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Thema’s

Netwerk
Leden
Het Worldconnectors netwerk
verbindt opinieleiders en
is zeer divers. De Worldconnectors 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.

Sociaal ondernemerschap

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

Duurzame Energietransitie

Global Goals Charter

Toekomstige Generaties
Vrede en Veiligheid

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.

Succes Stories
True Price

SDG Charter
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Development Goals in Nederland.
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