De sociale campus 5 X 5
5 dimensies van de campus met elk 5 aandachtsgebieden
De campus:
1 Is voor iedereen toegankelijk
2 Nodigt uit tot ontmoeten
3 Verleidt tot gezonde keuzes
4 Heeft goede werk- en studieplekken
5 Is een veilige omgeving

De campus:
1 Is een evenementenhotspot
2 Geeft een podium aan muzische activiteiten
3 Biedt ruimte voor sport en spel
4 Is een plaats voor debat
5 Biedt activiteiten voor en door iedereen

De campus:
1 Biedt huisvesting voor ondernemerschap
2 Is onderdeel van het innovatiedistrict in Zuidas
3 Maakt valorisatie en ondernemerschap zichtbaar
4 Brengt onderwijs en ondernemerschap samen
5 Versterkt met VU-kennis haar sociale karakter

Sociale
Campus

De campus:
1 Draagt bij aan de maatschappelijk betrokken VU
2 Heeft oog voor de buurt
3 Betrekt derden in haar activiteiten
4 Neemt actief deel aan het maatschappelijk debat
5 Is onderdeel van de metropoolregio Amsterdam

De campus:
1 Heeft uitnodigend groene buitenruimte
2 Is slim en gaat efficiënt om met energie
3 Stimuleert gebruik van fiets en OV
4 Brengt onderzoek, onderwijs en groen samen
5 Is zoveel mogelijk papier- en plasticvrij
Vrije Universiteit Amsterdam

Roadmap 2020-2021
2020
1.
Levendig/
Bruisend

2.
Gastvrij/
Divers/
Gezond

3.
Maatschappelijk

4.
Duurzaam/
Groen

5.
Ondernemend

November

2021

Mei

November

Tenten op campusplein (FCO)

Campus activiteiten kalender

Opnieuw inrichten van de straten rondom NU & OZW (FCO)

Lancering Newsroom (C&M)

Ontwikkelen campusloket tbv informatievoorziening en
campusactiviteiten

Voorzieningen op het campusplein tbv campusactiviteiten (FCO)

Herinrichting entree campusplein (FCO)

Activiteit: IDFA 2021 on campus (november) (ism CMc)

Voorzieningen in de centrale ruimtes in alle VU gebouwen
tbv campusactiviteiten

Rookvrije Campus & omgeving (FCO)

Nieuwe bestemming voor 30.000 UB boeken (UB)

Profilering inhoudelijke activiteiten op de campus
(conceptontwikkeling)

Promotie platform
studentenwelzijn (ism SOZ/ IO)

Groene looproute op de campus (ism FCO)

Onderzoek naar de effecten van vergroening van de
leeromgeving: campus als living lab

Groen in gebouwen (FCO)

Fietsmissie hoger onderwijs: vaker fietsen naar de campus
(Speerpunt Duurzaamheid)

Samenvoegen informatie over subsidiemogelijkheden voor
campusactiviteiten
StartHub VU: als podium voor ondernemerschap
(Speerpunt Ondernemend)

