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eén grote CamPus?
De geplande verhuizing is een gigan-
tische operatie. Johan Van den Dries-
sche studeerde zelf aan VLEKHO en 
EHSAL, partnerinstellingen van de 
HUB, en gaf er nadien een tijdje gast-
colleges. Hij is nu bestuurder van de 
HUB. “Het professionalisme valt me 
hier enorm op. Ik vertrouw erop dat 

geopende Campus Terranova herbergt 
alle opleidingen Gezondheidszorg, en 
ligt al vlak bij Campus Stormstraat. 
Gezinswetenschappen lijkt goed ver-
ankerd in Schaarbeek. Over nieuwland 
moet worden nagedacht. Maar volgens 
mij is een verhuizing alleen aan de orde 
als die een meerwaarde biedt. Een ver-
huizing moet je natuurlijk kunnen finan-
cieren en, vooral, je moet een geschikt 
gebouw vinden. niet evident.”

VLaamse interaCtie
wél evident is de interactie van de Hoge-
school-Universiteit Brussel met culturele 
instellingen en organisaties in de buurt, 
van Muntpunt, deBuren, het Vlaams-
Marokkaans Huis, AB en Beursschouw-
burg tot De Markten, KVS, Kaaitheater, 
Passa Porta, De warande en bicom-
munautaire instellingen als Bozar en De 
Munt. “Ik heb het gevoel dat die onvol-
doende inspelen op de aanwezigheid van 
de studenten. De liefde moet natuurlijk 
van twee kanten komen. Iemand zou al 
die partijen rond de tafel moeten zetten. 
Ook het stadsbestuur zou eindelijk een 
rol moeten spelen. Met de aankoop van 
‘t Serclaes-gebouw is er nu een ‘momen-
tum’. Samenwerking is goed voor de 
synergie. De Hogeschool-Universiteit 

Brussel en die instellingen kunnen elkaar 
helpen en sterker maken. Tegelijk werk 
je zo aan clustering: samenwerking trekt 
weer andere mensen en spelers aan; dat 
geeft een extra dimensie.”

samenWerking
naast al die culturele instellingen zijn 
er tal van sociaal-culturele organisa-
ties – zoals Van den Driessches vtb-
Kultuur. welke kansen biedt de cam-

pusconsolidatie voor hen? “Ook daar 
is samenwerking mogelijk. Denk aan 
de sportinfrastructuur van de HUB, 
workshops, het studententoneel, ver-
gaderfaciliteiten enzovoort. En je mag 
ook de contacten met de internatio-
nale gemeenschap niet vergeten. Voor 
buitenlandse bedrijven en organisa-
ties is Brussel een aantrekkelijke plek.  
De Hogeschool-Universiteit Brussel 
zou dat aspect nog meer kunnen uit-
spelen. Hier studeren opent de poort 
naar tewerkstelling in een internatio-
nale omgeving. Kan de instelling de 
deuren openzetten voor vergaderingen 
en activiteiten van derden? De vraag 
is er en het komt de maatschappelijke 
rol van de instelling ten goede. Maar 
je moet het hele plaatje bekijken: wat 
met de veiligheid? Moet je het hele 
gebouw verwarmen omdat één aula  
‘s avonds gebruikt wordt? Daar moet 
je goed over nadenken.”

VLamingen in BrusseL
Een grotere zichtbaarheid van Vlaamse 
studenten in de hoofdstad brengt ons 
bij de rol van de Vlamingen in Brussel. 
nederlandstaligen en Franstaligen bekij-
ken de hoofdstad vanuit een andere 
invalshoek. “Burgemeesters staan niet 

graag macht af”, stelt Johan Van den 
Driessche vast. “Bovendien hebben de 
Vlamingen op gewestniveau een gro-
tere vinger in de pap dan op gemeen-
telijk niveau. Maar Brussel als een derde 
gewest uitbouwen was niet slim, denk ik. 
Vroeger vormde Brussel de verbinding 
tussen de twee grote gemeenschappen. 
Dat is nu weg en dat is niet in het voor-
deel van Brussel, bijvoorbeeld op het 
vlak van investeringen in Brussel.”

