
Brainport Human Campus  
  helpt organisaties 
met werkgeluk

De latte macchiato is precies goed, en de op de rand van het schoteltje 
door Jan&Koek geserveerde kokosmakroon met zijn stevige byte 
(„Vanochtend vers gebakken”, tipt de barista) smaakt weldadig. Geen 
wonder: We zijn op bezoek bij Brainport Human Campus in Helmond, 
op een steenworp afstand van Eindhoven.
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ij Brainport Human Campus, op een 
voor velen nog onontdekt groen stukje 
Brainport in Helmond, draait het om mens 
en werk. Hier weten ze dat mensen die 

zich goed voelen op en met hun werk productiever en 
creatiever zijn, minder vaak ziek zijn en zorgen voor 
meer klanttevredenheid. Het is de boodschap die hier 
voelbaar wordt gemaakt en gasten aanzet om ermee 
aan de slag te gaan.

Kruisbestuiving in HR 
Brainport Human Campus, onderdeel van HR-bedrijf 
Driessen Groep, groeide in enkele jaren uit tot een 
levendige gemeenschap met een unieke signatuur 
die draait om werkgeluk in bedrijfsleven, onderwijs 
en bij de overheid. „Wij streven naar mensgericht 
ondernemerschap, waarbij je met elkaar gave dingen 
doet die ertoe doen”, legt directeur Peter Smits 
uit. „Het is een krachtige boodschap die wij op de 
campus op twee manieren uitdragen. Allereerst 
verhuren wij kantoorruimte aan organisaties die 
actief zijn in het domein van mens en werk. Denk 
aan arbeidsbemiddeling, werving en selectie, 
loopbaanbegeleiding, talentontwikkeling, inclusie, arbo 
en innovatie. Je kunt je voorstellen dat zo’n diverse 
club HR-specialisten een enorme kruisbestuiving in 
werkgeluk in gang zet. Het effect ervan ervaar je vanaf 
het moment dat je via koffiebar Jan&Koek, onze centrale 
ontmoetingsplek, binnenkomt. Het maakt onze campus 
zo’n prettige verblijfsplek. Dat geldt niet alleen voor 
onze huurders en hun medewerkers, maar ook voor de 
gasten die voor onze ándere dienst op bezoek komen.”

„Wij verhuren namelijk ook inspirerende ruimten voor 
een presentatie, een teamsessie, een vergadering, 
een symposium of wat dan ook”, zegt mededirecteur 
Marije de Greef. „Wij ontvangen organisaties uit allerlei 
sectoren; overheid, financiën, automotive, noem maar 
op. Wat ons onderscheidt is dat wij het nét even anders 
doen dan de meeste aanbieders van vergaderlocaties.” 

Atypisch 
Tijdens hun campusverblijf maken de gasten deel uit 
van een atypische atmosfeer, waar elk hoekje lijkt te 
draaien om welzijn. Zij ervaren er aan den lijve wat 
werkgeluk betekent, simpelweg omdat zij tijdens hun 
bezoek verblijven tussen de medewerkers voor wie 
dat dagelijkse kost is. „Onze klanten zijn organisaties 
die goed weten hoe belangrijk het is om mens, werk 
en geluk te laten samensmelten”, zegt Marije. „Met 
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dat thema helpen wij ze graag om hun bijeenkomst 
extra succesvol te maken - mits zij dat willen natuurlijk. 
Bijvoorbeeld door een inhoudelijke presentatie te 
verzorgen over hoe wij vorm geven aan werkgeluk, 
of door een rondleiding te geven. Er is hier altijd wel 
iets te zien en te beleven. Dat werkt aanstekelijk. 
Veel gasten hun bezoek als een eye opener, die ze 
dankbaar mee naar huis nemen. Wij noemen hen 
wel eens onze waterdragers. Ze gaan vol energie 
huiswaarts, en verspreiden ons verhaal.”

