
We hebben tot 2030 om onze CO2-uitstoot met de helft te verminderen. En in 2050 moet de uitstoot 
naar nul. Dat is een enorme opgave waar we met zijn allen voor staan. Duurzaamheid is geen afdeling 
meer, maar het businessmodel van de toekomst. Change Inc. is opgericht, om zakelijke professionals 
te inspireren met elkaar in verbinding te brengen. Vanuit de kracht van het netwerk: we moeten het 
sámen doen, zodat we van elkaar kunnen leren. 
 

Change Inc. is een modern mediahuis en platform ineen, dat inspireert, informeert en 
verbindt. 
 

INSPIREREN EN INFORMEREN: CONTENT MAKEN VOOR ALLE PROFESSIONALS 
Als modern mediahuis verzamelen we verhalen over duurzaamheid in de breedste zin van het woord. 
Onze journalisten spreken met wetenschappers, beleidsmakers en mensen uit het bedrijfsleven. En 
tekenen al hun verhalen en mijlpalen op. Dat levert iedere dag opnieuw een schat aan waardevolle 
content op, waar alle professionals in ons netwerk hun voordeel mee kunnen doen. Zij kunnen zich via 
www.change.inc kosteloos aanmelden om onze nieuwsbrief te ontvangen. Zo maakt Change Inc. van 
iedere professional een  toekomstmaker. 
Ook maken we verhalen en podcasts met bedrijven die grote stappen voorwaarts zetten in de 
klimaattransitie. Door vandaag de economie van de toekomst vorm te geven. Wij bieden ze een 
podium om daarover te vertellen.  
 

VERBINDEN: BIJEENKOMSTEN ORGANISEREN VOOR ONS NETWERK 
Als platform brengen we mensen met elkaar in verbinding. Alle professionals uit ons netwerk nodigen 
we uit voor allerlei soorten bijeenkomsten over duurzaamheid, zoals masterclasses en regio-
innovatietours. 
De ideale combinatie van inhoud en sectoroverstijgende ontmoetingen: duizenden mensen bij 
multinationals, mkb-bedrijven, startups en scale-ups delen ervaringen, ideeën, successen en 
uitdagingen. 
 

PRO-MEMBERSHIP CHANGE INC. 
Dankzij het pro-membership kan je direct deelnemen aan alle activiteiten van Change Inc. en word je 
onderdeel 
van ons krachtige zakelijke netwerk. Elk jaar opnieuw brengen we je in contact met andere pro-
members en experts uit ons netwerk, zodat jullie van elkaar kunnen leren en samen nieuwe, betere 
oplossingen kunnen ontwikkelen. Dat doen we tijdens onze inhoudelijk sterke bijeenkomsten. Daar 
zijn duizenden interessante gelijkgestemden uit ons totale netwerk van toekomstmakers. 
Zo worden veel medewerkers van bedrijven actief onderdeel van ons krachtige netwerk van 
toekomstmakers. Met andere woorden: een pro-membership met Change Inc. bindt en boeit.  
 

 

WAT PRO MEMBER

Dagelijkse nieuwsbrief *

Gepersonaliseerde nieuwsfeed *

4x webinars (online deelname) *

4x Masterclass + borrel *

4x Round T able + lunch *

1 x ticket voor toonaangevend duurzaamheid event (ter waarde van > €200,-) *

T oegang tot events van Change Inc partners *

Kans op uitnodigingen voor Regio Innovatie T our *

http://www.change.inc/