BrusseLse motor
Speelt het feit dat vele Vlamingen niet 
van hun hoofdstad lijken te houden een 
rol? “Daar kun je op twee manieren op 
antwoorden”, vindt Johan Van den 
Driessche. “Een defensieve houding 
is: de verpaupering en andere proble-
men stoppen niet aan de gewestgrens. 
Alleen al uit zelfbehoud houd je je best 
bezig met Brussel. Een tweede hou-
ding is offensief. Ons land heeft twee 
economische motoren: de haven van 
Antwerpen en het internationale Brus-
sel. Vlamingen moeten daar mee aan 
het stuur zitten. De HUB kan daartoe 
bijdragen, door aanwezigheid, maar 
ook door studiewerk, stages, gastcol-
leges enzovoort. Brussel kent nauwe-
lijks tweetalige werkzoekenden. De 
Hogeschool-Universiteit Brussel heeft 
contacten met het Huis van het neder-
lands en kan knowhow ter beschikking 
stellen. Al die aspecten kunnen met de 
uitbreiding van de stadscampus nog 
beter worden uitgespeeld.” z
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z  johan Van den Driessche:  
“studeren in Brussel opent de poort 
naar tewerkstelling in een 
internationale omgeving.”

De Hogeschool-Universiteit Brussel 
kocht het ’t Serclaes-gebouw, recht 

tegenover de huidige campus aan de 
Stormstraat. De studenten van 

Campus Koekelberg en Koningsstraat 
verhuizen naar de Stormstraat. wat 

denkt een Brusselkenner als Johan Van 
den Driessche daarover? welke 

kansen biedt de aankoop voor de 
studenten én voor de hoofdstad?

Stadscampus Brussel  
breidt uit

z  De uitbreiding van de stadscampus creëert een momentum voor meer samenwerking 
met de andere Vlaamse instellingen in Brussel.

Brusselkenner  
johan Van den Driessche over 
Vlaamse samenwerking  
in Brussel

Wie is johan Van den Driessche?
 
Johan Van den Driessche was vennoot bij KPMG, 
met als specialisatie internationale fiscaliteit en 
leasing. Tot de zomer van 2010 neemt hij een 
sabbatical. Tegelijk is hij nationaal voorzitter van 
vtbKultuur, bestuurder bij VOKA - Comité Brus-
sel, Vlamingen in de wereld en het Huis van het 
nederlands. Hij is ondervoorzitter van de Denk-
groep De warande. Hij spreekt en schrijft geregeld 
over Brussel en woont in het centrum van de stad. 
Sinds de oprichting van de Hogeschool-Universiteit 
Brussel is hij er onafhankelijk bestuurder.

de hele verhuizing in goede banen 
wordt geleid.” Volgend jaar blijven de 
campussen nieuwland,  Terranova, HIG 
(in Schaarbeek) en  Parnas (in Dilbeek) 
apart bestaan. Evolueert de HUB naar 
één centrale campus? “De sportinfra-
structuur van Campus Parnas kun je 
niet zomaar naar de stad verhuizen,” 
stelt Johan Van den Driessche. “De pas 

met de aankoop van het ’t serclaes-
gebouw zet de hogeschool-uni-

versiteit Brussel een belangrijke stap 
in de richting van een campusconsoli-
datie. De studenten van Campus koe-
kelberg en koningsstraat verhuizen 
in september al naar de stormstraat. 
Brusselkenner johan Van den Dries-
sche ziet tal van voordelen. “er zijn de 
schaalvoordelen. Voor catering, bibli-
otheek, studiebegeleiding en studen-
tenhuisvesting verhoog je de kritische 
massa. studenten kunnen profiteren 
van een breder aanbod en hogere 
efficiëntie. Ze komen in een modern 
gebouw terecht, centraal gelegen, in 
een veilige buurt, in de nabijheid van 
cafés, boekhandels, cinema’s, win-
kels en tal van Vlaamse culturele en 
administratieve gebouwen. er zullen 
ook meer contacten zijn tussen de aca-
demische en de professionele oplei-
dingen. goed voor het samenhorig-
heidsgevoel.” ook de stad doet haar 
voordeel met die consolidatie. Zo wijst 
johan Van den Driessche erop dat de 
aanwezigheid van studenten een stad 
een andere dimensie geeft. er is de 
interactie met andere bevolkingsgroe-
pen en, niet onbelangrijk, een econo-
mische weerslag.

“Voor buitenlandse bedrijven en  
organisaties is Brussel een aantrekkelijke plek.  
De Hogeschool-Universiteit Brussel zou dat 
aspect nog meer kunnen uitspelen.”




