
Kerstkindje en Helmond-
se aan de top van Shell 
Nederland. Werkte na haar 
studie chemical engineering 
over de hele aardkloot dus 
brengt haar motto ‘Verleg je 
grenzen’ zelf in de praktijk.
Zit onder meer in bestuur 
VNO-NCW en adviseert de 
Nationale Denktank. Haar 
managementstijl: ‘Je bent 
pas succesvol als je anderen 
succesvol maakt’.

Marjan 
van Loon

Na vier jaar terug op het wethouderspluche, 
nu met mobiliteit, cultuur en design, binnen-
stad en citymarketing in de portefeuille, dus 
beeldbepalend in de stad. Zal wat bereik-
baarheid betreft regelmatig onderwerp zijn 
van gemopper in stilstaande auto’s. 
Studeerde bestuurskunde in Twente, werkte 
bij Philips en in het buitenland. Spreekt een 
smakelijk mondje Italiaans. 

Monique List

Behoort als directielid van 
IAK verzekeringen al jaren 
tot het gilde der bekende 
Eindhovenaren. Doet stapje 
terug na overname door 
Aon. Is tevens voorzitter 
van het Rode Kruis afdeling 
Eindhoven e.o. en Golf- en 
Countryclub De Tongel-
reep. Is een verbinder pur 
sang, zowel zakelijk als 
privé. Organiseert jaarlijks 
een gala ten bate van het 
Rode Kruis dat veel geld 
oplevert. 

Projectontwikkelaar die aan de weg 
timmert. Pakt huisvesting en vastgoed 
integraal aan met zijn onafhankelijke La-
ride. Tevens directeur van Stayinc. Werkt 
nauw samen met Angela Pijnenburg en 
Toon de Koning. Onderscheidt zich in 
toenemende mate met door- en aanpak-
ken. Tastbaarste voorbeeld is de bouw 
van Picuskade na jaren van getrouw-
trek met omwonenden en de gemeente 
Eindhoven.     

René Clijsen

Peter
van den Berg

CEO van de Helmondse Huijbregts Groep, wereldwijde speler in poeder-
grondstoffen voor de voedingsmiddelenindustrie. Zijn vader startte na de 

oorlog met het mengen van kruiden en specerijen voor slagerijen in de buurt. 
Een miljard mensen eten dagelijks iets van Huijbregts: van stroopwafel tot fri-
kandel, er zit altijd wel iets van Huijbregts in. Was in 2016 Brabantse onderne-

mer van het jaar en is tevens bestuurslid van de stichting Brainport. 

Frans Huijbregts

Als chief  sales & marketing 
directielid van de spraak-
makende startup Lightyear. 
Mede-oprichter van studen-
tenteam Blue Jay dat nieuwe 
toepassingen van drones zoekt 
en ontwikkelt. Studeerde duur-
zame innovatie aan de TU/e en 
haalde daar haar master. Ech-
te regiotopper én rolmodel in 
de tech. Mag in haar vrije tijd 
graag hockeyballetje slaan.

Tessie Hartjes
Geboren Eindhovenaar die 
Haagse opmars maakt als 
Fun Lovin’ Liberal. Stu-
deerde na het gymnasium 
filosofie en internationaal 
recht in Tilburg. De blog 
van de VVD-fractievoor-
zitter over vaccinatie ging 
viraal. Of je nu van zijn kleur 
bent of niet; zijn onwollige 
helderheid doet Den Haag 
en ons goed.

Klaas Dijkhoff

Ging al tijdens zijn TU/e-studie onder-
nemend te werk, in Solar Team Eind-
hoven en Blue Jay. Nu CEO van ‘zijn’ 

Lightyear. Met Lex eren we natuurlijk 
heel team Lightyear dat volgend jaar 

de eerste gezinsauto op zonne-ener-
gie op de weg zet, vanuit hun nieuwe 

fabriek op de Automotive Campus. 
Hij kreeg voor inventieve oplossin-

gen voor het mobiliteitsvraagstuk de 
gelijknamige prijs van het VPRO- 

programma De Toekomstbouwers.
 

Lex Hoefsloot

Geboren als wereldburger. 
Coacht, traint, vertaalt. 
Weet zelf hoe het is om 
expat te wezen, dus maakt 
ze zich sterk voor hen in 
Brainport als intercultu-
reel communicator voor 
gezondheidscentrum SGE, 
maar vooral als verbinde-
laar en drijvende kracht 
achter haar initiatief Eind-
hoven News, als manager.

Irene 
Martens

Staat al bijna twintig jaar aan 
het roer van Wooninc. dat 
zich opwerpt als huisvester 
van ouderen en jongeren, 
door onder meer de samen-
werking met Vitalis in woon-
zorgconcepten, nieuwbouw, 
flexwonen en tiny houses. 
Kon dit jaar na veel vertraging 
eindelijk vaart zetten achter 
prestigeproject Picuskade en 
geeft daarmee Eindhoven wat 
meer reuring ‘aan de kanaal’.

Angela
Pijnenburg
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Stuurt als voorzitter sa-
men met Ad Verbakel en 
Ellen Dielissen van de 
directieraad de gemeen-
telijke organisatie van 
veertien sectoren en het 
Van Abbemuseum aan. 
Is sinds kort officieel 
gemeentesecretaris/
algemeen directeur, 
en daarnaast directeur 
Realisatie Bestuurlijke 
Opgaven.

Aline 
Zwierstra

De twee designers achter Atelier 
NL spinnen hun relevante en 
langlopende materiaalonderzoek 
- ‘every grain of sand has a story 
to tell’ - verder uit, dit jaar naar 
Zuid-Afrika. Samen met DDW 
2018 ambassadeur Ravi Naidoo 
richten ze zich op de (kostbare) 
mineralen in gemijnde zanden. 
Hun ZandGlas is genomineerd 
voor een Dezeen Award, terwijl 
Atelier NL zelf op de shorlist voor 
Designer of the year 2018 staat.

Sociaal betrokken global citizen, 
zoals ze zelf zegt. Is al jaren bezig 
met ontwikkeling en verandering, als 
ondernemer, consultant, coach en 
trainer. Maakte furore als oprichter 
van de Jump Movement. Ook me-
de-oprichter van en drijvende kracht 
achter IamNL, startup voor en door 
statushouders.

