Voor ondernemers die
impact willen maken!

ONDERNEMING MET IMPACT 2025
Een initiatief door en voor lokale ondernemers om van elkaar te leren, elkaar te leren
kennen en te versterken. Samen gaan we voor impactvolle bedrijven in Súdwest Fryslân!

De lokale opleiding voor ondernemers en directieleden in Súdwest Fryslân die hun lange termijn
visie handen en voeten willen geven. Het doel met dit programma is om als ondernemer handen
en voeten te geven aan de lange termijn visie. Daarbij is er in het bijzonder aandacht voor het
element ‘impact’ en ’duurzaam ondernemen’.
ONDERWERPEN
✓ Diverse thema’s komen naar voren: Purpose-PeoplePlanet-Profit, duurzaam ondernemen en duurzame
strategie, business case denken, en storytelling (de
‘why’) en inspirerend leiderschap.
✓ De deelnemers gaan bij elkaar ‘in de keuken kijken’
en denken mee met de wijze waarop het ondernemen
met impact invulling kan krijgen in de praktijk.
OPZET
☛ Na de intake is het programma 6 dagen. Tussen
de dagen wordt gevraagd om te werken aan een
Impactplan. Dit wordt aan het eind van het programma
gepresenteerd aan elkaar.
RESULTAAT
Geïnspireerde ondernemers die een plan (plannetje)
hebben gemaakt dat richting geeft aan de lange termijn
toekomst, en wat nu in werking gezet kan worden.

Het programma van 6 dagen (we werken van 11-18 uur) is inclusief persoonlijke intake:
Dag 1

Inspiratie: wat is er mogelijk, wat zijn trends en ontwikkelingen,
wat zijn SDG’s en wat is een BCorp, wat kan er allemaal – samen met Thijs Broekhuizen (RUG).
Dag 2
Aspiratie: waar wil je zelf als ondernemer en leider van je onderneming naar toe? –
samen met Jelmer van der Meulen van Synergie (BusinessForGood). Inclusief Storytelling.
Dag 3
Transpiratie: bouwen aan een ‘sustainable organisatie’, onderwerpen zijn marketing en business model –
met Thijs Broekhuizen.
Dag 4
Financiering: van business model naar financiering van deze ontwikkeling
Dag 5
Kijkje in de Keuken: de groep splitst zich in 2-3 delen. Ze bezoeken de onderneming
en verdiepen op zowel bedrijfs- als persoonlijk niveau.
Dag 6 Realisatie: over mensen, cultuur en de mogelijkheden om je
Trainers/docenten
organisatie in de beoogde organisatieontwikkeling te begeleiden.
Avond 7 Persoonlijke presentaties van het Impactplan 2025.
Thijs Broekhuizen Docent bij de RUG.
Investering
De investering voor deze opleiding is € 2750 per deelnemer
bij minimaal 8 deelnemers. De groepsgrootte is maximaal 12 deelnemers.
Doe mee!
We starten in september en meld je nu aan voor 1 juli 2022
via ondernemersacademie@ondernemendsneek.nl
o.v.v. ONDERNEMING MET IMPACT 2025
Toch nog vragen?
Je kan bellen met Mark Stam (06) 83 17 98 88.

Expert op thema’s Innovatie, Technologie
en Duurzaamheid. Kerndocent van MBA
‘Sustainable Business Models’.

Jelmer van der Meulen Strategieconsultant.
Initiator van jaarlijkse ‘Inspirerende 40’:
bedrijven in de ‘Business For Good’.

Dick de Waard Professor bij de RUG op het
gebied van financial auditing, in het bijzonder
‘sustainability”.

Mark Stam Ervaren business coach
en programma-manager.
Thema’s: leiderschap en groei

