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Impact Hub Amsterdam en Koninklijk Instituut voor de
Tropen bundelen krachten
Met de vandaag ondertekende overeenkomst tussen KIT en Impact Hub Amsterdam is
het startsein gegeven voor een unieke samenwerking waarbij de ruim 100 jaar
ervaring van het Amsterdamse kennisinstituut wordt samengebracht met het relatief
jonge internationaal georiënteerde ondernemersnetwerk van Impact Hub Amsterdam.
Per 1 januari 2017 vestigt Impact Hub Amsterdam zich in het monumentale pand van
het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) en bundelen beide partijen hun krachten.
Zij hebben als gemeenschappelijk doel de sociale, ecologische en economische
impact van lokale en internationale ondernemers en organisaties te verstevigen en
vergroten.
KIT genereert kennis en geeft praktische adviezen hoe gezondheidssystemen, economische
processen en agrarische waarden ketens inclusiever te maken. Actieve deelname door mensen die
worden uitgesloten van ontwikkeling is het doel. Precies op deze, alsook andere thema’s wordt er
verbinding gezocht met de opgedane ervaringen en innovatieve oplossingen van Impact Hub
Amsterdam en haar leden, waardoor een letterlijke brug wordt geslagen tussen kennis en kunde.
"Impact Hub is uniek gepositioneerd om diverse stakeholders bij elkaar te brengen rond een
gemeenschappelijke visie en hen in staat te stellen om duurzame en gemeenschappelijke actie te
ondernemen. We voelen zowel een behoefte als de verantwoordelijkheid om dit volledige ecosysteem
in te zetten om een wereldwijde impact te kunnen genereren. Onze leden en partners vormen de kern
van dit ecosysteem en we zijn dan ook verheugd om gezamenlijk onze volgende ontwikkeling in te
stappen met KIT.”!- Tatiana Glad, mede-oprichter en CEO, Impact Hub Amsterdam
Het belang van synergie tussen partijen als Impact Hub Amsterdam en KIT, als ook publieke en
private partijen, academici en de maatschappij, is ook terug te vinden in de VN Duurzame
Ontwikkelingsdoelen (SDGs). Hieruit blijkt dat samenwerking als de stuwende kracht wordt gezien
voor het opschalen van veerkrachtige en toekomst bestendige oplossingen - landelijk en
internationaal. Ter illustratie, in 2050 schat de UN in dat 65% van de wereldpopulatie gevestigd is in
een stad. Het vormen van leefbare en inclusieve stedelijke gebieden wordt gezien als een van de
grootste uitdagingen van dit tijdperk en vormt tevens één van de thema's waar de ondernemers van
Impact Hub zich op richten. Het is noodzakelijk dat we hierom de 'grassroots change-makers' gericht
op onder andere stedelijke innovatie activeren en faciliteren om in samenwerking de gewenste slimme
en duurzame oplossingen te bouwen.
“Naast onze eigen organisatie, huisvesten wij 35 organisaties in ons pand. Allen organisaties die actief
zijn op gelijke thema’s als KIT; duurzame economische ontwikkeling, internationale gezondheidszorg
en interculturele samenwerkingen. Door het delen van een zelfde missie, het verbeteren van de
leefomstandigheden in de lage-en middeninkomenslanden, ontstaat er synergie en kunnen we
spreken van een community van ondernemers in ons pand dat zich uitstrekt tot ver buiten de grenzen,
daar waar we onze activiteiten impact behoeven. Met Impact Hub als partner en medebewoner van
ons pand verwachten we de synergie te verhogen en meerwaarde te bieden aan alle bestaande en
nieuwe bewoners van ons pand en aan onze missie’!- Mark Schneiders, CEO KIT
Ov er Het Koninklij k Instituut v oor de Tropen
KIT is een not-for-profit kennis en expertise organisatie voor duurzame internationale en interculturele
samenwerking en richt zich op innovatieve en praktische oplossingen met focus op lage- en midden
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inkomenslanden (LMIC) en internationale handelsketens. Het werkgebied van KIT omvat onderzoek,
advies en training en opleiding voor internationale organisaties, bedrijven, NGO’s, overheden en
studenten. Meer specifiek gaat het daarbij om het verbeteren van gezondheidszorg en van duurzame
economische, sociale en organisatorische veranderingen.
