
WAT WE DOEN

JUSTDIGGIT VOOR BUSINESS

Met behulp van verschillende vergroeningstechnieken, zoals regenwateropvang en FMNR, kunnen we droog land 
in Afrika herstellen. Om de vergroening op te schalen, inspireren en activeren we miljoenen boeren in Afrika om deze 
technieken toe te passen op hun eigen land. Justdiggit gelooft in sterke, wereldwijde samenwerkingen met als doel om 
klimaatverandering tegen te gaan door middel van Nature Based Solutions. Dit heeft invloed op 8 verschillende SDG’s 
die niet alleen relevant zijn voor bedrijven, maar ook voor hun stakeholders. 

Justdiggit Business Partnership Jusdiggit Manifesto Afrika vergroenen via Mobiele 
Technologie en Media

Justdiggit is geïnteresseerd in samenwerkingen met bedrijven om samen een positieve impact te maken op het klimaat, 
natuur én mensen. Wij werken samen met allerlei soorten organisaties, van groot tot klein en van lokaal tot multinationaal. 

Er zijn vele manieren om met ons samen te werken. Bekijk hieronder een paar voorbeelden van onze samenwerkingen of 
bezoek justdiggit.org/business.

Justdiggit maakt droog land weer groen. Dit heeft een  
positieve impact op het klimaat, natuur én mensen.

BUSINESS PARTNERSHIPS
VOOR NA

https://vimeo.com/360880528
https://vimeo.com/325609747/3307a5f896
https://justdiggit.org/nl/zakelijk/
https://vimeo.com/571179816
https://vimeo.com/537629075
https://vimeo.com/526892674


TIMBERLAND

BRIDGESTONE & WEBFLEET SOLUTIONS

BLOWUP MEDIA

CATERPILLAR

TONY’S CHOCOLONELY

RABOBANK

IKEA

Justdiggit en Timberland zijn een 5-jarig, wereldwijde samenwerking aangegaan. Van 2020 tot 2025 zullen 
ze samen 10.000.000 bomen in Tanzania terugbrengen, miljarden liters water opslaan, 4.000.000 ton CO2 
opnemen en het levensonderhoud van honderdduizenden mensen verbeteren. Zie hier het persbericht.

blowUP media, onderdeel van de Ströer Group, is al drie decennia lang een internationaal expert op het 
gebied van grote Out-Of-Home reclames; denk aan grote posters en digitale schermen. Met formaten tot wel 
3.000 m2 helpen ze merken onmisbaar te zijn op straat en miljoenen mensen in de grootste Europese steden 
te bereiken.  

blowUP media is een van de eerste supporters van Justdiggit. Justdiggit en blowUP media werken nauw 
samen in heel Europa (zie artikel). 

Justdiggit heeft samen met Webfleet Solutions, onderdeel van Bridgestone, het B2B-platform ‘Green 
Your Fleet’ gebouwd. Hiermee kunnen 50.000 internationale partnerbedrijven de CO2 -uitstoot van hun 
wagenparken compenseren en tegelijkertijd land vergroenen, water besparen en de leefomgeving van lokale 
communities positief beïnvloeden.

Bekijk hier het Green your Fleet platform en hier het persbericht. 

Caterpillar en Justdiggit bouwen samen aan een betere wereld. Door de programma’s van Justdiggit te 
supporten, hebben ze een positieve impact op het klimaat, natuur én mensen.

Tony’s Chocolonely is niet alleen het meest duurzame chocolademerk in Nederland, maar ook van de hele 
wereld. Justdiggit & Tony’s hebben een langdurige samenwerking waarbij de CO2 -voetafdruk van hun 
organisatie wordt gecompenseerd.

Rabobank is wereldwijd de grootste, agrarische investeringsbank. Ze helpen Justdiggit met het empoweren 
van boeren om hun land te vergroenen met als doel droge grond weer vruchtbaar te maken.

Bekijk hier de video Rabobank Growing a better world met Justdiggit.

