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Voor een sociale en duurzame carrière 



Wil je meer betekenis ervaren en impact maken met je werk? Met deze
training Impact Ondernemerschap vergroot je jouw invloed op sociale en
duurzame verandering. De tools, skills en ervaring die je opdoet kun je inzetten
binnen je eigen organisatie, bij het opzetten van een project of start-up óf voor
het versnellen van een carrièreswitch. Deze training stoomt je klaar voor de
positieve verandering die jij wilt maken. 

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 jouw drijfveren en kwaliteiten
Casussen: vraagstukken uit de praktijk
Versterking van je netwerk van gelijkgestemden
Toegang tot een professioneel netwerk van impact organisaties 

INHOUD

In de training werken we op basis van learning by doing. Wat je leert pas je direct
toe bij:  

Een lokale impact onderneming;
Een innovatievraagstuk binnen je eigen organisatie; 
Of: je eigen project, onderneming of start-up idee.
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Gedurende 13 weken volg je een training samen met een groep van 10
à 15 ambitieuze deelnemers en werk je aan vraagstukken uit de
praktijk. Je verrijkt je netwerk met de connecties van mede-deelnemers, van
de impact organisaties waarmee we werken tijdens het programma, van het
rijkgevulde nationale en lokale netwerk van Starters4Communities én van het
netwerk van S4C alumni waar je na afloop van de training onderdeel van wordt.
Zo biedt deze training je toegang tot de wereld van impact ondernemend
Nederland. 

13 trainingsdagen in 13 weken
Periode: 14 april t/m 14 juli 
Tijds-investering: 10 uur per week (incl. trainingsdagen)
Trainingsdagen: donderdag 9.15 -17.00
Locatie Splendorfabriek, Nijmegen
Totale kosten: p.p. €2.480,- 
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Kickoff: jouw drijfveren Pitchen: vraagstukken14  4 
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PROGRAMMA
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OCHTEND MIDDAG

Actieplan vraagstukken Public speaking

Impact ondernemen & SDG's Inspiratietour Nijmegen

Design Thinking #1 Persoonlijk leiderschap #1 

Theory of Change Impact meten

RENA  BUIJZE  |  RENA@STARTERS4COMMUNIT IES .NL  |  06  37  33  77  34
 

ELLES  VAN  DER  HEIJDEN  |  ELLES@STARTERS4COMMUNIT IES .NL  |  06  51  58  90  34

CONTACT TRAINING NIJMEGEN

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

PROGRAMMADAG: DONDERDAG 09:15 - 17:00 
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CONTACT IN-COMPANY TRAINING 

Interesse om deze training in-company aan te bieden? Dat kan. 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 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 uw 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 optie om een
tour langs impact ondernemers in de omgeving te organiseren. Ook kunt u een
inspiratiesessie over de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) afnemen 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 op maat voor meerdere teams?
Neem vooral contact met ons op! 
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