
De behoefte om grenzen te verleg-
gen op het gebied van duurzaam-
heid wordt steeds manifester.  
De Sustainable Development Goals 
van de Verenigde Naties geven 
richting aan deze duurzaamheids-
transitie. In de praktijk is het echter 
vaak een weg vol hobbels en kuilen 
om te komen tot doorbraken die 
ertoe doen. Een weg van een lange 
adem die alleen weggelegd is voor 
echte duurzaamheidspioniers met 
een missie. 

Marc Cornelissen (1968- 2015) was 
zo’n duurzaamheidspionier die tot 
aan zijn overlijden moed en leider-
schap toonde om klimaatverandering 
aan te pakken. Marc heeft laten zien 
dat draagvlak creëren en verbinden 
essentieel is om stappen te zetten in 
zijn duurzaamheidsmissie. 

Om een duurzame wereld te creëren 
zijn veel talentvolle pioniers nodig 
zoals Marc. Met de Marc Cornelissen 
Brightlands Award moedigen wij 
talentvolle pioniers aan om vooral 
door te zetten en moed en leider-
schap te tonen op weg naar hun 
droom. 

De award competitie biedt aan alle 
deelnemers een podium voor 

kennis, netwerken en samenwerking. 
En voor de winnaar een geldbedrag 
van € 35.000 om zijn/haar droom te 
versnellen. Op die manier bouwt de 
stichting aan een community van 
pioniers die de wereld vooruithelpen. 

De Stichting Marc Cornelissen  
Brightlands Award wil zich daarom 
graag verbinden met partijen die 
vanuit betrokkenheid met duurzaam-
heid en talent met ons mee willen 
bouwen aan deze community van 
duurzaamheidspioniers en een 
duurzame toekomst voor de wereld.

We zouden het plezierig vinden om 
de mogelijkheden van een partner-
schap met u te bespreken.

Maria van der Hoeven
Voorzitter Stichting Marc Cornelissen 
Brightlands Award

DE AwArD
De Marc Cornelissen Brightlands 
Award is een aanmoedigingsprijs 
voor duurzaamheidspioniers. 
De award bestaat uit een aandenken 
en een geldbedrag van € 35.000. 
Het geldbedrag wordt via donaties 
en partners bij elkaar gebracht. 
De prijs helpt de award winnaar het 
droomproject te versnellen en te  
verwezenlijken. 

DE StIcHtING
De Stichting Marc Cornelissen 
Brightlands Award stimuleert gepas-
sioneerde mensen, die over grenzen 
heen samenwerken en moed en 
leiderschap tonen om te komen tot 
een duurzame oplossingen voor 
belangrijke vraagstukken in onze 
samenleving.  Het bestuur van de 
stichting is verantwoordelijk voor 
de positionering van de award, de  
werving van donaties, sponsoren 
en voor de werving van kandidaten. 
De award wordt toegekend door 
een onafhankelijke jury. 
De organisatie van de uitreiking 
wordt mede  mogelijk gemaakt door 
Brightlands. De stichting heeft een 
ANBI status.

cHAllENGING pIoNEErS to crEAtE A SuStAINAblE worlD 

Marc Cornelissen
 Brightlands Award  

www.marccornelissenbrightlandsaward.com



Brightlands is een open innovatie 
community van 24.000 onder-
nemers, wetenschappers en 
studenten op het gebied van 
duurzaamheid en gezondheid. 

Op vier campussen in Limburg  
wordt gewerkt om oplossingen te 
vinden voor de uitdagingen voor 
de wereld van vandaag en morgen. 
Brightlands faciliteert de organisatie 
van de award en de community van 
duurzaamheidspioniers.

worD oNZE pArtNEr
Wilt u deel uitmaken van ons initiatief en jonge enthousiaste, vooruitstrevende 
ondernemers en onderzoekers ontmoeten en een steun in de rug bieden?

Wij doen een beroep op organisaties die het doel en de ambitie van deze 
award een warm hart toedragen. Er is plek voor partners die bij voorkeur bereid 
zijn dit initiatief meerjarig te willen ondersteunen tot een nationaal erkende 
award op het gebied van duurzaamheid.

Er zijn diverse partner mogelijkheden, waarbij u op verschillende manieren kunt 
bijdragen aan het bouwen van de community van duurzaamheidspioniers van 
de Stichting Marc Cornelissen Brightlands Award.

Samen met u bespreken wij graag uw wensen en mogelijkheden.
 

‘Juist nu hebben we net als Marc, mensen nodig die de brug weten te 
slaan tussen de abstracte kennis en de wereld om ons heen. We hebben 
individuen nodig, die grenzen kunnen verleggen. Daarom is het belang-
rijk dat we zijn inspiratie, zijn enthousiasme en zijn werk voortzetten’.

robbert Dijkgraaf, 
lid van het Curatorium van de Marc Cornelissen Brightlands Award

Stichting Marc Cornelissen Brightlands Award
Urmonderbaan 22
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Email award@brightlands.com

MArc corNElISSEN 
(1968-2015)
Denken, dromen, durven en doen, 
over geografische, wetenschap-
pelijke en organisatorische grenzen 
heen, dat was het levensmotto van  
Marc Cornelissen. Als professionele 
avonturier had hij één passie: het 
creëren van een duurzame wereld. 
Hij durfde daarbij andere wegen te 
kiezen dan de gebruikelijke. Uit zijn 
exploraties en ervaringen destilleer-
de Marc waardevolle en doorleefde 
inzichten op het gebied van duur-
zaamheid, samenwerking, team-
ontwikkeling, leiderschap en het 
omgaan met (klimaat)verandering.
 

DE MENSEN AcHtEr DE MArc corNElISSEN 
brIGHtlANDS AwArD
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