Justdiggit is officieel partner van de UN Environment (UNEP) en maakt deel uit van de UN Decade on 
Ecosystem Restoration. De UN Decade is onderdeel van 1t.org, het initiatief om 1 triljoen bomen terug te 
brengen, opgericht door WEF @Davos in 2020 en wordt gemanaged door UNEP en partners. 

UN Green Climate Fonds is ook sponsor van Justdiggit. 
Bekijk hier de lijst van partners van de UN Decade on Ecosystem Restoration.

Justdiggit is een coalitiepartner van het Green Future Farming-programma, gefinancierd door IKEA 
Foundation. Dit programma helpt jonge boeren in Oost-Afrika om een groene toekomst te creëren in Ethiopië, 
Kenia en Oeganda.

Bekijk hier de video Green Future Farming. 

UN ENVIRONMENT & UN GREEN CLIMATE FUND

VOORBEELDEN VAN SAMENWERKINGEN

https://justdiggit.org/nl/nieuws/timberland-and-justdiggit-partnership-will-bring-back-10-million-trees-in-tanzania-2/
https://www.blowup-media.com/
https://justdiggit.org/nl/nieuws/onze-campagnes-in-13-grote-europese-steden-dankzij-blowup-media/
https://greenyourfleet.webfleet.com/nl_nl
https://justdiggit.org/nl/nieuws/regreening-together-with-webfleet-solutions-h-webfleet-solutions/
https://www.youtube.com/watch?v=VkVootr7TeI
https://www.decadeonrestoration.org/partners
https://vimeo.com/394938868


JCDECAUX

HAVAS GROUP 

DESMOND TUTU & ANDERE JUSTDIGGIT AMBASSADEURS

JCDecaux is de wereldwijde marktleider in Out-Of-Home reclame. Zij helpen Justdiggit miljoenen mensen in 
Afrika en de Westerse wereld te bereiken. 

Bekijk hier een voorbeeld van een Out-Of-Home reclame.

Als een van de belangrijkste media partners van Justdiggit helpt Havas met haar creatieve kennis, ideeën en 
netwerk om een wereldwijde Regreen Revolution op te bouwen. Samen met Havas Lemz en Havas Global 
hebben we vanuit Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland verschillende campagnes in Afrika en 
Europa ontwikkeld. 

Bekijk hier voorbeelden van samenwerkingen, hier de Engelse TV-spot en hier de Duitse TV-spot. 

Justdiggit wordt gesteund door verschillende bekende ambassadeurs, zoals de winnaar van de Nobelprijs 
voor de Vrede Archbishop Desmond Tutu die Justdiggit al velen jaren steunt. Justdiggit wordt ook gesteund 
door verschillende nationale en internationale bekendheden zoals de Nederlandse presentatrice Floortje 
Dessing, astronaut André Kuipers, MMA-vechter Simon Biyong en de Duitse rapper Thomas D.

Bekijk hier het TV-fragment van Desmond Tutu voor Justdiggit. 

Justdiggit Patron Desmond Tutu

KAIOS

KaiOs is een mobiel besturingssysteem (OS) met als doel om de beste apps van smartphones naar 
betaalbare 4G telefoons te brengen. Met de 140 geïnstalleerde systemen wil KaiOs de 4 miljard mensen die 
geen internet hebben, aansluiten op het mobiele internet en toegang geven tot belangrijke apps.

Daarnaast werken Justdiggit en KaiOs samen aan een van de eerste Vergroeningsapps. Deze app, die 
beschikbaar is op KaiOS telefoons, werd eind 2020 getest in Tanzania. De test fases en samenwerkingen zijn 
essentieel voor de verdere ontwikkelingen van de app en de grotere doelstellingen om de 350 miljoen boeren 
in Sub-Sahara Afrika te bereiken, inspireren en activeren. 

