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Op de grens van organisaties 
begint de New World Campus
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De New World Campus richt zich op die thema’s die essentieel 
zijn voor de  uitdagingen waar wij wereldwijd voor staan: 
Water & Sanitatie, Landbouw & voedselzekerheid, Energie, ICT 
en Duurzame bouw. Het op één campus bij elkaar brengen 
van partijen uit deze verschillende sectoren heeft het doel 
creatieve denkprocessen te stimuleren en de zoektocht naar 
vernieuwing en innovatie op de snijvlakken van deze thema’s 
te ondersteunen. De New World Campus streeft er naar om 
innovatieve ideëen om te zetten in inclusieve businessmodellen 
die naast een financiële ook een sociale en ecologische return-
on-investment hebben. 

De New World Campus is dé plek waar oplossingen worden 
gevonden voor mondiale vraagstukken op het gebied 
van duurzaamheid en internationale samenwerking. 
Zulke vraagstukken zijn omvangrijk en complex en zijn 
niet binnen één sector te vatten, laat staan op te lossen. 
De New World Campus slaat daarom een brug tussen 
verschillende vakgebieden door innovatieve partijen op 
één campus samen te brengen in Den Haag. Ondernemers, 
investeerders, maatschappelijke organisaties, 
kennisinstituten en (lokale) overheden kunnen binnen 
het ecosysteem van de New World Campus de krachten 
bundelen en toewerken naar duurzame oplossingen.

De Campus biedt ieder de ruimte een eigen benadering 
en identiteit verder te ontwikkelen in een netwerk van 
relevante partners. Door het internationale karakter 
van de New World Campus wordt een mondiaal netwerk 
gecreërd tussen de Campus Community in Den Haag en 
internationale topspelers op het gebied van duurzaamheid. 
Het verbinden van kennis aan ondernemerschap en het 
creëren van impact staan centraal op de New World 
Campus.
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Alexander Graham Bell

Grote ontdekkingen en verbeteringen zijn altijd het gevolg 
van de samenwerking tussen vele denkvermogens
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Inbo Amsterdam

Naast werkplekken biedt de Campus 
Community Spaces, ruimtes 
waar men elkaar in een informele 
setting kan leren kennen en nieuwe 
ideëen op een natuurlijke manier kunnen 
ontstaan. 

De Open Space is het kloppende 
hart van de Campus; een levendige plek 
waar de Campus Community elkaar 
makkelijk kan vinden en kennis kan 
delen. 

Dit kan ook in de Coffeecorner. 
Niet alleen wordt hier duurzame 
kwaliteitskoffie geserveerd, maar is 
het ook een centraal ontmoetingspunt 
zowel voor de Campus Community als 
bezoekers van de Campus. 

Onderdeel zijn van de New World Campus 
brengt grote voordelen met zich mee:

 Een groot internationaaal netwerk van topspelers op  
 het gebied van duurzame innovatie

 Een interactieve online community waar kennis en   
 ervaring wordt gedeeld

 Proactieve begeleiding bij de ontwikkeling van duurzame  
 businessmodellen

 Korting op state of the art vergader- en    
 conferentieruimtes 

 Campus events zoals maandelijkse netwerkborrels en  
 acceleratieprogramma’s

De Campus community bestaat uit innovatieve partijen die een 
duidelijke toegevoegde waarde hebben aan elkaar en willen 
investeren in het vormen van een complementair ecosysteem. 
Dat betekent een balans zoeken tussen grote en kleine 
bedrijven, kennisinstellingen en organisaties. De New World 
Campus is er op gericht om start-ups de ruimte te geven en 
te ondersteunen, zodat innovatieve ideëen snel tot wasdom 
kunnen komen en initiatieven zich kunnen ontwikkelen. 

Campus Community



De New World Campus neemt een actieve rol in het 
faciliteren van kennisontwikkeling. Zo ondersteunt 
het team van de New World Campus  haar leden in 
het omzetten van innovatieve ideeën tot duurzame, 
werkende business modellen. Om dit te bewerkstelligen 
organiseert de New World Campus samen met de 
Community een divers programma van activiteiten. 

