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Maastricht

Health Campus
De Maastricht Health Campus ontwikkelt zich in rap tempo. Het is 

een plek waar hoogwaardige kennis én economische bedrijvigheid 

op het gebied van gezondheid elkaar versterken. De Health Campus 

is één van de economische motoren van Maastricht en omgeving. 

KADERS VOOR BELEID 

Maastricht is een toekomstbestendige, duurzame stad, 

waar alle inwoners meedelen in groei van welzijn en welvaart. De stad durft te 

kiezen om wereldspeler te worden op het gebied van gezondheid. 

Kennisoverdracht, ondernemerschap en valorisatie staan centraal; 

we verzilveren -nieuwe- wetenschappelijke kennis en technieken ten gunste 

van de maatschappij. De campus zorgt voor meer bedrijvigheid &  

banen en is lokaal, regionaal en internationaal ingebed. De campus 

trekt kenniswerkers uit de hele wereld aan en creëert daarmee ook 

banen op middelbaar en lager niveau. De campus heeft een kloppend 

hart waar ondernemers, studenten, onderzoekers en multinationals elkaar 

ontmoeten. De campus is mijlenver zichtbaar, dankzij focus 

en onderscheidend vermogen, overtuigende branding en adequate 

bewegwijzering: van borden langs de A2 tot vermelding op de TomTom. De 

campus is goed bereikbaar door adequate gebiedsontwikkeling 

en -ontsluiting. Kenniswerkers kiezen ook voor het aantrekkelijke 

Maastrichtse leefklimaat: sociaal, sport, cultuur, scholing, etc.  

De campus vereist en creëert synergie in de stad. 1

Het succes van de campus is afhankelijk van effectief samenspel tussen alle actoren 
die -direct en indirect- invloed uitoefenen op de campus; zowel op de activiteiten op de 
campus zelf, als op de faciliteiten en randvoorwaarden er omheen. 

Op 15 februari 2012 ontmoet een brede groep stakeholders elkaar om samen te 
verkennen hoe de Maastricht Health Campus kan bijdragen aan welzijn en welvaart van 
de stad en haar inwoners. Dit verslag is een weerslag van deze werkbijeenkomst en 
geeft richting aan het economische beleid van de stad. 



Het Limburgse sociaal-economisch systeemmodel* laat zien dat het succes van de regio 
afhankelijk is van een complex samenspel van factoren. Het systeem kan zowel omhoog 
als omlaag spiraliseren. Allerlei personen en organisaties in Limburg draaien ieder aan 
‘knoppen’ in het systeem. Het model maakt de noodzaak tot samenspel evident. Met 
als gezamenlijk doel: zorgen dat alle activiteiten bijdragen aan de opwaartse spiraal. De 
Maastricht Health Campus is alom aanwezig in het systeem. 

* Het systeemmodel is gebaseerd op de Nightingales scenario’s, ontwikkeld door een Limburgs 

scenarioteam onder leiding van scenariodeskundige Kees van der Heijden (Oxford University, Shell).

KADERS VOOR BELEID
 Maastricht, 15 februari 2012 - 50 Maastrichtse ondernemers, academici, 
raadsleden, wethouders en ambtenaren ontmoeten elkaar voor de Workshop 
Maastricht Health Campus in het StayOkay aan de Maas. Doel van de 
bijeenkomst is om met het hele systeem te verkennen hoe de Maastricht 
Health Campus zich in de toekomst kan ontwikkelen, als input voor de kaders 
van de economische visie van de stad. 

 “Het is van groot belang dat wij ons als gemeenteraad voorbereiden op de diverse 
gemeentelijke visies en het daarmee samenhangende beleid. De mate waarin Maastricht welzijn 
en welvaart kan behouden en uitbouwen is afhankelijk van de keuzes die we gezamenlijk maken. 
Dat betekent enerzijds het kennen van de economische motoren van Maastricht en de manier 
waarop deze zich kunnen ontwikkelen, maar ook inzicht in de knoppen waaraan gedraaid 
kan worden om die realiteit te beïnvloeden en de gemeentelijke rol daarbij.” Frans Bastiaens, 
voorzitter Raadscommissie Sociale en Economische Zaken 
 

Workshops
1. Economische Motoren
In de eerste workshop op 24 november 2011, zijn de hoofdthema’s voor het bepalen van de 
kaders van het economisch beleid voor de stad en in sommige opzichten regio bepaald. De 
Maastricht Health Campus kwam als een van vier economische motoren naar voren, naast de 
binnenstad, de industrie en de internationale ligging. Het rapport “Kaderstelling Gemeenteraad 
Economische Nota 2012” biedt een cijfermatige onderbouwing van deze thema’s en een korte 
terugblik op de eerste workshop en is te vinden op de website van de gemeente. 

