financieel als mentaal. Laat de jonge mensen niet aan 
hun lot over, maar geef hen een eerlijke kans om hun oprechte droom voor een betere samenleving 
daadwerkelijk te realiseren.  
 
Voor meer informatie over het Beta-gebouw 
http://www.brainportdevelopment.nl/nl/bedrijvencentra/beta-technology-business-accelerator  
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