De Wicked Problems Plaza is een van de 
kernonderdelen van de Campus. In samenwerking met het 
Partnership Resource Centre van de Erasmus Universiteit 
Rotterdam heeft de New World Campus deze methodiek 
ontwikkeld. Deze methode brengt belangrijke stakeholders 
op de Campus bij elkaar om te werken aan oplossingen 
voor zogenaamde Wicked problems. Dit zijn sector- en 
grensoverstijgende problemen die niet vanuit een enkele partij 
en via traditionele methoden kunnen worden opgelost. Denk 
hierbij aan de verduurzaming van bepaalde voedselketens of de 
kledingindustrie, en klimaat gerelateerde issues. Door relevante 
partijen aan elkaar te verbinden kunnen oplossingen worden 
gevonden die op schaal kunnen worden toegepast en een grote 
duurzaamheidswaarde hebben. 

Events & programma’s

De Community events hebben als doel om de 
verschillende partijen met elkaar in contact te brengen 
en kruisbestuiving te laten plaatsvinden. Dit gebeurt 
op informele wijze met maandelijkse netwerkborrels 
en sprekersessies, maar ook worden er op de Campus 
regelmatig seminars en themaspecifieke symposia 
georganiseerd.

Voor de inhoudelijke events bundelt de New World 
Campus de expertise van haar kernpartners om zo tot 
een relevant en gevarieerd programma te komen. Deze 
variëren van acceleratie programma’s en instrumenten 
zoals business boosters en challenges op de verschillende 
thema’s, een Seed Capital Fund en de Wicked Problems 
Plaza. 



Werken op de Campus

Flexspaces Start-up space Company space
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Gedeelde kantoorruimte 
18 m2 tot 55 m2 per ruimte

Eigen kantoorruimte
18 m2 tot 55 m2 per ruimte
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• Gebruik wifi

• Toegang tot 
online community

• NWC netwerk

• Flex community 
membership

• Korting op de meeting 
rooms en Wicked Problems 
Plaza

• Campus support,  onder 
andere Media-, Website- en 
ICT-support & secretariële 
ondersteuning

• Mogelijkheid tot eigen 
netwerk

• Full community membership

• Korting op de meeting 
rooms en Wicked Problems 
Plaza

• Campus support,  onder 
andere Media-, Website- 
en ICT-support & 
secretariële ondersteuning

Prijs*
25,- per dag
200,- voor 10 dagen
300,- per maand

Op aanvraag Op aanvraag

Meetings & Events
m2 # personen Prijs*

dagdeel dag

Meeting rooms
Water space 20 8 120 200

Agri-food hub 20 12 160 300

Clean energy room 40 20 180 350

ICT heaven 40 20 180 350

Sustainability space 87 60 220 400

Event spaces
Conferentiezaal 300 100-300 350 -

Wicked Problems Plaza 100 max. 40 260 500

De New World Campus biedt vanaf februari 2015 ruimte aan 100 Flex, Start-up & Company spaces. 
Door de flexibele inrichting is er de mogelijkheid voor partijen om te groeien al naar gelang hun behoefte.

Campus support
De New World Campus levert afhankelijk van de behoefte van 
de leden een aantal diensten aan de Campus Community, onder 
andere juridische, financiële en fiscale diensten, website hosting 
en ICT ondersteuning en projectbegeleiding zoals het opstellen 
van businessplannen, begeleiding van PPP’s, aanvragen subsidies 

Community lidmaatschap
Geen vaste werkplek op de Campus maar toch gebruik 
maken van de voordelen van de New World Campus? Dat kan!  
Word lid van de Campus Community. 

•	Lidmaatschap voor bedrijven en organisaties: €1500,- per jaar
•	Lidmaatschap voor start-ups: €500,- per jaar

* Alle bedragen zijn exclusief BTW

Join de New World Campus! 

Alle ruimtes beschikken over Wi-Fi, beamer, internet TV’s en op verzoek 
video-conferencing apparatuur. De ruimtes kunnen voor een dagdeel 
van 4 uur of voor een dag worden gehuurd en kunnen online worden 
gereserveerd. 



Den Haag
Hollands Spoor

www.newworldcampus.nl

Contact

Spaarneplein 2
2515VT Den Haag
info@newworldcampus.nl

facebook.com/NewWorldCampus

twitter.com/newworldcampus

linkedin.com/company/new-world-campus

new world
CAMPUS


