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PERSBERICHT 
 
 

De Koffer van Duurzame Dinsdag staat nog een paar weken open voor 
duurzame ideeën en initiatieven. 
 
Duurzame Dinsdag verzamelt al 16 jaar duurzame ideeën uit de samenleving én brengt ze onder de 
aandacht van de politiek. Elk goed idee om Nederland te verduurzamen hoort in de Duurzame 
Dinsdagkoffer. Ideeën indienen kan tot 1 juli op www.duurzamedinsdag.nl.  Iedereen, jong en oud, 
bedrijf, ondernemer of maatschappelijke organisatie kan zijn of haar idee indienen. Op 1 
september wordt een goed gevulde Duurzame Dinsdag koffer, in de Oude zaal van de Tweede 
Kamer, overhandigd aan staatsecretaris Mansveld. 
 
 
Maak met jouw idee kans op een van de Duurzame Dinsdag prijzen  
 
Tijdens Duurzame Dinsdag wordt een aantal ondersteuningsprijzen uitgereikt aan de meest 
innovatieve ideeën. Dit jaar zijn dat de Duurzame Dinsdag prijs, de Lidl Voedsel prijs, de VHG Samen 
groen en doen prijs, de Climate-KIC Runner-up prijs en de Cofely jongerenprijs. Naast ondersteuning 
vanuit de partners voor jouw initiatief, ontvangen prijswinnaars ook een geldbedrag van €1000,--. 
Zorg dat het kabinet jouw idee te zien krijgt en inspireer Den Haag! Dien je idee of initiatief in op 
www.duurzamedinsdag.nl en help mee om de Duurzame Dinsdag koffer te vullen. 
. 
Climate-KIC nieuwe partner Duurzame Dinsdag 

Climate-KIC is partner geworden van Duurzame Dinsdag. Met de Climate-KIC Runner-up prijs richt 

Climate-KIC zicht op veelbelovende startende ondernemers op het gebied van klimaatinnovaties met 

internationaal perspectief. De winnaar maakt kans op een plek in het Climate-KIC Accelerator 

programma, het enige Europese Accelerator programma specifiek gericht op cleantech 

commercialisering. Climate-KIC ondersteunt start-ups van product naar commercieel succes met 

behulp van kennis, middelen en intensieve begeleiding gedurende het hele programma 

(www.accelerator.climatekic.nl). 

 
Ben jij een startende veelbelovende ondernemers op gebied van klimaatinnovaties met 
internationale ambitie? Dan maak je kans op de Climate-KIC Runner-up prijs. 
 
Kortom…. Doe mee! Dien voor 1 juli jouw idee in op www.duurzamedinsdag.nl  
 
Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 
Meer informatie of beeldmateriaal vindt u op www.duurzamedinsdag.nl of neem contact op met: 
Corine Bok (IVN Nederland) 
Tel. 06 – 50899385 
Email: c.bok@ivn.nl 
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