
De Marc Cornelissen Brightlands 
Award is aan aanmoedigingsprijs 
voor duurzaamheidspioniers in  
binnen- en buitenland. De prijs helpt 
deze pioniers hun droomproject te 
versnellen en te verwezenlijken. 

De award staat symbool voor het  
gedachtegoed van duurzaamheids-
pionier Marc Cornelissen (1968- 2015) 
en voor de missie van Brightlands. 
Na een voorselectie door een des-
kundige jury komt het werk van drie 
finalisten centraal te staan.  

De uitreiking van de prijs wordt voor-
afgegaan door een event waarin niet 
alleen deze finalisten hun verdiende 
podium krijgen, maar alle duurzaam-
heidspioniers die zich kandidaat  
hebben gesteld de gelegenheid  
krijgen hun idee te verrijken met nieu-
we inzichten. Op die manier bouwt 
de stichting aan een community 
van mensen die de wereld vooruit  
helpen. In de geest van Marc  
Cornelissen. 

Draagvlak creëren en verbinden  
waren in de overtuiging van  
Marc Cornelissen immers nodig om 
stappen te zetten in zijn duurzaam-
heidsmissie. Datzelfde draagvlak en 
diezelfde verbinding zijn ook nodig 

om te bouwen aan deze community 
van duurzaamheidspioniers.

De stichting Marc Cornelissen  
Brightlands Award wil zich daarom 
graag verbinden met partijen die 
vanuit diezelfde betrokkenheid willen  
helpen bouwen aan die verbinding 
en aan dat draagvlak. Beter nog: 
partners die meewerken aan 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 is via donaties en 
partners bij elkaar gebracht. Van dat 
bedrag kan de award winnaar de  
activiteiten uitvoeren en daardoor 
een volgende stap zetten op weg 
naar zijn/haar droom.

De StiCHting
De Stichting Marc Cornelissen 
Brightlands Award stimuleert gepas-
sioneerde mensen, die over gren-
zen 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 organi-
satie van de uitreiking wordt mede  
mogelijk gemaakt door Brightlands. 
De stichting heeft een ANBI status.

encouraging pioneers towards a sustainable world

Marc Cornelissen
 Brightlands Award  



Brightlands is een open innovatie 
community van 24.000 onderne-
mers, 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 met financiële bijdragen van € 1.500 
tot € 10.000 (vrijgesteld van BTW), 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 stemmen wij graag uw wensen en mogelijkheden af. 

“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 belangrijk 
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
6167 RD Sittard-Geleen

Email award@brightlands.com
www.marccornelissenbrightlandsaward.com

MArC COrneliSSen 
(1968-2015)
Denken, dromen, durven en doen, 
over geografische, wetenschappe-
lijke 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 
destilleerde Marc waardevolle 
en doorleefde inzichten op het  
gebied van samenwerking, team-
ontwikkeling, leiderschap en het 
omgaan met (klimaat)verandering. 

De MenSen ACHter De MArC COrneliSSen 
BrigHtlAnDS AwArD

StiCHtingSBeStuur 
Maria van der Hoeven, Maurice Olivers, Inge Bomhof-Arends, Mat Quaedvlieg, 
Guy Vroemen

Jury                                                                                                                                                
Prof. dr. Emmo Meijer, Ellen Cornelissen, Bert Kip, Prof. dr. Mariëlle Heijltjes
                          
CurAtOriuM                                                                                                                                           
Theo Bovens, Prof. dr. Robbert Dijkgraaf, Prof. dr. Martin Paul, André Kuipers


