
Wie zijn de
Worldconnectors?

De Worldconnectors vormen een 

intergenerationeel netwerk van opinieleiders uit 

de politiek, media, overheid, wetenschap, het 

bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld 

die vanuit verschillende perspectieven nieuwe 

strategieën voor en visies op internationale 

vraagstukken ontwikkelen. De Worldconnectors 

streven naar een open, tolerant en proactief 

Nederland dat zich als een mondiale speler 

opstelt, in al haar diversiteit. De samenhang 

tussen sociale, ecologische en economische 

ontwikkeling is leidend in het denken en 

handelen van de Worldconnectors. De visie 

van de Worldconnectors is gebaseerd op de VN 

Millenniumverklaring -de grondslag voor de 

Millennium Development Goals (2000) en de 

Global Goals (2015) - en het Earth Charter.

Wat doen de 
Worldconnectors?

De Worldconnectors dragen bij aan inclusieve 

duurzame ontwikkeling door middel van het 

faciliteren van discussies en het ontwikkelen van 

innovatieve projecten voor sociale, economische 

of ecologische duurzame ontwikkeling. Daarnaast 

verbinden de Worldconnectors opinieleiders 

uit verschillende sectoren. De Worldconnectors 

organiseren inhoudelijke bijeenkomsten 

en debatten, en publiceren weloverwogen 

aanbevelingen en opiniestukken. Daarnaast 

functioneert het netwerk als een versneller voor 

innovatieve initiatieven en concrete projecten 

bijvoorbeeld 1%Club en True Price. 

www.worldconnectors.nl 

roundtable@worldconnectors.nl

Connecting 
the world
In 2015 hebben de Worldconnectors 

de overstap gemaakt van een 

informeel netwerk, dat werd 

ondersteund door een aantal 

dragende organisaties, naar een 

vereniging die gedragen wordt door 

de leden. De Worldconnectors zijn 

altijd op zoek naar strategische 

samenwerkings-verbanden met 

partners die onze waarden, visie en 

overtuigingen delen. Wil jij met ons 

samenwerken of partner worden 

van de Worldconnectors? Neem dan 

contact op via:

aj



Netwerk

Leden
Het Worldconnectors netwerk 
verbindt opinieleiders en 
is zeer divers. De World-
connectors bestaan uit 90 
leden, jong en oud, die alle 
sectoren van de maatschappij 
vertegenwoordigen.

Partners
De Worldconnectors werken 
samen met verschillende 
partners. Het sluiten van 
partnerschappen is een 
cruciaal onderdeel van onze 
manier van werken en 
vergroot onze impact. 

De Worldconnectors 
dragen bij aan mondiale 
duurzame ontwikkeling 
en zijn actief op 
verschillende thema’s, 
waaronder:

SDG Charter
Het SDG Charter is getekend door 80+ 

ondertekenaars uit het Nederlandse 

bedrijfsleven en maatschappelijk 

middenveld en draagt bij aan de 

implementatie van de Sustainable 

Development Goals in Nederland. 

Voor meer informatie zie:
www.globalgoalscharter.org

Thema’s

Activiteiten Succes Stories

Round Table
Het hart van het netwerk wordt gevormd door ontmoetingen en de 
uitwisseling van ideeën met collega-Worldconnectors. Dat gebeurt 
via de Round Table bijeenkomsten die minimaal vier keer per jaar 
plaatsvinden.

Dis op Dinsdag
Tijdens de Dis op Dinsdag komt een kleine groep leden bij elkaar om 
onder het genot van een goede maaltijd en geïnspireerd door enkele 
(externe) inleiders met elkaar de discussie aan te gaan over een 
actueel onderwerp.

Global Goals Charter

Sociaal ondernemerschap

Toekomstige Generaties

Duurzame Energietransitie

Vrede en Veiligheid

True Price
True Price is een sociale onderneming 

die bijdraagt aan een duurzame 

economie, door transparantie over 

verborgen sociale en ecologische 

productiekosten, of ‘echte prijzen’, naar 

consumenten te bevorderen. 

Voor meer informatie zie:

www.trueprice.nl
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