Ineke Hurkmans

Lonny van Rijswijk 
en Nadine Sterk

Bestiert Hurks Investments, het 
investerings- en beleggings-
vehikel van het gelijknamige 

familiebedrijf. Samen met broer 
Geert (zie topmannen) lid van de 

Raad van Commissarissen van 
de Hurks Groep. Immer 
charmante verschijning 

in het Eindhovense al 
dan niet aan de arm 

van ASV-directeur en 
Mercedesliefhebber 

Cees Hendriks.    

Gianne Hurks

Als directeur-bestuurder bij 
ondernemende woningcor-
poratie Sint Trudo opvol-
ger van pensionado Thom 
Aussems. Is een verbinder 
die graag in het publieke 
domein werkt. Vertrok met 
slaande deuren bij socia-
le werkvoorziener Atlant 
Groep in Helmond na con-
flict met toenmalig wethou-
der Yvonne van Mierlo, nu 
saillant genoeg directeur 
van Ergon in Eindhoven, en 
topvrouw in FRITS Top 50.     

Directeur van het Innovation Lab van 
TU/e. Moet als zodanig zorgen voor 
derde geldstroom. Helpt startende stu-
denten op weg met hun bedrijfjes. Werkt 
nauw samen met regionale bedrijfsleven 
en instellingen, onder andere voor im-
plementatie wetenschappelijk onder-
zoek. Ondernemer met Rotterdamse 
roots. Heeft dito humor. Is zelf succesvol 
actief in de leisure-industrie waaronder 
vakantieparken. 

Steef Blok

Theo van
Kroonenburg

Vanwege klantenkring invloedrijke autoverkoper en importeur van Rolls- 
Royce, Jaguar, Aston Martin, BMW, Mini en Land Rover. Is ook voor vijftig pro-
cent eigenaar van de Pala Groep: een conglomeraat van negen BMW-dealers 

in Zuid-Nederland. Heeft niet alleen iets met dure doch stijlvolle automobielen 
maar vooral ook met moderne kunst. Is behalve collectioneur ook promotor 

van het Van Abbbemuseum. Gaat stokje overgeven aan dochter Marissa. 

Hein van Laarhoven

Wil ab-so-luut niet in deze 
lijst maar gewoon al jaren een 
vaste waarde in de gemeente 
Eindhoven, sinds bijna vier 
jaar als adjunct-sectorhoofd 
Strategie. Studeerde na het
Eckart stadsgeografie in 
Utrecht en werkte aanvanke-
lijk in woonbeleid en planolo-
gie. Geeft toe dat ze invloedrijk 
is, maar achter de schermen 
en wil dat graag zo houden!

Valerie
van Nielen

Betrokken en slimme 
ED-hoofdredacteur die pro-
fileren liever aan de schrij-
vende collega’s overlaat. 
Staat alweer enige jaren 
aan het roer van de regio-
nale krant die steeds meer 
invloed van Persgroep moet 
toestaan. Blijft desondanks 
dapper strijden voor zijn 
titel én de (positie van de) 
redactie. Vindt ontspanning 
in de muziek en taarten 
bakken.   

John van 
den Oetelaar

Houdt het goed vol als be-
stuursvoorzitter bij ROC 

Ter Aa. Sympathieke onder-
wijstopper en -hopper (Design 

Academy, SintLucas). Stuwt 
samen met directeur Edgar de 

Veer immer drukbezochte en 
bij het publiek zeer populaire 
Marathon Eindhoven (powe-

red by ASML) op naar nog gro-
tere hoogten. Houdt toezicht 

op Dutch Design Foundation.  
Loopt zelf ook graag hard .  

Igor van Hooff
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Was bij tal van start-ups betrok-
ken, vanwege haar grote bijdrage 
aan HR, communicatie en ope-
rations. Na jaren bij Holst Centre 
en Red Bluejay foundation nu 
directeur van de Open Innovation 
Academy. Dat is een spin-off van 
imec en Holst Centre, op de High 
Tech Campus Eindhoven. Ademt 
open innovatie en is expert in de 
menselijke factor daarin, en weet 
er bevlogen en met humor haar 
gesprekspartners mee te raken.

Margot Nijkamp

Directeur van het TU/e-stra-
tegische gebied Health. Dat 
combineert met ze haar 
consultancybedrijf voor 
universiteitsspin-offs en 
het mentoren van Startup-
bootcamp Smart Materials 
en HighTech XL. Weet waar 
echte innovatie vandaan 
komt en wat ervoor nodig is 
om technologie te vertalen 
in business. Won dit jaar een E52 High Tech Piek Award voor 
haar verbindende rol in de regio. Haar drijfveer: impact heb-
ben op de gezondheidszorg.

Draagt als leidinggevende van de 
wiskundeploeg Sioux Lime binnen 
de gelijknamige software- en smart 
modulesgroep eraan bij dat het high-
tech bedrijf sterk groeit als onmisbare 
toeleverancier in Brainport. Studeerde 
in Delft en fietste professioneel in het 
internationale circuit.

Janne Brok

Carmen van Vilsteren

Politica in opmars, die door 
haar zus in de politiek beland-
de. Studeerde bouwkunde 
aan de TU/e – ze woont nog 
steeds in Eindhoven – en ad-
viseerde woningcorporaties 
over energie en duurzaam-
heid. Zat in de Eindhovense 
gemeenteraad, laatstelijk 
als fractievoorzitter D66, 
en zit sinds maart vorig 

jaar voor dezelfde club in de 
Tweede Kamer. Deed tijdens het 
herfst-reces duurzame en circu-
laire inspiratie op bij de DDW.

Jessica van Eijs

De baas van Brabantia in Val-
kenswaard streeft naar conti-

nue verbetering van de kwaliteit 
van ons leven, in en buiten de 
keuken. Valt door zijn opval-
lende manier van zakendoen 
regelmatig in de prijzen. Wil 

als vierde generatie CEO af van 
Brabantia als stoffig huishoud-

merk en wil het een jongere 
uitstraling geven, met design en 

duurzaamheid als speerpunten. 
Noemt zichzelf ‘fikkiestoker’. 

Verzamelt graag dwarse mensen 
om zich heen. 

Super horeca-ondernemer die de rol 
van sommelier, gastheer en chef feilloos 
combineert. Zijn restaurant Zarzo heeft 
inmiddels een Michelinster. Is de zoon 
van een Spaanse vader en een Neder-
landse moeder, geboren in Valencia, 
maar kwam al op zijn twaalfde jaar naar 
Nederland. Opende in 2016 op een 
steenworp afstand zijn tweede zaak, Va-
lenzia by Zarzo, vorig jaar gevolgd door 
Sun by Zarzo en Bodega by Zarzo. 