De AFR100 is een initiatief om 100 miljoen hectare land in Afrika te herstellen vóór 2030. Meer dan 
20 Afrikaanse regeringen en vele partners willen de komende 10 jaar het herstel van land versnellen, 
voedselzekerheid verbeteren, weerstand tegen klimaatverandering vergroten en armoede op het platteland 
bestrijden. Justdiggit is een partner van AFR100.

AFR100

Justdiggit is een belangrijke partner van de The Global EverGreening Alliance (GEA), een platform dat 
bestaat uit verschillende leden van de Nature Based Solution NGO’s die samen wereldwijd EverGreening 
activiteiten supporten. Justdiggit is betrokken bij verschillende vergroeningsprogramma’s die zijn opgezet 
door GEA. Andere betrokken organisaties zijn onder andere Conservation International, WorldVision, WRI en 
Nature Conservancy (zie alle leden).  
 
Justdiggit heeft ook de ‘Green Up to Cool down’ campagne en video gemaakt tijdens de New York UN 
Climate Week in 2019.

GLOBAL EVERGREENING ALLIANCE

Justdiggit staat in de One Trillion Trees Challenge van World Economic Forum’s, 1T.org en UpLink als een 
van de 20 meest overtuigende innovators (zie video) die vóór 2030 wereldwijd triljoenen bomen willen 
laten groeien en herstellen (zie artikel WEF). 1t.org, een initiatief van WEF, zet zich in om de wereldwijde 
community van herbebossingsinitiatieven te verbinden, versterken en mobiliseren. Samen willen zij het 
komende decennium triljoenen bomen laten groeien en herstellen.

1T.ORG – WORLD ECONOMIC FORUM

https://www.jcdecaux.nl/nieuwsberichten/justdiggit-vraagt-bijdrage-voor-klimaatherstel-met-unieke-contactloos-betaal-abri
https://havaslemz.com/case/just-digg/
https://vimeo.com/360876935
https://vimeo.com/361997537
https://vimeo.com/306369808
https://vimeo.com/306369808
https://www.kaiostech.com/
https://www.evergreening.org/
https://www.evergreening.org/about-us/members/
https://justdiggit.org/nl/nieuws/swerelds-toonaangevende-ngos-bundelen-krachten-voor-klimaat/
https://vimeo.com/362031164
https://www.1t.org/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6734435493649502208/
https://www.weforum.org/agenda/2020/09/world-economic-forum-innovations-conserve-preserve-trillion-trees/


Als we de aarde kunnen opwarmen, kunnen we haar ook afkoelen! Nature Based Solutions zijn 37% van de 
oplossingen om de opwarming van de aarde tegen te gaan vóór 2030 (Bron: the Nature Conservancy).

Doe mee met Justdiggit en onze partners in de Regreen Revolution en maak impact op klimaat, natuur én mens. 
Bekijk hoe jij direct een impact kan maken met jouw bijdrage samen met klanten, partners en werknemers.

Stuur ons een e-mail om ons te leren kennen en meer te weten te komen over de partnermogelijkheden voor uw 
organisatie.

WESSEL KONING,

MEREL RIKVELD,

CARLIJN HUESKEN,

Director Global Business Development & Partnerships

Manager Business Development & Partnerships

Business Developer

Justdiggit
Prins Hendrikkade 25
1012 TM Amsterdam

The Netherlands

wessel.koning@justdiggit.org

merel@justdiggit.org

carlijn@justdiggit.org

DOE MEE EN MAAKT IMPACT

Bezoekadres

https://www.nature.org/en-us/
mailto:wessel.koning%40justdiggit.org?subject=
mailto:wessel.koning%40justdiggit.org?subject=
mailto:merel%40justdiggit.org?subject=
mailto:merel%40justdiggit.org?subject=
mailto:merel%40justdiggit.org?subject=
http://carlijn@justdiggit.org
https://www.linkedin.com/in/wesselkoning/
https://www.linkedin.com/in/merelrikveld/
https://www.linkedin.com/in/carlijn-huesken-819bb5123/