Feiten en cijfers over KIT:
• De juridische vorm van KIT is die van een vereniging met particuliere en institutionele leden.
• Het KIT heeft nu 160 medewerkers, wereldwijd actief in meer dan 60 landen, met een omzet
van ca. €!20 miljoen. Het Amsterdam Tropen Hotel, grand café!De Tropen en KIT Meetings &
Events zijn onderdeel van de KIT organisatie. De inkomsten van deze drie onderdelen komen
ten goede aan de activiteiten van de vereniging KIT.
• In 2015 heeft KIT 165 projecten uitgevoerd op het gebied van internationale gezondheidszorg,
en duurzame economische ontwikkeling en gender(recht). Ruim 1440 professionals zijn door
KIT getraind om effectief te kunnen zijn in een interculturele omgeving, zowel in Nederland als
het buitenland. Ook in 2016 zal KIT middels advisering en het delen van toegepaste kennis,
een positieve impact hebben op het leven van honderdduizend mensen, wereldwijd.
• Sinds december 2004 is HKH Koningin Máxima beschermvrouwe van het Instituut. Vóór haar
vervulden respectievelijk ZKH Prins Bernhard en ZKH Prins Claus de functie van
erevoorzitter.
• Het KIT is in 1910 als ‘Koloniaal Instituut’! opgericht voor de studie van de Tropen en de
bevordering van industrie en nijverheid in de toenmalige koloniën. De oprichting was een
initiatief van grote bedrijven met steun van de overheid: een vroeg voorbeeld van publiekprivate samenwerking. Sinds 1926 is het KIT gehuisvest in een eigen monumentaal pand aan
de Mauritskade/Linnaeusstraat in Amsterdam.
Ov er Impact Hub Amsterdam
Bij Impact Hub staat de kracht van innovatie door samenwerking en ondernemerschap centraal. Het is
een goed ontwikkeld, bewezen en wereldwijd ecosysteem, geleid door innovatie, internationalisering
en productiviteit, dat een belangrijke bijdrage levert aan de economische groei en oplossingen biedt
voor diversen maatschappelijke vraagstukken. Impact Hub Amsterdam werd opgericht in 2008, en
stelde tot op heden meer dan 1.000 ondernemers in staat om te starten, groeien en op te schalen.
Feiten en cijfers over Impact Hub:
• Impact Hub, opgericht in 2005 in London, is ontstaan vanuit behoefte voor een goed werkende
en ondersteunde infrastructuur, teneinde barrières te doorbreken en ideeën te kunnen
verwezenlijken die een oplossing bieden voor de problemen van deze tijd.
• Het netwerk van Impact Hub telt op dit moment ruim 15,000 leden en is verspreid over 81
locaties wereldwijd. Impact Hub Amsterdam kent 633 leden in Nederland.
• De ondernemers binnen de community van Impact Hub Amsterdam hebben cummulatief een
jaarlijkse omzet van €38 miljoen.
• Impact Hub Amsterdam ondersteunt, samen met ruim 25 verschillende nationale en
internationale partners, ondernemers vanaf ideevorming tot en met het internationaal
opschalen van hun onderneming d.m.v. verschillende diensten en programma’s.
• Sinds maart 2016 is Impact Hub Amsterdam officieel gecertificeerd als B-Corp.
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Noot v oor de redactie:
Voor meer informatie over KIT kunt u contact opnemen met Anar Harmsen, via a.harmsen@kit.nl,
+31(0)20 5688 537, Louis van den Berghe, via l.v.d.Berghe@kit.nl +31 (0)20 5688 532 of lezen op
www.kit.nl/about
Voor meer informatie over Impact Hub Amsterdam kunt u contact opnemen met Bram Pauwels via
bram.pauwels@impacthub.net, +31(0)6 28777798, of online op amsterdam.impacthub.net/KIT
Beelmateriaal: bit.ly/ImpactHubKIT

