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Social Enterprise NL
Een goede samenwerking tussen een gemeente en
een sociaal ondernemer. Hoe werkt dat?
Leer hoe je als gemeente goed kan samenwerken
met sociaal ondernemers, en andersom.

BG
Co-working lounge

Generous Minds
Rethinking investing to boost Good Business
A new vision for Good Business with the
Generous Minds Covestment model and Generous
Minds Financing Good Business.

1e | zaal 1
Berlin

The Colour Kitchen
Lessons Learned van de doorstart van TCK.
Wat te doen met je sociale onderneming als je
scale-up succesvol is en substantiële groei zich
aandient.

1e |zaal 2
Barcelona

Social Impact Factory
Breng je eigen ecosysteem in kaart!
Na deze workshop loop je energiek de deur uit
met 5 potentiële partners in beeld om samen
meer impact te gaan maken.

1e | zaal 4
Beying

Blaulab
Jouw persoonlijke sociale leiderschap
verbeeld met LEGO serious play
In deze interactieve workshop met LEGO krijg jij
als sociaal ondernemer meer helderheid in wat jij
wilt bereiken en wat het van jou vraagt om daar
te komen.

2e | zaal 6 Seoul
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2e | zaal 7 Sydney

Connect 4 Value
Partnerships for the Goals: Hoe doe je dat nou?
Leer van je eigen ervaring en ga naar huis
met een handige tool voor het ontwikkelen en
verbeteren van samenwerking.

2e | zaal 8
San Francisco

the Rookie Minds
Duurzaam contracteren
Inzicht in een andere manier van contracteren
en concrete handvatten voor contractueel
vormgeven van duurzame partnerships.

2e | zaal 10 Singapore

Sinzer
Wat is jouw impact op de SDGs?
Concrete handvatten om SDGs in te bedden in je
bedrijfsvoering.

3e |Zaal 12 Tokyo

Dutch
Ecosysteem denken en Doen
Hoe verzamel jij een coalitie van welwillenden
om je heen en geef je je eigen ecosysteem
handen en voeten.

lees verder ronde 2
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PWC & Giant leaps
Wederzijdse brainshake over partnerships en
samenwerking
In deze interactieve sessie gaat PWC samen met
social enterprise Giant Leaps in op wat social
enterprises en ‘mainstream business’ van elkaar
kunnen leren.

BG
Co-working lounge

Circle of intrapreneurs
Intrapreneurs unite: overcome hurdles in your
organisation
Together with other corporate changemakers
we will transform trends, theories and best
practices into concrete action, tools and steps
that will help you reach your goals as a social
intrapreneur!

1e | zaal 1
Berlin

the Colour Kitchen
Lessons Learned van de doorstart van TCK.
Wat te doen met je sociale onderneming als je
scale-up succesvol is en substantiële groei zich
aandient.

1e | zaal 2
Barcelona

Social Impact Factory
Breng je eigen ecosysteem in kaart!
Na deze workshop loop je energiek de deur uit
met 5 potentiële partners in beeld om samen
meer impact te gaan maken.

1e | zaal 4
Beying

Blaulab
Jouw persoonlijke sociale leiderschap
verbeeld met LEGO serious play
In deze interactieve workshop met LEGO krijg jij
als sociaal ondernemer meer helderheid in wat
jij wilt bereiken en wat het van jou vraagt om
daar te komen.

lees verder ronde 2
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2e | zaal 6 Seoul

Rainbow Collection
100% impact brand
Positieve impact creëren doe je samen. Maar hoe
raak je de juiste snaar bij je doelgroep en breng
je hen in beweging?

2e | zaal 7 Sydney

Code Sociaal Ondernemen
versneller van de sector
Leer alles over wat de Code voor jouw
organisatie kan betekenen, om samen de sector
te laten groeien!

2e | zaal 8 San Francisco

Lendahand
Impact investing in opkomende landen
Door middel van deze workshop leert u op
een interactieve manier meer over de basis
beginselen van impactinvesting.

2e | zaal 10 Singapore

Euclid
Social Finance Innovation in European context
Zoom out and discover what the latest trends
on a European level are when it comes to social
finance, policy and instruments and what value
this has for your organisation!

3e | Zaal 12 Tokyo

IBI² Institute for Biomimicry
Innovations (ad faasse)
Circulaire economie en natuur
Wat kunnen we leren van de natuur als het gaat
om circulariteit.
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