In een snel veranderende wereld is behoefte aan plekken waar je even echt los bent van de
hectiek van alledag. Plekken waar je op nieuwe gedachten kan komen, kennis kan vergaren en
dingen kan uitproberen. Kampus Vlieland is zo’n plek waar dit allemaal bij elkaar komt, zeker
als het gaat over vraagstukken ten aanzien van duurzaamheid en energie. Dit doen we altijd
op een creatieve en inspirerende manier, dus laat je verrassen door ‘The Great Wide Open’ van
misschien wel het mooiste Waddeneiland van Nederland.
Kampus Vlieland is nauw verbonden met proeftuin Lab Vlieland en festival Into the Great Wide
Open. Het is veel meer dan een bijeenkomst op dit schitterende eiland. Kampus Vlieland geeft
ook toegang tot een uitgebreid netwerk aan innovators, creatieven, educators, vrijdenkers en
wetenschappers. Het is de ideale voedingsbodem voor beleidsmakers, het bedrijfsleven, studenten
en docenten om in korte tijd echt stappen te maken, zowel op het gebied van denken als doen:
losgekoppeld van alledag maar maximaal verbonden met een inspirerend en effectief netwerk.
Programma’s kunnen op maat worden ontwikkeld waarbij ook uiteraard ook het eiland kan worden
verkend.
De Kampus kan je helpen je visie en duurzaamheid handen en voeten geven, maar ook om contacten
op te doen uit de creatieve industrie of duurzaamheidssector. We doen dit door de dingen net even
anders aan te pakken; speels, creatief, altijd inspirerend en toepasbaar in de praktijk van alledag.
We combineren dit met een goede verzorging met de beste faciliteiten die Vlieland te bieden heeft.

Wat doet de Kampus
voor je?

Waarom zou je dit
willen?

• De concurrentie voorblijven in
een snel veranderende wereld
• Input en inspiratie vanuit een
verrassende, creatieve hoek
• Duurzaamheid als
competitive edge in je
bedrijfsstrategie
• Behoefte aan meer verbinding
in een team/heisessie etc.
• Niet alleen maar praten, maar
in de praktijk doen
• Je ‘why’ vertalen naar de
praktijk van duurzaamheid

Wat maakt het uniek?

• Van de makers van Lab
Vlieland en Into The Great
Wide Open
• Dingen op een andere
manier aanpakken en daardoor
geprikkeld worden
• Rust en ruimte van Vlieland
• Niet praten maar praktijk

• Verzorgen van het inhoudelijk
programma door:
• Inspiratie (sprekers, verhalen,
muzikanten, fieldtrips op het
eiland)
• Strategie en workshops (i.e.
moderators, werkplannen en
methoden)
• Ontzorgen door: Vlekkeloze
productie met ITGWO DNA
(=goed en verantwoord eten,
de beste slaapplekken van het
eiland, activiteiten, hospitality
op een ongedwongen manier)

Meer weten? Kijk op kampusvlieland.nl of neem contact op via info@kampusvlieland.nl / 06-51427502

kampusvlieland.nl

