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maak de transitie naar de nieuwe economie 
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13 trainingsdagen over sociale en duurzame innovatie
Methodes zoals Design Thinking, Impact Management en Impact Business
Model Canvas
Tools zoals design sprints, prototyping, pitchen en impact experimenten
Trainingen persoonlijk leiderschap gericht op drijfveren en kwaliteiten
Casussen: vraagstuk(ken) vanuit de organisatie
Versterking van het kennis-netwerk 
Toegang tot een professioneel netwerk van impact organisaties 

INHOUD

De training is praktijkgericht: het geleerde wordt direct toegepast op een
innovatievraagstuk binnen de organisatie. 

IN -COMPANY

IMPACT ONDERNEMERSCHAP

Hoe ga je van MVO beleid naar échte impact? In 13 weken stomen we
jouw organisatie klaar om de transitie te maken naar de nieuwe economie.
Haal de kennis in huis met trainingen van ervaren professionals, versterk je
lokale en landelijke impact netwerk en leid je team op tot de innovatieve
leiders die de organisatie toekomstbestendig maken.

13 trainingsdagen in 13 weken
Tijds-investering: 8 - 10 uur per week (incl. trainingsdagen) 
Kosten op maat

PRAKTISCH



Kickoff: drijfveren Pitchen: vraagstukken1
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PROGRAMMA

IMPACT ONDERNEMERSCHAP

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

OCHTEND MIDDAG

Actieplan vraagstukken Public speaking

Impact ondernemen & SDG's Inspiratietour Nijmegen

Design Thinking #1 Persoonlijk leiderschap #1 

Theory of Change Impact meten

Design Thinking #2 Design Thinking #3 

Geen ochtendprogramma Co-creatie & netwerkborrel

Nieuwe businessmodellen Sales

Marketing & branding Persoonlijk leiderschap #2

Community building Zelfstudie & inspiratie

Persoonlijk leiderschap #3 Personal branding

Geen ochtendprogramma Eindevent 

Extra workshop naar behoefte Evaluatie & vooruitblik

Het programma kan in overleg worden aangepast naar gelang de
behoefte van de organisatie.



PAUL  DE  KUYPER  |  PAUL@STARTERS4COMMUNIT IES .NL  

CONTACT IN-COMPANY TRAINING 

Interesse om deze training in-company aan te bieden? We starten met een
intakegesprek om de organisatiedoelen en sociale of duurzame ambities scherp
te stellen. Wij ondersteunen bij het formuleren van de innovatievraag en het
vormen van het ideale team. 

De directie en medewerkers worden na de Design Sprint, week 7, betrokken bij
het innovatieproces door deel te nemen aan het pitch- en netwerkmoment van
het eerste prototype van de oplossing voor het vraagstuk. Na afronding van het
programma denken wij mee over de verdere implementatie van de innovatie en
hoe de organisatie de gewenste transitie intern kan versnellen. 

Optioneel: aanvullend op de in-company trainingen bieden wij de mogelijkheid
om een tour langs lokale impact ondernemers te laten organiseren. Ook bieden
we optioneel en aanvullend een inspiratiesessie over de Duurzame
Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) om een groter deel of de gehele organisatie te
betrekken in de beoogde transitie naar het maken van meer impact. 

Benieuwd naar een in-company traject? 
Neem contact met ons op! 

IN -COMPANY

IMPACT ONDERNEMERSCHAP

mailto:paul@starters4communities.nl