2. Maastricht Health Campus 
In de tweede workshop wordt ingezoomd op de Maastricht Health Campus. Harm Jan Driessen, 
lid van de raad van bestuur van het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+), trapt af 
met een korte presentatie over de doelen van Health Campus. Vervolgens gaan we aan de slag.2
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Deelnemers
•  Bedrijfsleven: Esther Gottschalk (Gottschalk Cultureel Advies), Frans Smeets (Maastricht 

Instruments), Guus Simons (Pathofinder), Henri Theunissen (BioMedbooster), Maurice 
Lambriex (l’Arte Nobilita), Patric Machiels (BioPartner Center), Rob van Leendert (SIM) 

•  Maastricht UMC+: Harm Jan Driessen, Jos Smits, Martijn Lamberti
•  Universiteit Maastricht: Fred Offerein (Sciences), Harry Fekkers, Jos Kievits, Paul Iske, 

Philippe Brouwers, Sebastiaan Huntjes (The Maastricht Forensic Institute), Sjors Klompmaker, 
Thijs Geradts

•  Gemeente Maastricht: Albert Nuss, André Willems, Guido Derks, Hans Dassen, John 
Aarts, Louis Bernards, Marc Croijmans, Math Jongen, Pieter-Paul van der Wouw, Raymond 
Theunissen, Simone van der Steen

•  Gemeenteraad Maastricht: Alex Meij, Anita van Ham, Ben Peters, Bibi van der Wouw, 
Cleo Reinders, Cyriel Hendriks, Ed Sabel, Ger Thelosen, Jos Gorren, Josje Godwin, Linda 
Babb, Maurice Moers, Marlene Hameleer-Peperkamp, Michel Severijns, Miriam Elfassih, Peter 
Geelen, Peter Corsius, Richard Schoffeleers 

•  En verder: Anique Soetermeer (Linking Life Sciences), Hans Kasper (Etil), Paulette Wauben 
(LIOF), Wim Ortjens (Regiobranding Zuid-Limburg) 

Facilitering: Frans Bastiaens (Gemeenteraad Maastricht), Hans Keijzer (Stichting Perspectivity) 
en Petra de Boer (Fibes). 

Gedeeld beeld
Naast inzicht heeft deze gezamenlijke verkenning er vooral voor gezorgd dat er 
een gedeeld beeld van de Maastricht Health Campus is ontwikkeld.
  
 “Doordat we met elkaar een proces hebben doorgemaakt, snappen we elkaar morgen 
beter. We hebben nu een jargon gemeen.” Harm Jan Driessen van het MUMC+ en projectleider 
van de Maastricht Health Campus.

 “Essentieel bij het realiseren van zo’n complex project is vertrouwen. Om de Health 
Campus tot een succes te maken, zullen we elkaar moeten opzoeken, vertellen wat we aan 
het doen zijn. Laten we een manier zoeken waarop we elkaar blijven treffen. Energie die er is 
vasthouden en elkaar af en toe een duwtje geven.” Albert Nuss, wethouder Economische Zaken.

Vervolgacties

  1.  Andere gemeenten uitnodigen; ook over de grens

  2.  De hier aangezette plannen verder uitwerken 

  3.  Structureel in het proces diverse stakeholders bij elkaar brengen

  4.  Cocreatie: gemeenten en andere stakeholders moeten structureel samen optrekken in 

de ontwikkeling van de Maastricht Health Campus 



Harm Jan Driessen, lid raad van bestuur Maastricht UMC+

DE MAASTRICHT HEALTH CAMPUS  
BESTAAT AL!  
De Maastricht Health Campus is een campus in snelle ontwikkeling, gericht op 
behoud, bevordering en herstel van gezondheid. Een internationaal toonaan-
gevende locatie voor hoger onderwijs, wetenschappelijk onderzoek, toprefer-
ente en topklinische zorg, kennisintensieve bedrijvigheid. 

