Uw partner voor een
duurzame toekomst

Steun aan duurzame
en innoverende burgerinitiatieven
De brug tussen burgerinitiatieven
en de bedrijfswereld
Actief in heel België

Wie is Be Planet ?
Be Planet is de enige nationale stichting die tal van
relevante lokale burgerprojecten ondersteunt en een
brug slaat naar bedrijven om de transitie naar een
duurzame samenleving te versnellen.
Burgers en het maatschappelijk middenveld nemen actie: het is de
bakermat voor tal van duurzame, innovatieve & creatieve projecten.
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Onze acties

Sinds de oprichting van Be Planet in 2015, werden
enkele belangrijke mijlpalen gerealiseerd zoals het
samenstellen van een portfolio met een 40-tal
burgerprojecten op een totaal van 200 ontvangen
dossiers en het afsluiten van de eerste corporate
partnerships.

Ons netwerk

Onze kennis, expertise en directe toegang tot een
breed netwerk van burgers & verenigingen staan
garant voor een partnerschap dat perfect beantwoordt
aan de noden van uw bedrijf. Ook is het een uitgelezen kans om de verankering van uw bedrijf te versterken en bij te dragen tot een verbetering van het
milieu in uw regio.
“Een samenwerking met Be Planet is belangrijk
omdat ze als neutrale tussenpersoon kan
optreden. Door hun kennis en expertise hebben
we de garantie dat de meest waardevolle burgerprojecten die bijdragen tot een duurzame
samenleving geselecteerd worden.”
Ilse Tant, Elia

Be Planet portfolio
Burgers dragen hun steentje bij aan de ecologische
transitie door onze huidige manier van leven, produceren en consumeren heruit te vinden. Op een
innovatieve manier werken ze oplossingen uit voor
uitdagingen rond mobiliteit, biodiversiteit, energie,
voedsel, afval, …
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Deze stimulerende dynamiek wordt perfect weerspiegeld in de projectportfolio van Be Planet die nu
bestaat uit een 40-tal lokale burgerprojecten, allen
geselecteerd door een onafhankelijke expert jury.

Anim’abeille (C) Terre@Air

Ontdek alle projecten op
www.beplanet.be
Heeft een project uw hart
gestolen?
Contacteer
Katrien of Géraldine om
samen te bespreken hoe u
het verschil kunt maken!

Onze impact
Hieronder wordt de impact van enkele projecten uit
de portefeuille toegelicht.

Wallonië

Terre@Air: workshops voor 200 kinderen
FoodWE: 300t. minder voedselverspilling
Adalia: 31 tuincentra met het label ‘pesticidevrij’

Brussel

La Ferme Maxi Mille Liens: 100kg brood/dag
omgezet in energie & meststof
Babytheek: 1ste uitleendienst voor babyspullen in Brussel

Vlaanderen

Buiten Gewoon Grondig: 6000m² bijen- en
bloemenparadijs
Boerderijschool: 250 kinderen ontdekken het
leven op de boerderij
Stadsakker: 3.566m² stadslandbouw in
Antwerpen

“Dankzij de steun van Be Planet/Elia hebben we
tijdens onze eerste boomplantcampagne in Brussel
500 bomen geplant in privétuinen, scholen en op
bedrijfsterreinen. Daarnaast krijgen we via Be
Planet toegang tot een
netwerk van bedrijven
waar we groen aanplanten zo de biodiversiteit
stimuleren.”
Yoeri, Bûûmplanters
(C)
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Word partner voor een duurzame
toekomst
Be Planet is dé partner bij uitstek voor bedrijven om
krachtige, concrete en transparante partnerschappen
op te zetten met lokale burgerprojecten om zo de
inzet voor duurzame ontwikkeling tastbaar te maken.
Be Planet legt de brug tussen uw bedrijf, burgers en
verenigingen door een voorstel op maat uit te werken
in lijn met uw duurzaamheidsstrategie. Zo werken
verschillende actoren samen aan een concrete,
positieve impact op het milieu in de regio waar uw
bedrijf actief is.
De samenwerking met Elia, onze structurele partner
en lid van de Be Planet Circle, illustreert perfect hoe
we samen aan de energietransitie en biodiversiteit
werken door verschillende lokale actoren samen te
brengen.
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Als lid van de Be Planet Circle steunen bovenvermelde bedrijven hun coup de coeur projecten uit de
portefeuille en dragen zo bij tot de realisatie van
concrete en positieve oplossingen.

Ook uw bedrijf kan deel uitmaken
van de ‘Be Planet Circle’, een
netwerk voor en door burgers en
bedrijven met een passie voor de
planeet.
Contacteer Katrien of Géraldine voor meer informatie!
E-mail: beplanetcircle@beplanet.be
Telefoon: 02 880 59 48
Be Planet
Edinburgstraat 26
1050 Elsene
www.beplanet.be

Inspiratie vindt u op onze blog en sociale media:
https://blog.beplanet.org/
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