Efteling 
Brainport Human Campus heeft vijf gebouwen. Je 
bereikt ze via een fraaie campustuin. In de gebouwen 
zitten de vaste huurders, maar je vindt er ook de ruimten 
die je kunt huren: Inspiratielokaal De Vlonder, De 
Kruidenier, ’t Pubke, Theater De Brink, De Boardroom 
en nog veel meer. Op de campus wordt elke dag lekker 
en vers geluncht en je hebt niet altijd in de gaten dat er 
ook gewerkt wordt. Er wordt gejuicht bij het tafelvoetbal, 
mensen spelen een potje schaak en kijk: daar vliegt 
zowaar een tafeltennisballetje door de ruimte. Allemaal 
heel normaal, als je het Peter en Marije vraagt.
„Bij acht uur per dag werken hoort dat je de 
gelegenheid krijgt om te relaxen”, legt Peter uit. „Daar 
zelf je keuze in mogen maken maakt gelukkiger, wat 
ervoor zorgt dat je beter presteert. Kijk eens naar buiten 
over het campusterrein en zie hoe werkgeluk werkt. 
Lunchwandelaars maken er een rondje en medewerkers 
nemen hun werk mee naar buiten, waar ze de zon 
of een schaduwplekje opzoeken. Weet je waar de 
campus mij soms aan doet denken? Aan de Efteling, 
zonder slalompoortjes en wachtrijen. Maar je voelt de 
campus natuurlijk pas écht als je hier rondloopt. Daarom 
nodigen wij organisaties graag uit om langs te komen.”

‘JE KUNT JE 
VOORSTELLEN DAT 
ZO’N DIVERSE CLUB 

HR-SPECIALISTEN 
EEN ENORME 

KRUISBESTUIVING IN 
WERKGELUK IN GANG ZET’

- PETER SMITS 

De mens maakt het succes 
Brainport Human Campus is een van de vele campussen 
die de Brainportregio rijk is. Met één verschil: waar 
andere campussen zich bezighouden met technologie, 
is dit de enige die draait om de mens. „Terwijl ook een 
technologiecampus pas succesvol kan zijn als aan de 
menskant alles goed zit”, zegt Marije. „Wij zijn daarmee 
complementair aan andere campussen, die wij graag met 
ons specialisme begeleiden. En verlies je je baan in de 
techniek, dan bieden wij alles wat jij nodig hebt om weer 
kansrijk de toekomst in te gaan.”

Fokker 
Peter geeft een treffend voorbeeld dat het in het 
technische bedrijfsleven ook verkeerd kan lopen. 
„Onlangs werd bekend dat hightechbedrijf Fokker 
wegtrekt uit Helmond. Het was opmerkelijk nieuws. De 
kans bestaat dat hierdoor driehonderd werknemers 
op straat belanden. De meesten kiezen immers niet 
voor dagelijks pendelen naar Fokkers nieuwe locatie 
in Papendrecht. Evengoed moeten zij wel aan de bak. 
Hier spelen wij een rol van betekenis. De organisaties 
die hier zitten hebben volop expertise voor de beste 
begeleiding naar een nieuwe, passende baan. 
Andersom werkt ook. Bedrijven die verlegen zitten 
om goed personeel, krijgen nu een prachtige kans om 
werknemers te werven die op en top voorbereid zijn 
om bij hen aan de slag te gaan.”

Nieuwe balans 
Toen de campus eind 2019 werd opgericht wisten 
huurders deze al snel te vinden. Ook het aantal 
boekingen voor bijeenkomsten liep in rap tempo op. 
Zelfs corona, dat even op de rem trapte, bracht goeds. 
„Veel organisaties zagen wat het doet als medewerkers 
lange tijd niet bij elkaar kunnen zijn. Dat doet onrecht 
aan werkgeluk. Daarom ontvangen zij onze ‘booster’ 
graag. Zo ervaren zij wat het ook alweer is om 
werkgeluk te proeven. Tegelijkertijd zijn zij op zoek 
naar een nieuwe balans tussen werken op kantoor en 
thuis. Hier kunnen onze specialisten bij helpen.”

Hoge cijfers 
Brainport Human Campus heeft in korte tijd naam 
gemaakt. Het is een knappe prestatie, die respect 
verdient. Praat met Peter, Marije of met de medewerkers 
van verkoop, en je voelt hun passie. De cijfers die ze 
scoren op de belangrijke kpi’s klanttevredenheid en 
medewerkerstevredenheid, want meten is weten, zijn 

hoog. „Wij blijven werken aan onze toekomst”, zegt 
Marije „Veel organisaties willen bij onze community 
horen. Wij kijken hoe wij hen van dienst kunnen zijn. 
Uitbreiden, nieuwe gebouwen in gebruik nemen, 
maar ook ruimten aanbieden met grotere capaciteit 
is een optie. Wij zien dat het thema werkgeluk vaste 
voet heeft gekregen in het bedrijfsleven. Dat is een 
mooie ontwikkeling, die Driessen Groep meer dan 
een kwarteeuw geleden al voorzag. Brainport Human 
Campus kan hier veel aan bijdragen.”

‘BIJ ONS OP DE 
CAMPUS IS ALTIJD WEL 

IETS TE ZIEN EN TE 
BELEVEN’ DAT WERKT 

AANSTEKELIJK’
- MARIJE DE GREEF
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