De Maastricht Health Campus behoort tot de Europese top op de speerpunten:
  •   hart- en vaatziekten
  •   metabole aspecten van chronische ziekten (inclusief kanker)
  •   geestelijke gezondheid en neurowetenschappen
  •   volksgezondheid en eerstelijnszorg

Kengetallen terrein
  •   Kerngebied campus: 34 ha
  •  Beschikbare vierkante meters nu: 103.000m2 BVO
  •  Waarvan 60% kantoorruimte en 40% hoogwaardige labruimte
  •  De kliniek en de klinische infrastructuur zijn goed voor ruim 200.000m2 BVO
  •  Totaal aantal vierkante meters op de campus op ruim 300.000m2 BVO
  •  Actueel 5.500m2 BVO aan incubatorruimte operationeel, 2.600m2 BVO in ontwikkeling
  •  Living Lab wordt 14.200 m2 BVO
  •  Totale leegstand panden Randwijck 55.000 m2 BVO (particuliere markt)

Meerwaarde van de campus
Waarde ontstaat waar kennis en ambitie samenkomen. Het innoverend vermogen van een goed 
ontwikkelde campus ligt bijzonder hoog. Dat komt door de beschikbaarheid van hoogwaardige 
gespecialiseerde kennis, door concentratie van functies en faciliteiten, en door focus. 

De focus van Maastricht Health Campus is gezondheid in breedste zin: het behoud, de bevordering 
en het herstel ervan. Nergens in de zeer wijde regio wordt hierover zoveel kennis ontwikkeld, 
uitgewisseld en tot waarde gebracht als op Maastricht Health Campus. 

Compacte stadscampus
De Campus ligt aan de zuidzijde van de stad tussen de A2 en de Maas, op loopafstand van 
het centrum. Een compacte stadscampus die onder meer gebouwen huisvest van Maastricht 
Universitair Medisch Centrum+, van Universiteit Maastricht en van het MECC.

Tussen de kliniek, de faculteitsgebouwen en het expositie- en congrescentrum liggen de 
gebouwen en faciliteiten voor bedrijven. Huisvesting voor starters en groeiers, zoals spin-offs van 
de klinieken en faculteiten, maar ook vestigingen van kennisintensieve bedrijven en internationals 
en van grote onderzoeksinstituten. De faciliteiten omvatten laboratoria en testcentra bestemd 
voor open innovatie waarvan de op de campus gevestigde en aan de campus gelieerde bedrijven 
vanuit de filosofie van open innovatie gebruik maken.
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Focus op gezondheid
Ziek zijn mensen hopelijk maar een fractie van hun leven, gezondheid gaat hen 
een leven lang aan. Gezondheid gaat bovendien álle mensen aan: zij die ziek 
zijn omdat ze hun gezondheid willen hervinden en zij die gezond zijn omdat ze 
hun gezondheid willen behouden.

Maastricht Health Campus focust op het totale continuüm van gezondheid en ziekte. Niet alleen 
de patiënt en zijn aandoeningen, maar ook zijn leefstijl, omgevingsfactoren en genetische aanleg 
zijn onderwerp van kennisontwikkeling, kennisdeling en kennisvalorisatie.

Explosieve vraag
Als gevolg van vergrijzing en ongezonde leefstijlen explodeert de vraag naar producten en 
diensten gericht op het voorkomen, vroegtijdig diagnosticeren, behandelen en nabehandelen 
van hart- en vaatziekten, chronische ziekten, welvaartsziekten en geestesziekten als dementie. 
Toenemende complexiteit van behandelmogelijkheden, stijgende kosten en verhoudingsgewijs 
dalende middelen trekken een zware wissel op het innoverend vermogen van onderzoekers, 
behandelaars en ondernemers. Innovatie en valorisatie zijn van het grootst denkbare belang.

Functies
Een onderscheidend kenmerk van Maastricht Health Campus is dat niet minder dan vijf functies 
op een excellerend niveau en in samenhang ontwikkeld worden:
  •   onderzoek (kennisontwikkeling)
  •   onderwijs (kennisoverdracht)
  •   zorg (maatschappelijke kennisvalorisatie)
  •   bedrijvigheid (economische kennisvalorisatie)
  •   conferentie (kennisuitwisseling)

Geen andere op health gerichte campus kent zo’n breed aanbod aan voldragen functies.