Adrian Zarzo

Tijn van 
Elderen

Ongetwijfeld één van de kleurrijkste figuren in het Eindhovense. Ex-stads- 
prins. Vlaming met blauwwit bloed en hart én mening op de tong. Bouwt be-
wust zijn maatschappelijke positie(s) langzaam maar zeker af ten behoeve van 
kleinzoon. Breidde onderwijl stilletjes zijn beursimperium nog wel even uit naar 
Zuid-Limburg. Wil alleen nog NBI International verder uitbouwen. Houdt als direc-
teur Beursgebouw draaiende in afwachting van de geplande herontwikkeling.     

Chris Aelberts

Werd geboren op de Kleine Berg waar haar 
vader Maas groothandel in tabaksartikelen en 
zoetwaren had. Studeerde fysiotherapie en rech-
ten, gaf een blad uit en is zonder mode-opleiding 
drijvende kracht achter vaste DDW-waarde 
Modebelofte (in oude V&D-pand), na jaren con-
ceptstore You Are Here te hebben gerund. Vindt 
dat het aan durf ontbreekt in Eindhoven, de stad 
waar ze van houdt.

Ellen Albers

Strateeg. Vond als vergunnin-
genambtenaar van gemeente 
Eindhoven zijn heil in Stich-
ting Couleur Locale die op-
ging in CityDynamiek. Weekte 
zich los van de gemeente en 
werd directeur. Maakte als 
zodanig in tien jaar ook GLOW 
groot. Hervormde als voor-
zitter a.i. organisatie Eindho-
vens carnaval. Nu directeur 
van Eindhoven247. Trekt 
vooral achter de schermen 
aan vele touwtjes.      

Eric Boselie

Veelgevraagde advo-
caat. Partner van Tay-
lor Wessing in Eind-
hoven. Lid van vele 
clubkes. IJstheedrin-
kende levensgenieter 
en autoliefhebber. 
Steekt zijn ongezouten 
(juridische) mening 
niet bepaald onder 
stoelen of banken. 
Vakkundig schrijver. 

Hugo 
Nieuwenhuizen
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Als ‘dochter van’ lijk je 
een streepje voor te heb-

ben, maar  Maartje kwam 
‘gewoon’ als HR-mede-

werker binnen in het 
Veldhovense ICT-bedrijf 
Simac. In bijna tien jaar 
werkte ze zich op tot de 

directie. Zou zomaar va-
der Eric (zie topmannen) 

kunnen gaan opvolgen 
als CEO waarmee ook de 

toekomst als waardevol 
familiebedrijf is geborgd.      

Maartje
van Schagen

Prof.dr. aan de faculteit 
biomedische technologie 
van de TU/e. Pionier op 
het gebied van weefselk-
week en regeneratieve ge-
neeskunde, op het snijvlak 
van biologie, geneeskunde 
en techniek. Ze bedacht 
onder meer een techniek 
die een beschadigd hart 
verleidt tot het maken 
van nieuwe hartkleppen 
en maakte daar (inter)
nationaal naam mee.

Nog een ‘dochter van’: „Toen ik nog niet 
eens boven de tafel uitkwam, wist ik al 
dat ik in de zaak van m’n vader wilde gaan 
werken.” Na haar opleiding aan de IVA Drie-
bergen, de Nijenrode Business School en de 
BMW Business School mocht dit automeisje 
eindelijk aan de slag in het Cito-familiebe-
drijf (sedert 1929) waarvan ze nu directeur 
is. Importeert onder meer Rolls-Royces, 
pampert veeleisende klanten persoonlijk en 
stapt op zondag op de KTM offroad, met pa.

Marissa van Laarhoven

Carlijn Bouten

De geboren Achterhoekse en nu 
Stiphoutse studeerde in Tilburg, Am-
sterdam en Montpellier, promoveer-
de op de rechten van minderheden 

en werd de jongste rector magnificus 
van Nederland, en wel van de 

Maastricht University. Blijft 
voeling houden met haar 
rechtenachtergronden en  
grote rechtvaardigheids-

gevoel, als lid van het ad-
viescollege Levenslang-
gestraften en De Jonge 

Akademie. Werkt al jaren 
als onderzoeker voor 

Netherlands School of 
Human Rights Research.

Rianne Letschert

Als je nieuwe fabriek wordt 
geopend door Mark Rutte 
zelf, dan doe je iets goed. 
Dat doet Additive Indus-
tries. De fabrikant van 3D 
metaalprint equipment, op-
gericht door Daan Kersten 
en Jonas, groeit als een mal-
le. Hun MetalFAB1 – ver-
wijst tongue in cheek naar 
Lady Penelope’s Rolls Royce 
in Thunderbirds? – verovert 
onder meer de Formule 1. 
Jonas is nog steeds betrok-
ken bij familiebedrijf Agio 
Sigaren en NTS-Group.

Commissaris van Hurks Groep. Volgde 
als CEO zijn vader Theo op, één van 
de grondleggers van Brainport. Bracht 
zichzelf in rustiger vaarwater. Bleef 
weliswaar maatschappelijk actief, maar 
leverde onwillekeurig invloed in. Verloor 
ook zijn prominente bouwpositie in de 
stad aan SDK Bouw. Wil met plannen 
voor Evoluon in één klap terugkeren aan 
de top. Kunstliefhebber en -verzamelaar.     

Geert Hurks

Jonas 
Wintermans

Zo’n beetje de personificatie van alles waar Brainportregio Eindhoven voor 
staat. CEO van de NTS Group. Door minister Kamp in 2017 benoemd tot high-

tech-boegbeeld. Inmiddels actief in diverse raden van bestuur, waaronder van 
Fontys. Bekleedde managementposities bij DAF Trucks en Bova. Lid van het 
bestuur van de Stichting Brainport. Hij zet zich in bijzonder in voor opleiding 

van jongeren  in de techniek.    

Marc Hendrikse

Bij familiebedrijf AAE 
in Helmond kwamen er 
‘ongekende krachten’ los 
nadat ondernemer William 
Pijnenburg in juli 2016 
overleed. Het mechatroni-
cabedrijf zet nu koers naar 
grote groei in de komende 
jaren onder leiding van 
zijn dochter Manon die er, 
net als haar twee broers, al 
werkte als personeelsmana-
ger na haar studie Interna-
tional Business en master 
in marketing management 
in Tilburg.

