
Xperiences
Beleef de toekomst



Xperiences

Is uw organisatie klaar voor de toekomst? Onze 

Xperien ces laten u ervaren welke duurzame  

mogelijkheden er zijn in de nabije toekomst. 

Onder werpen zoals duurzame mobiliteit, CO
2
  

milieu-impact, 3D-printen, het koken met insecten 

en de groene stad komen aan bod. Aan de hand  

van een transitiepad maakt u inzichtelijk welke 

stappen u wanneer kunt zetten, wat daar voor  

nodig is en wat de obstakels zijn.  

Ervaar, leer en krijg inspiratie zodat u direct aan  

de slag kunt binnen uw organisatie.



Future Food koken

In 2050 ziet het voedselsysteem er 
heel anders uit. We gaan anders 
consumeren en produceren om 
klimaatverandering tegen te gaan. 
U gaat zelf aan de slag! Kook met 
insecten, 3Dprint uw eigen voed

sel en brouw uw lokale biertje! Proef 
de toekomst! Na deze ervaring maakt 

het gehele team een transitiepad van 
de voedseltransitie richting 2025.

3D-print Xperience

Produceren vindt nu voornamelijk in verre landen plaats. 
Grondstoffen en producten gaan de hele wereld 
over, keer op keer. Massaconsumptie is 
de norm. Hoe kunnen we dit in de 
toekomst beter doen? En welke 
rol speelt techniek in dit 
verhaal? In deze Xperience 
leert u hoe lokaal produ
ceren de norm wordt. Maak  
en print zelf uw 3Dontwerp, 
ervaar de toekomst! Na deze 
ervaring maakt het gehele 
team een transitiepad van de 
technische transitie richting 2025.



CO
2
-lab experimenten

Er is een overschot aan CO2. Waarom gebruiken we 
dit overschot niet als bouwstof?! In ons CO2lab 
leggen we uit wat CO2 is en hoe we deze  
als grondstof kunnen gebruiken. Maak 
biocement en lanceer een raket op  
CO2brandstof. Ervaar dat CO2 meer is 
dan een probleem. Door om te denken 
en te innoveren wordt het klimaat
probleem een kans voor ondernemende 
organisaties! Na deze ervaring maakt het 
gehele team een transitiepad van de 
klimaat transitie richting 2025.



Ontdek de groene stad in de toekomst

Een duurzame gebouwde omgeving 
start met het gebruik maken van 
duurzame materialen. In onze 
virtuele wereld ervaart u de impact 
van de huidige klimaatproblemen. 
U zet daarna een stap in de stad 
van de toekomst. Leer over Smart 
City, Biomimicry design en hoe 
mens en natuur de stad leefbaar 
kunnen maken. Ervaar de mogelijke 
oplossingen en zie de impact op de ruimte
lijke omgeving! Na deze ervaring maakt het gehele 
team een transitiepad van de stadtransitie richting 2025.

Duurzame mobiliteit Xperience

Ga samen op pad met de voertuigen 
van de toekomst. Leg de juiste  

route af door samen te werken en 
duidelijk te communiceren. Als 
reiziger rijdt u in een Tesla en op 
een tweewieler. De verkeersleider 

bewaakt de normtijd en de route. 
Ervaar de toekomst van mobiliteit 

en ga duurzaam van start naar finish! 
Na deze ervaring maakt het gehele team 

een transitiepad van de mobiliteitstransitie 
richting 2025.



Praktische informatie

• Voor wie: Afdelingen en teams die willen leren door te ervaren. Inno 
 veren en verduurzamen betekent leren, samenwerken   en 
 communiceren. Als team denken in op lossingen, dát is de  
 toekomst!

• Tijdsduur:  De Xperiences duren 2,5  4 uur. 
• Programma:  Al onze events zijn zo ingericht dat we altijd een passend  

 programma kunnen aanbieden dat exact aansluit bij de  
  wensen en behoeften van uw organisatie. Naast Xperien 
 ces, bieden we ook workshops, lezingen, en Serious   
 Games aan.

      
Meer informatie

  www.futureXperience.nl

 info@futureXperience.nl

  026 213 65 50 (kantooruren) 


