PERSBERICHT
Frans De Clerck en Eric Domb
Laureaten van de elfde Burgerschapsprijs van de Stichting P&V
Op woensdag 2 december 2015 reikt de Stichting P&V voor het elfde jaar op rij haar
Burgerschapsprijs uit. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan personen, initiatieven of
organisaties in België of het buitenland die zich op een voorbeeldige manier inzetten
voor een open, democratische en tolerante samenleving. Vorige laureaten van de
Burgerschapsprijs zijn onder andere Job Cohen, Jean-Pierre en Luc Dardenne,
Stéphane Hessel, Jan Goossens en Reinhilde Decleir.

Exemplarisch burgerschap in het bedrijfsleven
Tussen de wereld van het ondernemen enerzijds, sociale bewogenheid anderzijds, lijkt
het water soms heel diep. De Burgerschapsprijs 2015 gaat naar twee personen die
hebben bewezen dat succesrijk ondernemen ook compatibel is met goed
burgerschap en met een ethische en respectvolle benadering van de mensen, de
samenleving en de planeet. Zij hebben ook aangetoond dat ondernemen een
belangrijke grondslag kan zijn van goed burgerschap. Dat het een uitermate
belangrijke manier is om te streven naar een betere en meer rechtvaardige wereld.
Omdat zij dat op een exemplarische en een eigen manier hebben aangetoond, heeft
de jury hen als laureaten gekozen.

Frans De Clerck, medeoprichter van Triodos Bank Belgiê
Frans De Clerck is een pionier in de bankwereld en een voorbeeld van een
maatschappelijk verantwoorde bankier, niet enkel in België maar ook daarbuiten. In
1993 is hij medeoprichter en directeur van de duurzame Triodos Bank België. De idee
was van bij het begin om te investeren in ecologische, culturele en sociale projecten
voor hun bijdrage op maatschappelijk vlak. Later lag hij mee aan de basis van de
Global Alliance for Banking on Values, een verbond van de belangrijkste, vanuit
waarden gedreven banken in de wereld. ‘Een bank is een maatschappelijk instrument.
Bankiers moeten zich daarnaar gedragen’, aldus De Clerck.
Ook na zijn pensioen blijft Frans De Clerck zich inzetten om een mentaliteitswijziging
teweeg te brengen in de banken- en ondernemerswereld. ‘Elke onderneming moet
voor een stuk een sociale onderneming zijn. Niet omdat het moet, maar omdat ze daar
zin in heeft. In de tijd die me rest, wil ik me daar bijzonder voor inzetten’, zegt hij
hierover.

Eric Domb, oprichter en voorzitter-afgevaardigd bestuurder van het
dierenpark Pairi Daiza.

Eric Domb opent in 1994 Parc Paradisio als een ornithologische tuin op het domein van
de voormalige cistercienzerabdij van Cambron. In 2010 verandert Parc Paradisio van
naam en missie en wordt het Pairi Daiza, jardin des mondes, een plek waar Eric Domb
de schoonheid van de wereld wil tonen en mensen en culturen bij elkaar brengen. ‘Het
verschil tussen Paradisio en Pairi Daiza is fundamenteel. Het oude Paradisio was een tuin
die de mensen moest plezieren. Pairi Daiza gaat om de harmonieuze relatie tussen
mens en natuur’, zegt hij hierover.
Eric Domb behoort tot de groep van ondernemers die via hun activiteiten een actieve
rol willen spelen in de samenleving en die willen nadenken over hoe deze functioneert.
Hij bewijst dat economisch succes - één miljoen bezoekers per jaar – samen kan gaan
met een educatief, humanistisch en ecologisch project. ‘Het gaat in de actualiteit van
de dag alleen over rampen die door mensen worden veroorzaakt. Er zijn maar weinig
plekken die laten zien wat voor goeds, moois en nuttigs de ene mens kan doen voor de
andere.’, aldus Domb.

Burgerschapsprijs van de Stichting P&V
De Stichting P&V werd opgericht in 2000 met de Groep P&V Verzekeringen als
belangrijkste sponsor. De Stichting promoot participatie, emancipatie, solidariteit en
burgerschap bij jongeren. Uitgaande van de voornaamste waarden van de sociale
economie, legt de Stichting de nadruk op actieve participatie, zelfstandigheid en
maatschappelijke verantwoordelijkheid van jongeren. In 2006 werd de Stichting P&V
erkend als Stichting van openbaar nut.
De Burgerschapsprijs wordt uitgereikt op woensdag 2 december in Area42 in
Schaarbeek. De laudatio van de laureaten wordt uitgesproken door Peter Blom (CEO
Triodos Bank International) en Jean-Pascal Labille (Secretaris-generaal Nationaal
Verbond van Socialistische Mutualiteiten).
De Stichting zal
overhandigen.
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Meer informatie vindt u op de website www.stichtingpv.be
Perscontact
Stichting P&V - Marnic Speltdoorn, afgevaardigd bestuurder
02/250 92 09 – stichting@pv.be - www.stichtingpv.be

Vorige laureaten
2005: Fadéla Amara en Job Cohen; 2006 : Wannes Van de Velde en Jean-Pierre en Luc
Dardenne; 2007: Khady Koita; 2008: Jeanne Devos en Simone Süsskind ; 2009: Kif Kif en
Les Territoires de la Mémoire; 2010: Jacqueline Rousseau en Guido Verschueren; 2011:
Stéphane Hessel ; 2012 : Dr. Izzeldin Abuelaish; 2013: Jan Goossens; 2014: Reinhilde
Decleir en Ho Chul Chantraine.