Manon
Pijnenburg

Import-040’er maar inmid-
dels door en door Brain-
portenaar. Altijd aimabel en 
immer in voor iets verbin-
dends nieuws. Was onder 
meer actief voor Philips, 
High Tech Campus, High-
TechXL Plaza, TU/e-cam-
pus. Nu directeur van de 
fabriek van de toekomst, de 
Brainport Industries Cam-
pus waar kennis, onderwijs 
en hightech bijeen komen.

Bert-Jan
Woertman

Werd  dit jaar voor de tweede 
keer spicy grandpa. De bevlo-

gen patron van restaurant De 
Lindehof in Nuenen trekt met 
zijn tweesterrenverwennerij 
en Lindeboys and -girls culi-

naire liefhebbers van heinde 
en verre. Zou graag eens ko-

ken voor koningin Máxima en 
Eindhoven  een fijne gastrobar 

bezorgen.

Soenil Bahadoer
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Gaf jarenlang de TU/e-
campus, waar ze bouw-
kunde studeerde, vorm 
als hoofd Vastgoed. 
Vervolgde haar carri-
ère bij Burgers Ergon, 
Heijmans, SpirIT en nu 
Briant. Maakt zich sterk 
voor het Van Abbemuse-
um, Rode Kruis, Muziek-
gebouw en Parktheater.

Karin 
Overdijk

Combineert haar functie als 
wetenschappelijke directeur van 
TU/e Innovation Space met het 
hoogleraarschap; ze doceert ook 
design of innovation ecosystems. 
Innovation Space is de pilot voor 
het onderwijs van de toekomst, 
dat onderzoek omzet naar op-
lossingen voor het bedrijfsleven 
en waar interdisciplinaire teams 
innovatieve oplossingen beden-
ken voor actuele vraagstukken. 
Daarvoor kreeg Isabelle begin 
dit jaar de Knaller tijdens de E52 
High Tech Piek Awards.

Zorgt er met haar initiatief Expat Spouses 
Initiative voor dat de partners van interna-
tionals in de regio niet onder radar verdwij-
nen. Spreekt uit ervaring, want ze kwam 
met haar echtgenoot mee uit India toen hij 
hier voor Philips ging werken en zij haar 
master architectuur aan de TU/e kon halen. 
In no time sloeg haar concept aan. ESI helpt 
honderden mensen die óók de stad maken, 
met evenementen, taallessen en maat-
schappelijke projecten.

Kavitha Varathan

Isabelle Reymen

Dochter van Noord-Limburgse var-
kensboer die tractor rijdt. Houdt van 

metal en staat graag op een skate-
board. Maar vooral de modeont-

werper die met haar label MLY ma-
teriaal en techniek ambachtelijk 

benadert. Gaat steeds meer 
eco. Bekend om haar warm 

ogende en voelende 
materialen en kleur-

concepten. Vierde 
 dit jaar haar 15-ja-

rig jubileum met 
boek Met de hak-
ken in de modder.

Emily Hermans

Invloedrijkste vastgoedma-
kelaar in de regio. Weinig 
grote nieuwbouwprojecten 
gaan buiten Van Santvoort 
Makelaardij om. Maakt 
ook buiten Eindhoven 
naam. Verschijnt met enige 
regelmaat op televisie. 
Heeft een scherpe blik op 
de ontwikkelingen in de 
woningmarkt: zijn kwar-
taalrapportages signale-
ren duidelijke, regionale  
trends en zijn daardoor 
inmiddels steevast opening 
van de krant. 

Veghelse cateraar, die aanvankelijk be-
stemd was om toptennisser te worden. 
Het werd echter de hotelschool en daar-
na een bakkerszaak annex lunchroom. 
Inmiddels is Hutten Catering een van 
de grootste landelijke cateraars. Baarde 
eerder dit jaar opzien door het traditio-
nele Maison van den Boer af te troeven 
als nieuwe cateraar van PSV en het Phi-
lips Stadion als springplank naar de rest 
van het regionale bedrijfsleven.

Bob Hutten

Pieter van
Santvoort

Terug van nooit weggeweest. Zetten onverstoorbaar door met hun onafhanke-
lijk journalistieke online innovatie- en multimediaplatform Innovation Origins, 

voorheen E52. Breidden hun activiteiten uit naar München, de Duitse pendant 
van Brainport. Brouwers zorgt als hoogleraar journalistiek in Groningen voor 

de content en Ten Houten als creatieve (online-)ondernemer voor de broodno-
dige centjes. Voorzien ook regionale startups van prijzen en steun.     

Bart Brouwers en Merien ten Houten

Heeft het als Pullman 
Hotel Eindhoven Cocagne 
momenteel niet gemakke-
lijk met die verkeersgribus 
voor de deur, maar trekt 
toch volle zalen en kamers. 
Zorgt ervoor dat Cocagne 
ondanks toenemende ster-
renconcurrentie begrip in 
de regio blijft. Gaat liever 
met de caravan op vakantie 
want heeft in hotels last van 
beroepsdeformatie. Staat 
nog steeds open voor een 
buitenlands avontuur met 
het gezin. 

Marieke 
Lamberts Duurzaam fruitteler en 

-plukker in zijn Philips Fruit-
tuin. Landtuinwinkelhouder 
en pannenkoekenbakker. 
Nou ja, dat laatste laat hij 
doen. Medeorganisator van 
een ploegentijdrit door de 
groene corridor en be-
stuurslid van Brainport Park. 
Ondanks dat alles heeft de 
geboren en vrolijke Zeeuw 
nog steeds heimwee naar 
Zeeland. Gaat met nieuw 
concept de plint vullen van 
Eurostaete aan PSV-laan.  

Carlos Faes

Staat te boek als kartrekker 
van de strategische TU/e-tak 

slimme mobiliteit, global 
expert ITS bij TomTom, nauw 

betrokken bij Singularity 
University en adviseur van 
NXP.  Is landelijk de meest 

geraadpleegde autoriteit op 
het gebied van automobiliteit 

in de toekomst. Houdt van 
buiten de lijntjes kleuren: 

„Gecontroleerd stout zijn is 
een talent hier in de regio.” 

