
M EE T I N G M AG A Z I N E . N L

62  

>

De High Tech Campus Eindhoven maakt met nog 
vier andere campussen onderdeel uit van de 
Brainport Regio, een technologieregio waarin 

gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen in Zuidoost-
Brabant samenwerken aan een mooiere toekomst. Beken-
de multinationals zoals ASML, Philips en VDL werken 
er samen met onder andere de TU/e. Maar ook start-ups 
en het mkb die hun kennis en kunde willen omzetten in 
een product of dienst vinden hier hun weg. Die ontwik-
keling vindt plaats binnen diverse sectoren: gezond-
heid, mobiliteit, energie, veiligheid en voeding. “Tegen-
woordig vind je op veel plekken in Nederland een goede 
triple helix samenwerking, maar Eindhoven en omge-

ving was destijds een van de eerste regio’s waar dit werd 
opgepakt”, vertelt directeur marketing en communicatie 
Hilde de Vocht trots. “Inmiddels mogen we onszelf de 
slimste regio ter wereld noemen, waar door middel van 
technologie aan een betere toekomst wordt gebouwd. 
Het gezamenlijke doel binnen Brainport is samen inno-
veren, talent aantrekken en een goed leefwerk-klimaat in 
de regio faciliteren.”

DE SLIMSTE VIERKANTE KM
Op de Eindhovense Campus aan de A2 staat het toe-
passen van nieuwe technologie binnen de gebieden 
Gezondheid en Vitaliteit, Energie, Connectiviteit en 

Een 3D-voedselprinter, een slimme pleister voor diabetische wonden; dit zijn slechts 
twee voorbeelden van succesvolle innovaties die op de High Tech Campus Eindhoven 

zijn ontwikkeld. En midden in het hart van deze inspiratievolle campus staat een 
conference center dat eveneens van de nieuwste technologische middelen is voorzien.
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Kunstmatige Intelligentie centraal. De oor-
sprong van deze campus ligt bij het Philips 
Natuurkundig laboratorium (NatLab) dat 
in de jaren 60 van de nu hippe wijk Strijp-S 
naar de plek van de huidige campus ver-
huisde. Begin 21e eeuw werd het terrein 
getransformeerd tot de High Tech Campus 
en in 2003 stelde Philips het terrein open 
voor andere organisaties. Sinds 2012 is het 
in handen van Ramphastos Investments. 
“De High Tech Campus Eindhoven is een 
bijzondere, inspirerende plek waar 230 
bedrijven en instituten actief zijn en 12.000 
mensen werken”, zegt Hilde. “Verschillende 
bedrijven hebben hier hun kantoor en 
maken voor hun product- en procesont-
wikkeling gebruik van de 45.000 m2 aan 
technische faciliteiten zoals onder andere 
laboratoria en clean rooms.”

CONFERENCE CENTER
The Strip vormt het hart van de campus. 
Hier ligt het Conference Center. “Op 
The Strip komen alle mensen samen om 
elkaar te inspireren, ontmoeten en kennis 
te delen”, vertelt congresmanager Sandra 
Hijink. “Iedereen is welkom op de campus. 
Er zijn verschillende faciliteiten zoals res-
taurants, winkels en een wellness center. 
Ook van het congrescentrum wordt door 
veel bedrijven gebruik gemaakt. We bieden 
negen multifunctionele zalen en een state 
of the art auditorium. Afgelopen zomer is 
het Conference Center vernieuwd waarbij 
innovatie en duurzaamheid een belang-
rijke rol speelden. In lijn met de ambitie 
van de campus om in 2025 de duurzaam-
ste campus van Europa te zijn, hebben we 
onze zalen voorzien van moswanden en 
ingericht met meubilair van Nederlandse 
oorsprong. Onze stoelen zijn gemaakt van 
gerecyclede petflessen.”

INTERNET VIA LICHT
Wat betreft innovatie blijft het congres-
centrum zeker niet achter op wat er op de 
campus gebeurt. Sandra: “In onze zalen 
kunnen gasten gebruik maken van Li-Fi; 
snel, betrouwbaar en veilig internet via 
licht. Het tunable lighting systeem van 
Signify communiceert via een sensor in de 
lampen met een speciale dongel en het net-
werk. Het gebruik van de high speed LiFi 
is beperkt tot de zaal waarin de dongel aan-
wezig is. Hierdoor hoef je het netwerk niet 
te delen met anderen en blijven je gegevens 
veilig. Het tunable lighting systeem gaat 
bovendien mee met het verloop van het 

daglicht, wat een positieve invloed heeft 
op je bioritme. Maar we hebben ook poefs 
waarmee je je smartphone draadloos kunt 
opladen. We zetten toegepaste technologie 
zo in dat het voor onze gasten zo makkelijk 
mogelijk te gebruiken is.”
 
GEBRUIKSGEMAK
Voor het auditorium (capaciteit 300 per-
sonen, met een imposante panoramische 
projectiewand en hoogwaardig geluids-
systeem) is onder andere geïnvesteerd in 
drie camera’s zodat er livestreams voor 
online en hybride events kunnen plaats-
vinden.” Hilde: “Je hebt hier alles in huis 
om mooie events te organiseren. Zelfs de 
technici van onze campusbewoners waren 
onder de indruk van de techniek en het 
gebruiksgemak van het conference center. 
Maar ook externe opdrachtgevers kunnen 
hier natuurlijk van profiteren. Bovendien 
hebben zij in no time diverse interessante 
sprekers op locatie. Er is voor elk bedrijf 
wel een interessant onderwerp te vinden.”

SPORTBOS
Wie zijn programma verder uit wil breiden, 
kan deelnemen aan de Open Innovation 
Game. Sandra: “Je leert in teamverband op 
een leuke manier over het ecosysteem en 
de werkwijze van de campus. Het spel is 
zeker in te zetten als teambuildingsactivi-
teit. Of je gebruikt het tijdens een congres 
om specialisten uit verschillende bran-
ches met elkaar te laten samenwerken.” 
Liefhebbers van een sportieve uitdaging 

kunnen terecht bij de uitgebreide sport-
faciliteiten. Hilde: “Op de campus zijn in 
het Frits Philips Sportbos diverse sportfa-
ciliteiten te vinden zoals tennisbanen, een 
voetbalveld en een cricketterrein. Ook is er 
een fitnesscentrum, waar een spinningles, 
personal training of bootcamp onder bege-
leiding mogelijk is. Daarnaast organise-
ren we diverse activiteiten zoals een MTB 
tocht, Campus Run of Urbain Trail tocht.”
 
SAMENWERKEN
De afgelopen jaren hebben ook al heel 
wat bedrijven en organisaties uit België 
en Duitsland de congresfaciliteiten van de 
High Tech Campus Eindhoven gebruikt. 
Sandra: “De korte reisafstand en de aan-
wezigheid van Eindhoven Airport maakt 
ons extra aantrekkelijk voor internationale 
organisatoren van kleinere evenemen-
ten en congressen. Wat betreft de grotere 
congressen leveren we graag een waar-
devolle bijdrage, bijvoorbeeld als locatie 
voor een break-out sessie. Om een event 
volledig te kunnen faciliteren, hebben we 
uitstekende contacten met diverse hotels 
in en om Eindhoven. Ook zijn we partner 
van VisitBrabant Convention Bureau. Bij 
elke samenwerking merken we opnieuw 
hoe kort de lijntjes zijn en dat werkt heel 
prettig.”

www.hightechcampus.nl

conventionbureau.visitbrabant.com
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