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CampusmoetHeerlen verjongen

Ilse Zeemeijer
Amsterdam

Honderd nieuwe bedrijven en
start-ups, 2500 nieuwe banen
en 1600 studenten. De ambities
van de Brightlands Smart Servi-
ces Campus in Heerlen, die van-
daagofficieelwordt geopend, zijn
groots.Dekomendetienjaarwordt
zo’n €100mln in de joint venture
vanpensioenbeheerderAPG,Uni-
versiteitMaastricht en de provin-
cie Limburg geïnvesteerd.

‘Stedengroeienexplosief,maar
Heerlen krimpt’,merkte het CBS
begindezezomerfijntjesop.Ineen
podcast zegt Maurice Hermans,
onderzoekerbij demografie-insti-
tuutNeimed,datdestadnogaltijd
wordtgeassocieerdmethet ‘afvoer-
putje vanNederland’.
Het is dusmenens inHeerlen.

Ook voor pensioenbelegger APG,
dieophetkantooraanderandvan
destad2200werknemers indienst
heeft. Een ‘significant’ deel daar-
van gaat de komende jaren met
pensioen.Teldaarbigdataennieu-
we technologieën als blockchain
en kunstmatige intelligentie bij
op en de conclusie is helder. ‘Het
isvoorAPGabsolutenoodzaakom
toegangtekrijgentotnieuwtalent
en innovatie’, aldus chief operati-
onsofficerMarkBoerekamp. ‘Ook
onzepensioenfondsenwillennieu-
wedienstverlening.’
APG heeft de handen ineen-

geslagenmet de provincie en de
Universiteit Maastricht. Als het
in Sittard-Geleen lukt een succes-
volle campus op te bouwen rond
chemiebedrijf DSM, waaromdan

Het interieur van de
Brightlands Smart
Services Campus.
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Samenwerking pensioenbelegger APG, provincie Limburg en Universiteit Maastricht

ook niet in Heerlen, waar tal van
financiële en administratieve
dienstverleners zitten?
Nu, twee jaar later, profileert

Heerlen zich als ‘dé smart city’
waar private en publieke partijen
samenwerkenaandeontwikkeling
van ‘smart services’. Die worden
indeplannen vande campusom-
schreven als ‘slimme producten-
en diensteninnovaties’ die door
‘innovatief’gebruikvan‘dataenin-
formatie’een‘bronzijnvanecono-
mischemeerwaarde’— eenwol-
lige omschrijving waar bijna elke

innovatiewel onder valt.
Toch is de ‘slimme dienst’ al-

les behalve vaag, zegt campusdi-
recteur Peter Verkoulen. Zo is de
campus eenproject gestart dat de
data van de Belastingdienst, het
CBS en de gemeente met elkaar
combineert. Een ander innovatie-
projectwilhelpdesksslimmerma-
kenmetkunstmatigeintelligentie.
Ditkan leidentoteenvirtuelecall-
centermedewerker.
De nadruk op diensteninnova-

tie isnietnieuw.Zoheeftprinterfa-
brikantOcéinVenloeerdergepro-

beerdomeenServicesValleyop te
zetten. In 2009 ging het nationale
diensteninnovatiecentrumExser
inAlmerevanstart.Beide initiatie-
ven zijn ernietmeer.

BoerekampenVerkoulenbena-
drukken dat zij er alles aan doen
om het initiatief te laten slagen.
Zo hebben ze zich voorminstens
tienjaargecommitteerd,netalsde
provincieendeUniversiteitMaas-
tricht. Tien start-ups hebben de
stap naar de campus al gewaagd,
net als Accenture en IT-bedrijf
Conclusion. ‘Er zijnnual zo’n250
mensen op de campus actief’, al-
dusdirecteurVerkoulen.

Decampuswilookuitgroeientot
deplekwaarmedewerkersvanbe-
drijven inde regiokunnenom- en
bijscholen.Voordekomende tien
jaar rekent de campus op 1000
mensen— een doel dat bij geen
enkele andere campus zo hard is
geformuleerd. Nog eens duizend
mensenwordenopdecampusvan
werknaarwerkbegeleid.

Dezeafsprakenzijngeenverkap-
te aankondiging van nieuwe reor-
ganisaties, benadrukken Boere-
kamp en Verkoulen. Maar als er
in de regio een reorganisatie is
of (nieuwe) werknemers hebben
andere vaardigheden nodig, dan
kunnenzeopde campus terecht.

Verkoulen: ‘Jemoet een omge-
vinghebbenwaarwerknemers en
jongeren die snel van werkgever
willen veranderen een carrière op
kunnenbouwen. Ikhebdeafgelo-
pen twintig jaar zelf de A2 afgere-
den omdat ik hier nooit iets leuks
hebkunnenvinden.Daargaanwe
verandering inbrengen.’
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