Carlo van
de Weijer
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Al haar hele werkzame leven ac-
tief in de cultuur, nu als directeur 
van de Stichting Cultuur Eindho-
ven. Dat is de club die bepaalt wie 
hoeveel cultuursubsidie krijgt 
uit het jaarlijkse potje van ruim 
twintig miljoen euro en die vorig 
jaar het initiatief nam voor de 
Eindhoven Cultuurprijs. Is dus 
niet overal even populair. Stu-
deerde Duits, Frans en Theater-
wetenschappen, en werkte bijna 
twee decennia als literair vertaler 
Nederlands-Sloveens. 

Tanja Mlaker

Directeur van het interna-
tionale Brainportprogram-
ma voor het aantrekken 
van buitenlandse bedrijven, 
financiers en technische en 
IT-talenten, plus het bevor-
deren van export en inter-
nationale samenwerking. 
Ambassadeert Brainport tot 
in de verste uithoeken van de 
wereld.

Als dochter van een sterrenchef krijg je eten 
met de paplepel ingegeven. Dus is ze actief 
als fooddesigner. Smaakmaker tijdens DDW 
met haar Bokken Bouillon – van beestjes 
die geen melk geven en daardoor minder 
‘waard’ zouden zijn – dat bij de Amsterdam 
Food Pitch het duurzaamste product werd. 
Combineert eigen studio met de functie van 
innovation engineer bij Verstegen én haar 
nieuwste hobby; zelf champagnes selecte-
ren en importeren in haar bedrijf Bruisend.

Annelies Hermsen

Naomie Verstraeten

Kruideniersdochter. Haalde 
propedeuse toegepaste 
huishoudwetenschappen 
maar stapte toch over naar 
bedrijfseconomie in Tilburg. 
Maakte na haar wethouder-
schap in Helmond landelijk 
uitstapje als bestuursvoor-
zitter Movisie maar is sinds 
een half jaar weer terug als 
directeur Ergon en Partici-
patiebedrijf. Houdt toezicht 
bij LEVgroep en Jan van 
Brabant College, en is 
commissaris bij Rabobank 
Helmond en Delft Support.

Yvonne van 
Mierlo

CEO van Crowe Foederer 
accountants en (fiscale) 

consultants met hoofdkan-
toor in Eindhoven. Onder-
deel van het Amerikaanse 

Crowe Global. Bestuurslid 
van GLOW. Laat zijn eigen  

licht schijnen over kunst-
zinnige talenten in het land 
en stimuleert hen met eigen 

award. Wil samen met an-
dere ondernemingen in de 
regio bedrijfsfonds vorm-
geven en uitbouwen voor 

ondersteuning van cultuur. 

Heeft zijn handen vol aan het succes-
vol leiden van zijn Veldhovense bedrijf 
Bazelmans AV, dat is gespecialiseerd in 
verhuur en verkoop van licht, beeld en 
geluid. Opende nooit officieel zijn fraaie 
nieuwbouw op de Run. Wordt door colle-
ga-ondernemers volop gevonden bij het 
vormgeven op hoog niveau van feesten 
en partijen. Motor achter Veldhoven 
Proeft waar ook het bedrijfsleven in de 
regio graag een vorkje meeprikt.    

Wiljan Bazelmans

Johan Daams

Topman van Simac Techniek NV in Veldhoven. Studeerde Technische Bedrijfs-
kunde aan de TU/e. Zeer betrokken bij regionale bedrijfsleven. Voorzitter van 
VNO-NCW afdeling Brabant-Zeeland. Won in 2015 de award voor Beste Onder-
nemersvisie. Heeft hart voor de (familie)zaak, maar ook voor sport en cultuur. Is 
fanatiek promotor van het Van Abbemuseum en bestuursvoorzitter van het inno-
vatienetwerk Sports and Technology. Ondersteunt Philharmonie Zuid Nederland.

Eric van Schagen

Cum laude afgestudeerd én gepromoveerd in 
Industrial Design Engineering in Delft. Combi-
neert al ruim tien jaar haar werk – twee func-
ties - aan de TU/e met eigen bedrijf ID-dock 
in design, onderzoek en advies. Ze opereert op 
het snijvlak van design en technologie, maar 
wel als maatschappijverbeteraar, geeft leiding 
maar laat ook zelf de handjes wapperen. Mag 
niet meer rugbyen van de dokter dus doet deze 
Tukker nu fanatiek aan ballroom-dansen.

Caroline Hummels

Zit klem met de huur van het 
Muziekgebouw die maar als 
een molensteen om zijn nek 
blijft hangen. Blijft niettemin 
optimistisch en ambitieus. 
Worstelt wel met de Eindho-
vense politiek die een struc-
turele oplossing eist voor het 
jaarlijkse exploitatietekort van 
een half miljoen. De kwaliteit 
van het programma blijft ech-
ter onverminderd hoog. En 
er liggen mooie plannen voor 
de verbouwing van ‘Meneer 
Frits’. Dat dan weer wel.  

Wim Vringer

Drukbezette coming 
man binnen Volker-
Wessels in de Eindho-
vense vastgoedwereld. 
Directeur van SDK 
Vastgoed. Grootste 
wapenfeit tot nu toe 
Brainport Industries 
Campus. Beoogd 
opvolger van Toon de 
Koning. Neemt ontwik-
keling spoorzone over.  

Ferdinand
Gremmen
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Brengt na 19 jaar Muziekge-
bouw nu het Van Abbemuseum 
aan de man/vrouw, als zakelijk 

directeur naast Esche, door 
meer mensen binnen te halen; 

schoolklassen die er slapen, 
bijzondere doelgroepen, zelfs 

on tour en uitgeleende kunst 
aan het Van der Valk Hotel 

Eindhoven. Haalde na bedrijfs-
economie in Tilburg nog haar 

propedeuse aan de Design 
Academy. Kreeg die combi van 
huis uit mee, van een zakelijke 

vader en een culturele moeder.

Anastasia 
van Gennip

1820

Studeerde rechten in Nijmegen maar actief 
in de onderwijswereld. Na jarenlange 
leiding over de zorgopleidingen, stuurt ze 
nu Summa Engineering en Summa Labora-
torium aan die de regio van broodnodige 
technische handjes en hoofdjes voorziet. Is 
voortdurend bezig met de aansluiting onder-
wijs-arbeidsmarkt: „Elkaars ontwikkelingen 
volgen, want niemand staat stil.”

Willy Ickenroth

Studeerde cum laude af aan 
de Design Academy en is 
niet gestopt met designfurore 
maken – op eigen kracht en 
samen met Joost – vanuit Eind-
hoven waar ze onderhand een 
vaste stek wil(len), en als het 
even kan in de Gabriël Met-
sulaan. Werk van Kik! en uit de 
Kiki-wereld gaat de hele wereld 
over, voor onder meer Hermès, 
galeries en musea.

