
 
dinsdag 15 februari 2022 te Amsterdam 

conferentie: het kan wel! 
naar een sociale en solidaire economie 

 

 

Een conferentie van het Kennisnetwerk Social Impact 

powered by De Omslag  

 

 

call for a joint action 
 

In een kennisnetwerk Social Impact werken we aan een beweging naar een sociale en 

solidaire economie. In die economie doet iedereen mee en is iedereen waardevol.  

 

Sociale en solidaire duurzaamheid is de missie. Een leefbare (sociale en duurzame) 

samenleving is een noodzakelijke randvoorwaarde.  

 

Hoe kunnen we een effectieve sociale beweging in gang zetten?  

Wat kunnen we doen om de urgentie duidelijk te maken, zodat er een effectieve beweging 

ontstaat? Deze kernvraag hebben we onszelf gesteld. Het geeft richting aan wat we doen: 

kennis delen en vernieuwing aanjagen. 

 

Alle lijnen komen samen in een conferentie op dinsdag 15 februari 2022. We nodigen u uit 

om deel uit te maken van de beweging en bij te dragen aan de conferentie. 

 

doe mee 
Lees onze oproep voor abstracts: heb je een idee? Deel het met ons! 

 

https://www.deomslag.nl/nl/kennisnetwerk


call to action 
 

Deze aankondiging is een uitnodiging aan alle bondgenoten om deel te nemen aan het 

Kennisnetwerk Social Impact en met De Omslag het programma samen vorm te geven. Dat 

kan door input te geven op het hoofdprogramma en/of een voorstel voor een verdiepings-

sessie in te dienen.  

 

doe mee! 

• Lees onze oproep voor abstracts: heeft u een idee? Deel het met ons! 

• Dat kan door een abstract in te dienen voor een workshop/sessie waarin u laat zien 

hoe u met partners impact realiseert, welke drempels u ervaart, welke oplossingen 

nodig zijn, wat u van anderen leert en nodig hebt. 

• En uiteraard ook door, wellicht met ook met anderen, al vooraf of na de conferentie 

uw thema te agenderen en daar activiteiten rondom te organiseren. 

 

 

Call for abstracts 
 

Heeft u een onderwerp dat past in deze conferentie, en wilt u meedoen door een onderdeel 

te organiseren: graag ontvangen we een voorstel.  

 

U kunt uw aanmelding tot 19 november 2021 invoeren in het formulier (zie bijlage):  

aanmelden bijdrage conferentie 'Het kan wel!' op 15 februari 2022 

 

U kunt ook contact opnemen met kennisnetwerk.socialimpact@gmail.com .  

 

 

 

  

https://forms.gle/uN9NcM7LRbuiEc9h8
mailto:kennisnetwerk.socialimpact@gmail.com


Het kan wel!  Naar een Sociale en Solidaire Economie 
Vragen in het formulier:  

  

naam 

- organisatie (naam en korte omschrijving) 

- website 

- e-mail 

- telefoonnummer 

- omschrijving van het initiatief/de samenwerking/ de onderneming etc 

 

uw bijdrage: 

- voorgestelde titel  

- doel van sessie 

- organisatoren en sprekers 

- beoogd resultaat van de sessie 

- wat wilt u bereiken tijdens de workshop? 

- voor wie (doelgroep) 

- mogelijke vorm 

- voorkeur voor live of online 

- relevante publicaties?  

- gaat u vooraf/achteraf hier aandacht aanbesteden, zo ja hoe. 

 

 

Graag indienen voor 19 november 2021 

Besluitvorming over het definitieve programma vindt begin december plaats. 

 

 

Kennisnetwerk Social Impact 
 

Deze conferentie maakt onderdeel uit van het kennisnetwerk Social Impact. We delen kennis 

en inspireren elkaar. Dat doen we door op thema’s activiteiten te organiseren, discussies te 

voeren, papers te publiceren, etc. 

 

De Omslag zet in op het samen doen met iedereen (bedrijven, wetenschappers, 

maatschappelijke organisaties, beleidsmakers, medewerkers), die werkt aan het realiseren 

van social impact en een bijdrage wil leveren aan een sociale en solidaire economie. 

 

Het kennisnetwerk Social Impact is powered by De Omslag en mede gefinancierd door het 
ministerie van BZK. 
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