Campuseffecten
Direct:     Indirect:  
  • 1.100 nieuwe banen     • Gezondere bevolking
  •   40 nieuwe bedrijven op de Campus   •   Duurzame, betaalbare zorg 
  •   Omzetgroei huidige bedrijven    •   Hogere kwaliteit van leven

Bron: www.maastrichthealthcampus.nl
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Coffee Lovers
“Om de Health Campus succesvol te maken moeten we interactie creëren tussen 
wetenschappers en bedrijven, tussen start-ups en financiers, tussen MKBers en studenten. 
Hiervoor hebben we een kloppend hart nodig, een natuurlijk concentratiepunt. Want zonder 
dat kloppend hart heb je geen campusleven en ontstaat er ook geen interactie. [...]
Creëer een duidelijk stip op de horizon, één die goed bekt, zoals ‘the living lab’. En werk 
met elkaar aan een eenduidige uitstraling.” 

Acties         
  •  Vestigingsklimaat      Wie beïnvloedt de vestiging van Coffee Lovers?
  •  Focus op de campus    
  •  Leefbaarheid / kwaliteit campus   
  •  Identiteit / imago
  •  Interactie 

Belemmeringen
  • Samenwerking
  •  Grenzen
  •  Gebrek aan trots

Indicatoren 
Uiteraard het aantal: banen, bedrijven, 
licenties, patenten en euros uit R&D. 
Maar ook: 
  • # Coffee Lovers 
  • 3de en 4de geldstromen 
  • # bewegwijzeringborden MHC
  • # zakelijke passagiers
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Kenniscentrum
“Kies voor de lange termijn, niet voor 3 jaar en dan weer iets nieuws. Pak door en houd 
het ook vast. Zet in op het benutten en ontwikkelen van netwerken. De kennis, kunde 
-internationaal- om bedrijven te acquireren, om kennis te verspreiden. Congressen zijn hier 
een belangrijk instrument voor.” 

Acties        
  •  Branding: lokaal, regionaal, landelijk & internationaal    
  •  Benutten en ontwikkelen van netwerken
  •  Gecoördineerde acquisitie om nieuwe bedrijvigheid te creëren 
  • Ontwikkelen van congressen; ook voor kennisontwikkeling en verspreiding
  • Randvoorwaarden: lange termijn beleid; geld & capaciteit; bereikbaarheid

Belemmeringen      
  • Zijn we een stad?       Wie beïnvloedt gezamenlijke projecten met
  • Bereikbaarheid campus        andere kenniscentra?
    & Randstad        
  •  Consistent lange termijn beleid 
  • Coördinatie-activiteiten
  •  Kan de arbeidsmarkt ‘t aan?

Indicatoren: 
  • Staan we op de ANWB-borden?
  • En op de TomTom?
  • 3de en 4de geldstromen 
  • # bewegwijzeringsborden naar MHC
  • # zakelijke passagiers

ZES ACTIEPLANNEN
Zes afzonderlijke groepen, ieder met vertegenwoordigers uit alle stakeholder-
groepen, verkennen wat volgens hen de belangrijkste acties en belemmeringen 
zijn voor het succes van de Maastricht Health Campus. Samen identificeren ze 
indicatoren die zichtbaar maken of we op de goede weg zitten en wie aan de 
knoppen draait om deze te beïnvloeden. 
 



Mentale vrijplaats
“Kun je er niet een soort mentale vrijplaats van maken; waar heel weinig regels gelden? Alles 
mag, tenzij het in strijd is met de grondwet.” 

Acties: 
  1. Verbeteren omgeving fysiek + ontsluiting
  2. Samenwerking Triple Helix Euregio: beleid + operationeel
  3. Concrete projecten, ondernemerschap en valorisatie   
  4. Betere branding (imago, breinpositie) en internationale marketing
  5. Intellectuele vrijplaats - No Boundaries - weinig regels
Houding: netwerken, ieder draagt zijn steentje bij.

Wie beïnvloedt betere vervoerverbindingen? 

Indicatoren
2013: 3x p/dag retour MAA - Schiphol met codesharing + busverbinding MAA - Maastricht
2014: 4x p/uur Lightrail Maastricht – Luik HSZ en Mtr – Heelen – Aken HSZ
2015: +40% winstgevend
2016: Nobelprijswinnaar vestigt zich op de Campus
2017: Multinational vestigt Europees research centrum in Maastricht
2020: Verdubbeling aantal ‘inwoners’ Campus  > De campus is vol! 7

Bedreigingen
  •  Gebrek aan geduld / vertrouwen 
  •  Niet durven kiezen voor 

eenduidig profiel van stad en 
campus

  •  Gebrek aan verbindingen:  
(men)taal (binnen Euregio) &  
fysiek (vliegveld, trein, int’l) 

“Het ontbreekt ons aan goede 
verbindingen. Zowel mentale 
verbindingen; de dialoog tussen 
de verschillende stakeholders in 
deze omgeving. En ook de fysieke 
verbindingen, inclusief trein, land, 
ter zee en in de lucht.”