Kiki van Eijk

Werd bijna tien jaar geleden binnengehaald 
door het uitdijende Eindhoven Airport, waar 
ze nu als COO met Joost Meijs de directie vormt 
om de een vlucht nemende, niet overal vrolijk 
ontvangen groei en steeds complexere processen 
het hoofd te bieden.

Mirjam van den Bogaard

Volgens zijn LinkedIn-profiel 
is Jos Roijmans  programma-

manager van de spoorzone in 
Eindhoven. Dat maakt hem spil 
in het web van de ontwikkeling 

van de binnenstad tot en met 
Strijp-S. Moet als topambtenaar 

voor stedelijke ontwikkeling 
van de gemeente Eindhoven alle 

belangen wegen. Doet dat als 
beminnelijk maar vastberaden 

strateeg en netwerker met verve.       

Had zomaar uitvinder van het netwerken 
kunnen zijn. Van wit wijntje bij de bobo-
borrel tot een pilsje met vrinden aan de 
bar, Bart Schellekens, directeur van pri-
vate banker InsingerGilissen, beheerst 
het allemaal. Ambitieus verbinder en 
vaardig communicator. Altijd goedlachs 
en gesoigneerd aanwezig. Zij het met 
voorbedachte rade: de schoorsteen aan 
de Parklaan moet wel roken. Houdt van 
moderne kunst en zijn knalgele Porsche.  

Bart Schellekens

Jos
Roijmans

Deze ‘rockstar professor’ Is ongetwijfeld een van de meest populaire, gevraagde 
en gewilde hoogleraren (prof. dr. ir.) van het land. De wetenschapper doceert 
aan de TU/e, is ondernemer en communicator. Zijn onderzoek strekt zich uit van 
autotechniek (met focus op connected cars en schone voertuigen) tot mechatro-
nica, motion control en beheersing van fusieplasma’s. Hij is een productieve 
blogger en een belangrijke opinieleider waar het gaat om invloed van nieuwe 
technologie op de samenleving. Aldus Wikipedia.  

Maarten Steinbuch

Het college van bestuur van 
de TU/e gaat in 2019 plaats-
maken voor vers bloed. Dat 
geldt niet alleen voor voorzit-
ter Jan Mengelers maar ook 
voor bestuurslid Jo van Ham. 
Hij is de grote man achter 
de herontwikkeling van de 
campus aan de Dommel, die 
naar zijn zin nog niet ver gaat. 
De onderwijsbestuurder zou 
graag de campus nog véél 
meer bij de stad trekken en 
omgekeerd. 

Jo van Ham

De Mansveld Groep  is 
een bekende speler op 
het gebied van elektro-
techniek en commu-
nicatietechniek. CEO 
Ruud nam in 1987 het 
stokje over van zijn 
vader. Dochter Yvette 
is eveneens actief in 
het bedrijf. Is naast 
bevlogen zakenman 
fanatiek toerfietser.  

Ruud
Mansveld

Studeerde bestuurs- en organisatie-
wetenschap aan de Radboud Uni-
versiteit, werkte twee jaar bij Vendex 
Food Groep en belandde in diverse 
HR-rollen, nu als directeur P&O bij de 
Draagt Elkanders Lasten-coöperatie. 
Drijvende kracht achter de mensge-
richte aanpak van DELA met rondeta-
felgesprekken, teamwork, betrokken-
heid, gewaagde doelen en populaire 
summer schools. Is in de race om 
HR-manager van het jaar te worden.

Veronique 
Klaassen
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Al bijna negen jaar 
directeur van de WTC-E 
Zakensociëteit en daar-

mee aanjager van (inter)
nationaal ondernemen 

en kruisbestuiving tussen 
kennisinstellingen, be-

drijven en overheid.
Netwerker pur sang die 

met engelengeduld en 
dito dosis vriendelijkheid 
verbindingen legt. Herin-
troduceerde Bonte Busi-

ness Bons in Lampegat.  

Lianne van 
den Boogaard

Treedt niet zo op de 
voorgrond maar als 
topambtenaar – sec-
torhoofd Economie 
en Cultuur – in de 
gemeente Eindhoven 
eindverantwoordelijk 
voor economie, ex-
pats, werk, onderwijs, 
kunst, cultuur, design, 
city marketing en 
evenementen voor de 
‘centrumgemeente in 
de belangrijkste eco-
nomie in Nederland’. 

Na een carrière in de zorg als huidthera-
peut terug op het nest: woonachtig in de 
Eindhovense buurt waar ze opgroeide en 
werkzaam in het familiebedrijf waarvoor 
ze Interesting Office managet. Wil vol-
gaarne op eigen, niet-dochter-van benen 
staan, maar wel in samenwerking en goede 
verstandhouding met vader en vastgoed-ty-
coon Toon. Ontwikkelt zich stormachtig na 
aarzelend begin.

Delphy de Koning

Sandra Koster

Klimt gestaag als burge-
meester van Eindhoven.  
Is langzaam maar zeker 
steeds zichtbaarder in 
de stad. Crimefighter in 
optima forma. Lobbiet 
succesvol in Den Haag om 
meer status en geld. Lijkt 
het daardoor als bestuur-
der voorlopig prima voor 
elkaar te hebben. Zijn 
grootste klapper moet de 
fusie met Nuenen worden. 
En als er één schaap over de 
dam is...   

Al achttien jaar is Francois Driessen 
algemeen directeur van de grootste au-
todealer van Eindhoven. De Driessen Au-
togroep voert tien merken met Opel als 
best verkochte en Maserati als opmer-
kelijke. Hij is een fervent PSV-supporter. 
Pleegde zowat een coup met het aftroe-
ven van Mercedes als autosponsor van 
PSV: sinds de zomer rijden voetballers, 
staf en kader in de sportieve Italiaanse 
auto’s van Alfa Romeo. 

Francois Driessen

John 
Jorritsma

Was als gouden medaillewinnaar op de Olympische Spelen in Barcelona al 
succesvol; ook als zakenman in de paardenwereld blijkt Tops een topper. 

Bouwde in Valkenswaard de Jan Tops Arena, het epicentrum van de paarden-
sport. Haalde de Global Champions Tour in huis, de Champions League van 
de hippische sport. De in Monaco woonachtige Tops heeft op zijn complex 

regelmatig de families Springsteen en Jobs over de vloer. 

