
Allemaal samen: Sociale ondernemingen met een positieve impact bundelen 

hun inzichten samen.  

Op 30 juni komen de 230 sociale ondernemers van het platform Belgium Impact samen ter 

gelegenheid van de eerste verjaardag van het initiatief. Op de agenda: discussies over de 

crisis, innovatie, financiering en de toekomst van onze samenleving. Een inspirerende 

namiddag waar ook Professor Muhammad Yunus, Nobelprijswinnaar Vrede en Economie, 

aan het woord komt.  

Een online jubileum 

Stel je voor wat bijna 230 change makers kunnen 

doen als ze rond één tafel zitten! Dat is wat er zal 

gebeuren op 30 juni voor het 1-jarig bestaan van 

het platform. Vanwege de huidige 

gezondheidssituatie zal het evenement online 

plaatsvinden.     

De Covid-19-crisis heeft aanleiding gegeven tot 

vele solidariteitsinitiatieven en heeft velen van 

ons ertoe gebracht om na te denken over een 

andere wereld, een wereld die meer respect heeft voor de mens en de planeet. Gezondheid, 

sociale inclusie, lokale productie, afvalbeheer, toegang tot onderwijs en zoveel andere 

thema's worden vandaag de dag met een ander perspectief benaderd, beïnvloed door een 

crisis die we nog nooit eerder hadden meegemaakt. België zit vol met rolmodellen. Belgium 

Impact verzamelt en vertelt het verhaal van voorlopers, uitvinders en visionairs die door het 

voorbeeld te geven, laten zien dat een andere wereld mogelijk is en bovendien binnen 

handbereik van iedereen is. 

Een gewaardeerd en gerenommeerd spreker, 

de Nobelprijswinnaar voor de Vrede in 2006. 

Om 15.00 uur wordt het evenement, dat voor 

iedereen gratis toegankelijk is na registratie, 

geopend door Professor Muhammad Yunus, 

Nobelprijswinnaar Economie 2005 en voor de 

Vrede 2006. Professor Yunus is een pionier op 

het gebied van microkrediet. Oorspronkelijk 

afkomstig uit Bangladesh, brengt hij al tien jaar 

de kwestie van sociaal ondernemerschap, met een positieve impact op de planeet en het 

milieu, onder de aandacht van de meest vooraanstaande instellingen ter wereld. Hij is ervan 

overtuigd dat de Covid-19 crisis een gouden opportuniteit biedt om met een schone lei te 

beginnen en een echte duurzame wereld te bouwen, op sociaal vlak en op vlak van het milieu. 

Tijdens het event van Belgium Impact deelt hij zijn opinie en positieve visie voor de toekomst 

waarin sociale ondernemers onmisbaar zijn.  



De namiddag van 30 juni zal een geweldige kans zijn om te inspireren en om geïnspireerd te 

worden door elkaars ervaringen, om anderen te ontmoeten die vergelijkbare waarden delen 

en om discussies te starten die leiden tot toekomstige samenwerkingen. Met dit evenement 

wil Belgium Impact de kennis delen over wat er in België bestaat aan innovatief sociaal 

ondernemen en deze actoren in de samenleving verbinden om samen verder te gaan op weg 

naar een duurzame wereld.   

U kunt zich registreren voor dit gratis evenement via de link op Eventbrite. De volledige lijst 

van sprekers en moderators is terug te vinden op de sociale media van Belgium Impact (@be-

impact.be). 

 

Over Belgium Impact: 

Bestrijding van armoede, afvalvermindering, toegang tot onderwijs, groene energie, 

duurzame landbouw, duurzaam beheer van water, zachte mobiliteit, inclusieve huisvesting... 

ons land telt talrijke projecten die de wereld op een positieve manier veranderen. Belgium 

Impact is een platform dat al deze actoren wil samenbrengen. Enerzijds verbindt het in ons 

land ondernemers die zich inzetten voor het vinden van een antwoord op de grote uitdagingen 

van onze samenleving. Anderzijds brengt het talrijke ondersteunende actoren samen die deze 

maatschappelijke ondernemers ondersteunen. 

Het platform wil de burgers en deze ondernemers met een positieve impact inspireren, 

informeren, verbinden en stimuleren. www.be-impact.org.  

Lid worden van de Belgium Impact community: 

Wilt u ook lid worden van de Belgium Impact community? Elke ondernemer die sociale en 

milieuwaarden in het hart van zijn bedrijf plaatst, wordt uitgenodigd om online een aanvraag 

in te dienen via www.be-impact.org. 

 

 

Meer informatie 

Drs. Philippe Eiselein 

Coordinator Belgium Impact 

M: +32 478794051 

E: hello@be-impact.org 

W: www.be-impact.org  

https://www.eventbrite.co.uk/e/exclusive-webinar-social-entrepreneurs-as-inspiring-leaders-of-tomorrow-tickets-106990028054
http://www.be-impact.org/
http://www.be-impact.org/
mailto:hello@be-impact.org