Samenwerking Chemelot
“De samenhang tussen de Health Campus en Chemelot is erg belangrijk. Of je het nu DSM 

noemt of de Chemelot campus. Dat komt terug in vervoersverbindingen, in kennisdelen. 

Je kunt alleen een succesvolle campus zijn als je een groot en stevig bedrijf als trekker in 

je buurt hebt. Dat is op de hele wereld zo, en dat zou je hier ook moeten hebben. En die 

trekker ligt eigenlijk in Maastricht-Noord, in Geleen.”  

Kansen

  •  Binnen 5 jaar stappen zetten voor de gebiedsontwikkeling van Randwyck

  •  Transparantie markt en netwerken 

  •  Aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt

  • Imago / branding / communicatie

Bedreigingen    Indicatoren

  • Momentum (tijd/geld)     • Mobiliteitsmeters

  • Bevolkingsontwikkeling     • Patenten

  • Focus       • Centrale ontmoetingsplekken & horeca

  • Samenwerking met Chemelot    • # bedrijven / studenten / FTE / start-ups



Sneller
“Hoe kunnen we sneller? Dat is de vraag aan iedereen die ergens in de ontwikkeling van de 

campus een rol vervult. Sneller geldt voor iedereen: voor het UM, voor het AZM, voor het 

MUMC, het geldt voor de bedrijven, voor de gemeente, voor de provincie. Hoe kan je met 

elkaar zo’n keten vormen dat je snapt welke plek je in de keten inneemt en hoe je het stokje 

kan overgeven zodat je zo snel mogelijk die 1.100 banen en 40 bedrijven realiseert.

Wie beïnvloedt meer ondernemerschap uit de life sciences bij studenten?

  •  De stad weet wat de MHC doet: tijdschrift / zuil / uithangbord 

  • # woningen & sport- en ontspanfaciliteiten op ‘t terrein

  • Omvang middelen die vanuit Europa & Rijk worden vergaard t.b.v. Campus

  • # patenten die geld opleveren, # IP

  • 40 i.p.v. 20 bedrijven in 5 jaar, dus sneller voor meer FTE’s

  • Spinoza-prijswinnaars, één “Nobelprijs”-winnaar

Cardio Valley
“De campus heeft smoel nodig. Spreek willekeurig tien mensen hier op straat aan en vraag: 
wat is de Maastricht Health Campus? Dan krijg je tien verschillende antwoorden. Dat 
moeten we beter voor het voetlicht brengen. We hebben een landmark nodig, waardoor je 
meteen herkent, dit is de Maastricht Health Campus. En een aansprekende naam, zoiets als 
Cardio Valley.” 
        Wie beïnvloedt ‘t ontstaan van de Cardio Valley?
           

Bedreigingen       Indicatoren

  • Langdurige bezuinigingen        • 4 start-ups p/j: 100 FTE’s, levensduur, T-Helix
  • Concurrentiepositie         • Naamsbekendheid: landmark, award, icoon
  • Communicatie          • Gebiedsontwikkeling: fysiek (ontsluiting A2, P+R),
  • Luchthaven/trein            sociaal: kenniscafé, B-club, K-opvang, S-markt8

Acties
I. Gebiedsontwikkeling:
    •  Fysieke infrastructuur (in & extern)
    •  Sociaal: ontmoetingsplekken, 

profilering, internationale helpdesk 
    • Valorisatie ondernemerschap 
II. Ondernemerschap:
    • Stimuleren
    • Inventarisatie funnel
    • Brain drain of brain gain!
    • Business incubators
    • Werkgelegenheid
    • Onderwijsgroepen verbinden
III.  Draagvlak / ambassadeurschap 

“Cardio-Valley”
    • Verkopen

Acties                       
  1. Sneller          
  2. Faciliteiten / Infra
  3. Promotie
  4. Durf
  5. Synergie

Belemmeringen
  •  Procedures
  •  Risico nemen / brutaliteit
  •  Versnippering

Indicatoren
  • FOCUS
  • Incubators in “voorraad”
  • Groei # science studenten
  • 1 extra congres per jaar
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