Jan Tops

Maatschappelijk onder-
nemer. Initiatiefnemer 
voor de landelijke Samen 
voor-formule, oprichter 
en aanvoerder van Samen 
voor Eindhoven, nadat ze 
na jaren in de corporate 
wereld en een sabbatical 
in Guatemala op zoek ging 
naar doelen. Die bereikt ze 
door bedrijven, professio-
nals en maatschappelijke 
organisatie vakkundig aan 
elkaar te knopen. Mag zich 
graag op de poweryogamat 
neervlijen. 

Esther
Hofstede

Volgde dit jaar Imke Car-
souw op als directeur van 
Brainport Development. 
Was eerder woordvoerder 
van premier Rutte en di-
recteur van de RVD in Den 
Haag. Studeerde Neder-
landse taal- en letterkunde 
aan de universiteiten van 
Leiden en Utrecht. Kwam 
via de gemeente Leiden bij 
de rijksoverheid terecht. Als 
grote vis binnengehaald.

Paul van 
Nunen

Eigenzinnige  ondernemer 
die van De Lage Landen een  

commercieel succes maakte. 
Redde met miljoenenlenin-

gen PSV en de DDW van de 
ondergang. Werd buitenge-

werkt maar keert als succes-
volle CEO van De Meeuw en 

voorzitter VNO-NCW afdeling 
Eindhoven als een boeme-

rang terug aan de top. Waar-
bij het helpt dat de AFM hem 

heeft schoonverklaard. De 
Rabobank mag hem nu ook 

rehabiliteren. Draagt zelf-
spot als handelsmerk. 

Ronald Slaats
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Na haar rechtenstudie in Maastricht actief 
in vastgoed en beleidsontwikkelaar 

bij de gemeente Eindhoven.
Adviseerde StartUpDelta en leid-
de het programma COrporates 
& STArtups oftewel COSTA. 
Sinds ruim een jaar op de 
bres voor Brainport, als ma-
nager investment internatio-
nal relations. Onvermoeibare 

netwerker en aanmekaarkno-
per, die Liefde voor de Stad mixt 
en aanjaagt.

Fancy van der Vorst
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Stond aan de wieg van de 
DDW die ze nog steeds 

van deskundig advies 
voorziet. Partner in Van 

Eijk & Van der Lubbe 
in Geldrop, een van 

de gerenommeerdste 
ontwerpbureaus in het 

land, dat de opdracht 
voor de inrichting van het 

gerenoveerde Paleis Het 
Loo binnenhaalde. Deelt 

graag haar internationale 
kennis en ervaring, onder 

meer in de Snelkookpan 
op Strijp-S voor net afge-

studeerde ontwerpers.

Miriam van 
der Lubbe

Samen met Koen Rijnbeek al jaren 
stuwende kracht achter Kazerne, 
home of design. Legt met haar team 
de laatste hand aan de renovatie van 
het monumentale deel, waardoor 
Eindhoven een designhotel, toprestau-
rant én een vernieuwde, lommerrijke 
binnenplaats rijker raakt. Jaagt ook 
het donderdagse EHV Innovation Café 
aan. Dat alles werd onlangs beloond 
met een extra onderscheiding van 
Eindhoven Cultuurprijs.

Sneldenkende strategist die met haar bedrijf 
Sturrm het internationale bedrijfsleven helpt 
chocola te maken van de toekomst, terwijl 
ze blijft doceren aan de Tilburgse en Eind-
hovense universiteiten. Komt uit Zweeds 
ondernemersgezin. Is nieuwsgierig, spiegelt 
zich graag aan Pippi Langkous en ging al op 
de basisschool haar eigen weg. Is goed in 
tekenen en op de lange latten.

Camilla van den Boom

Annemoon
Geurts

Werd in 2017 Etnisch zakenvrouw van het 
jaar. Liet haar horeca-imperium, dat bijna 

twintig jaar geleden startte met een 
van de eerste wokrestaurants in 
Heerlen, uitdijen naar Rotterdam en 

Amsterdam, maar voelt zich op en 
top Eindhovense. Groeide vanaf 
haar vijftiende op in Nederland, 
waar ze op de Oisterwijkse 

middelbare school haar Chinese 
voornaam liet vallen. Richt 

haar kook- en zakenvrouw-
oog nu op het buitenland.

Eveline Wu

Kan slecht tegen zijn 
verlies. Vroeger op zondag-
middag thuis tijdens een 
spelletje monopolie had hij 
zich er na een uurtje wel 
overheen gezet. Maar als hij 
nu een order verliest, dan 
duurt het langer. Is sinds 
zijn 22e in dienst van VDL 
Groep, nu als president-di-
recteur om stug door te 
gaan waar zijn vader 
ophield: uitbreiding van de 
VDL Groep. 

Dat Mark van Bommel ook als trainer 
een grote carrière tegemoet zou gaan, 
was al bekend. Dat hij PSV zó snel op de 
rit zou krijgen, was minder voorspelbaar. 
Met twaalf overwinningen in de eerste 
twaalf wedstrijden realiseert hij als 
trainer de succesvolste start van de club 
ooit. De vraag is hoe lang PSV profijt zal 
hebben van deze kroonprins onder de 
Nederlandse trainers. 

Mark van Bommel

Willem van 
der Leegte

Consolideert zijn positie aan de top van de hotellerie in de regio Eindhoven. 
Transformeert, samen met zijn vader Cees, Van der Valk Hotel Eindhoven 

van motel waar je ook kon eten tot drukbezocht, sfeervol en multifunctioneel 
zalen- en congrescentrum. Onderneemt volop binnen de familie en ver daar-

buiten, denk bijvoorbeeld aan de Down Town Gourmet Markt op de Smalle 
Haven. Barst van de energie om Eindhoven verder op te stuwen.          

Rick Polman

Lang getipt als opvolgester 
van Lidewij Edelkoort. 
Richtte designacademie 
School of Form op in haar 
geboorteland Polen, sig-
naleert en duidt trends via 
haar eigen bedrijf 360In-
spiration waarmee ze verre 
blikken in de toekomst 
werpt. Nauw betrokken bij 
de DDW, Robot Love en de 
innovatieraad van INretail. 
Reist wat af, maar komt 
altijd thuis in Eindhoven. 
Vooral in Polen actief  dus 
wat lager op de lijst.

