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The Vibe Brugge geeft
ondernemende studenten
duwtje in de rug
Coördinatie en eindredactie: Filip Santy, senior consultant TUA West

Studenten, docenten en onderzoekers van Howest werken hard samen om goede ideeën een extra duwtje in
de rug te geven. Sinds kort doen ze dat in The Vibe, een gloednieuwe incubator op de campus Rijselstraat 5 in
Brugge.
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In The Vibe worden jonge ondernemers ondersteund
door coaches van Howest Onderneemt. (Eigen foto)
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Maar de incubator is er niet alleen voor

53

