
1. Waarom staat u in FRITS?

„Vanaf het ontstaan van FRITS ben ik al be-
trokken geweest bij het blad, als adverteerder, 
maar ook vanuit persoonlijke interesse. Ik 
vind het een magazine dat werkelijk iets toe-
voegt voor Eindhovense ondernemers, én on-
dernemende mensen. Ik ben misschien geen 
bekende Eindhovenaar, maar wel zeer betrok-
ken bij het reilen en zeilen van de regio.”
2. Wie of wat is het meest bijzondere dat 

u ooit verhuisd heeft?

„Bepaalde kunstwerken die ik helaas niet kan 
noemen, oude Russische legerhelikopters en 
BN’ers, zoals Guus Hiddink en Jaap Stam.”
3. Waarom moeten particulieren en be-

drijven hun verhuizing in uw handen leg-

gen?

„Verhuizen is een intensief proces dat veel 
energie kost, en waar vaak ook een emotio-
neel aspect bij komt kijken. Mensen realiseren 
het zich niet altijd, maar het is een vak apart. 
Wij ontnemen ze veel zorgen. Onze ruime er-
varing, 115 jaar, is voor velen een geruststel-
lende gedachte.”
4. Wat zijn de ‘Eindhovense specialiteiten’ 

van Gebr. Van den Eijnden?

„Specifiek voor de regio zijn high tech verhui-
zingen, zoals machines van ASML, expats en 
kunsttransport voor het Van Abbemuseum. 
Ook zijn wij ieder jaar voor de Dutch Design 
Week in touw. Voor expats regelen we niet 
alleen de verhuizing, maar het gehele ‘relo-
cation’-traject. Dat houdt bijvoorbeeld in een 
werkvergunning aanvragen, scholen voor de 
kinderen zoeken, etcetera.”
5. Wat mist u nog in Eindhoven voor een 

optimaal ondernemersklimaat?

„Het is in Eindhoven best goed geregeld. Er 
zijn genoeg ondernemersclubs en activiteiten. 
De ontwikkelingen op innovatief en techno-
logisch gebied zijn zodanig dat ondernemers 
voldoende gestimuleerd worden. Maar ik 

vind wel dat Eindhovense bedrijven er meer 
uit moeten halen. Zelf initiatief nemen en ge-
woon doen!”
6. Wat vindt u van de internationalisering 

van Eindhoven?

„De internationalisering is absoluut een kans 
voor het bedrijfsleven. De ontplooiing van 
Strijp-S is een goed voorbeeld om de stad 
meer internationale aantrekkingskracht te 
geven. We hebben nog wel wat stappen te 
maken om Eindhoven op de wereldkaart te 
zetten, bijvoorbeeld de ontwikkeling van de 
luchthaven. Helaas zijn er wat lokale projecten 
vertraagd door de crisis. Dat is jammer, maar 
het is belangrijk om positief te blijven.”
7. Hoe draagt u uw steentje bij aan een 

betere maatschappij?

„Ik ben lid van de serviceclub Kiwanis Eind-
hoven. Met z’n allen zetten wij ons in voor be-
tere zorg en welzijn van kinderen in de regio. 
We hebben bijvoorbeeld een dagje uit georga-
niseerd voor chronisch zieke kinderen van het 
Máxima Medisch Centrum. Nu zijn we bezig 
met het opzetten van sportactiviteiten voor 
Hotel Heppie in Mierlo.”
8. Wie in de regio verdient er een pluim?

„Een pluim verdienen voor mij alle vrijwil-
ligers uit de regio die zich sterk maken voor 
het welzijn van de minder bedeelden, jong én 
oud. In onze ‘drukke’ samenleving weten deze 
mensen nog tijd vrij te maken om te voorzien 
in de behoeften van een – helaas – groeiende 
groep.”
9. Wat is uw slogan voor Eindhoven?

„Een echte slogan heb ik niet, maar als devies 
zou ik mee willen geven: Wees positief en ga 
ervoor! Internationalisatie en innovatie zijn 
de toekomst. Geef er een zodanige draai aan 
dat de regio nog interessanter en spannender 
wordt voor buitenstaanders.”
10. Wilt u nog ergens op terugkomen?

„Nee.”

Ondernemen met het gezonde boerenverstand – GBV noemt hij dat zelf – dat 
is iets wat Peter Lauret al 27 jaar doet. De geboren Eerselnaar was twee decen-
nia consultant op financieel en organisatorisch vlak. De laatste zeven jaar is hij 
directeur van verhuis- en transportbedrijf Gebr. van den Eijnden Euromovers. 
Hij ziet internationale groeimogelijkheden voor Eindhoven en zet zich in voor 
zijn jongste aanwas. 
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