Zuzanna 
Skalska Notoir onvindbaar op 

internet, maar des te meer 
aanwezig in stad en regio 
als bouwer en ontwikkelaar. 
Heeft als zoon van Piet sr. in 
toenemende mate succes in 
de vastgoedwereld. Voorziet 
als eigenaar Strijp-T van de 
nodige indrukwekkende 
impulsen en heeft grootse 
plannen met het Evoluon. Is 
verder te herkennen als flam-
boyante levensgenieter die 
niet vies is van een feestje 
zoals de Heerenzitting.   

Piet Goevaers

In hetzelfde pand in Hee-
ze waar de twee sterren 

van Boreas straalden, 
wisten Jan en Claudia 

in no time dezelfde 
hoge ogen te gooien: ze 

openden in 2016, kregen 
binnen een half jaar 

reeds twee Michelinster-
ren en stonden het jaar 
erop al in de top 10 van 

Lekker (dit jaar op plaats 
5!). Kort gezegd: culinaire 

aanwinst voor de regio 
waar wij van smullen!

Jan Sobecki
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De jongste van de derde generatie 
in het familie-imperium.

Enige vrouw in het directieteam 
van VDL, naast onder anderen 

broers Pieter en president Willem, 
en daarin verantwoordelijk voor de 
P&O, dus de meer dan tienduizend 

medewerkers van de honderd 
bedrijven in de groep.

Jennifer van
der Leegte

Heeft het Brainport-ecosysteem 
van samenwerken tot in haar 

haarvaten zitten. Draagt dat 
uit via Eindhoven Academy - 
waarvan ze met Joost Helms 

initiatiefnemer en directeur is - 
die mensen inspireert, enthousi-
asmeert en vooral kneedt in het 

Brainport- en netwerkdenken 
waar ‘wij’ zulke hoge ogen mee 
gooien. En via haar bedrijf Po-

litea, waarin ze haar jarenlange politieke advieservaringen uit 
het Haagse bundelt, vooral in dynamische onderhandelingen 

en besluitvorming. Van huis uit onderwijskundige. 

Blijft zich ontwikkelen na haar studie Bouw-
kunde aan de TU/e, nu door te studeren op ver-
bindend en reflectief leiderschap om daarmee 
grote corporatie Woonbedrijf vooruit te helpen. 
Zit in de raden van toezicht van kennis- en net-
werkorganisatie voor stad en regio Platform31 
en Bindkracht10 in Nijmegen waar ze jarenlang 
werkte. Maakt zich inmiddels ook druk over 
herontwikkeling van de binnenstad. 

Ingrid de Boer

Irene van Rijsewijk

Won de prestigieu-
ze titel Zakenvrouw 
van het jaar 2018 en 
als topvrouw in tech 
dáárom onze nummer 
één. Vierde generatie 
in familiebedrijf Kuij-
pers en onder meer 
bestuurscommissielid 
van UNETO-VNI. Weet 
alle media-aandacht 
na haar Prix Veuve 
Clicquot te combine-
ren met haar drukke 
baan als ‘richtingge-
vende’, haar jonge ge-
zin en hun duurzame, 
huiselijke nieuwbouw 
te combineren dankzij 
strakke agenda en 
dedicated team.

Aukje
Kuypers

Geeft dagelijks leiding aan 
de op één na grootste club 

van het land: de DELA. Was 
laatst ongewild negatief in 

het nieuws vanwege valse 
vingerafdrukken van over-
ledenen maar pareerde de 

kritiek door het aanbieden 
van excuses en het aankon-

digen  van extern onderzoek, 
een fraai staaltje van crisis-

beheersing. Gaat Eindho-
ven verrijken met een groot 

ceremoniehuis voor rouwen 
én trouwen. Is als promotor 

van het Van Abbemuseum en 
lid van de Rotary ook anders-

zins uitermate actief voor de 
samenleving.  

Als je zoveel prijzen wint op je eigen 
vakgebied kan een nummer-1 notering 
niet uitblijven. Met de ‘Place Brand of 
the Year 2018’ won hij in november bo-
vendien dé marketing-Oscar en troefde 
daarbij zelfs attracties als Barcelona af. 
Eindhoven mag zich verheugen in een 
grote internationale belangstelling met 
stijgende bezoekersaantallen als resul-
taat. En passant hielp hij als tijdverdrijf 
ook Estland aan een nieuwe identiteit.       

Peter Kentie

Edzo Doeve

Twee no-nonsense vastgoedcowboys, die het ombouwen van kantoorgebouwen 
tot wooncomplexen tot kunst hebben verheven. De Groene Toren, Paradise City 
en Philips Lighting zijn daar duidelijke voorbeelden van. Schromen echter niet 
om ook nieuwbouwprojecten ter hand te nemen. Zo nadert woontoren Onyx
– tegenover het politiebureau – met rasse schreden zijn hoogste punt. De Victo-
riatoren, aan de andere kant, wordt de volgende landmark van de heren. 

Lee Foolen en Marc Reijs

Één van de directieleden van 
Bavaria, dat afgelopen jaar 
de naam officieel veranderde 
in Swinkels Family Brewers. 
De brouwerij in Lieshout is 
goed voor meer dan zeven 
miljoen hectoliter bier en ruim 
600 miljoen euro omzet per 
jaar. Staat aan de vooravond 
van een belangrijk jubileum: 
in 2019 bestaat het familie-
bedrijf 300 jaar. Verwondert 
de buitenwereld elke keer 
opnieuw door uitgekiende 
marketingcampagnes.

Peer Swinkels

Directeur van de 
DDW. Zet samen met 
de beste ontwerpers 
ter wereld Eindhoven 
als designstad op de 
kaart. Het grootste 
designevenement van 
Noord-Europa presen-
teert werk en concep-
ten van ruim 2.500 
ontwerpers aan meer 
dan 350.000 bezoekers 
uit binnen- en buitenland.

Martijn Paulen

Directeur van de Hoffmann Groep in geboorteplaats 
Beek en Donk. Was CEO van het jaar in 2015. won de 

award voor de Beste Onderenemersvisie in 2006. Ging 
echt studeren na haar secretaresseopleiding en wel 

aan de technische universiteit van Aachen. Startte in 
1989 met Hoffmann Bodemtechnieken BV. Hoffmann  is 
inmiddels ook internationaal een begrip waar het gaat 
om grondkerende constructies. Altijd op en top (zaken)

vrouw in de gebraden haantjeswereld van de bouw. 

Winny Hoffmann
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