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19, 20 en 21 november 2020

The Impact Days

Be Social. Buy Social.

Wat zijn de plannen voor The Impact 
Days in 2020 en wat betekent dat voor 
gemeenten, sociaal ondernemers 
en partners?

V
ersie: 13-0
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The Impact Days zijn de drie dagen in het jaar waarop alle 
sociaal ondernemers en organisaties hun deuren openen 
en laten zien wat zij kunnen. In heel Nederland wint sociaal 
ondernemerschap terrein. In elk dorp en stad zijn deze pioniers 
bezig om te groeien en zichzelf op de kaart te zetten. Tijdens 
The Impact Days wordt ingezoomd op deze pioniers van 
Nederland. Het grote publiek ontdekt tijdens deze dagen in hun 
eigen buurt welke betekenis sociaal ondernemers geven aan 
onze wereld.

De deuren zijn open!

The Impact Days is een initiatief van 
de G4. De campagne wordt uitgevoerd 
door Rainbow Collection, so/creatie, Studio 
Boemel en diverse campagnepartners (waar-
onder Social Enterprise NL en Buy Social)

www.theimpactdays.nl
hallo@theimpactdays.nl

088 598 3772
Vleutenseweg 382 
3532 HW Utrecht

Over
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3 dagen 
14 plaatsen
220 activiteiten

The Impact Days 2019
Photo: Koen Smilde

"The Impact Days zijn een 
prachtig podium om sociaal 

ondernemerschap te vieren en 
om met ondernemers en diverse 

partners samen te werken. 
En die samenwerking en 

gezamenlijke boodschap maakt 
de campagne enorm krachtig!"

Egon van Wees 
Amsterdam Impact, 

Gemeente Amsterdam
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In elk dorp en in elke stad 
in Nederland zetten sociaal 
ondernemers zich in om Nederland 
socialer, eerlijker en duurzamer 
te maken. Deze ondernemers 
combineren financiële winst met 
maatschappelijke impact. Ze zorgen 
voor arbeidsplaatsen voor wie regulier 
werk niet vanzelfsprekend is, maken 
nieuwe grondstoffen van afval of 
bedenken innovatieve oplossingen 
voor duurzaam vervoer. Dit doen zij 
door vernieuwende producten en 
diensten te ontwikkelen.

Met zijn allen kunnen we aan deze 
positieve ontwikkeling bijdragen. 
Juist in deze tijd is het supporten 
van een groene en sociale manier 
van ondernemen nodig. Met iedere 
euro die we uitgeven kunnen we 
een verschil maken in de wereld 
om ons heen. Door deze euro uit te 

Visie

geven bij een onderneming die een 
maatschappelijk doel nastreeft krijgen 
we meer waarde voor ons geld. Koop 
dus met impact en maak het verschil. 
Als meer mensen weten wat sociaal 
ondernemers doen en bereiken, is het 
ook makkelijker zaken doen met deze 
ondernemers. 

Precies dat is wat we willen 
bereiken tijdens The Impact Days: 
persoonlijk contact, verrassende 
ontdekkingen en unieke belevenissen 
die de deelnemers doen beseffen 
dat de beweging van sociaal 
ondernemerschap te steunen is door 
verantwoorde en bewuste uitgaven. 
De campagne richt zich op support 
en samenwerking die moet leiden tot 
versnelling. Deze maatschappelijke 
doelstelling maakt The Impact Days 
de ideale partner voor jouw gemeente.

Het succes van The Impact Days is te 
danken aan de unieke samenwerking 
tussen de verschillende gemeenten, 
communicatiepartners en 
netwerkorganisaties. 

In 2018 en 2019 hebben de gemeenten 
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en 
Utrecht een collectief van aanjagers 
binnen de social enterprise sector 
benaderd om mee te bouwen aan een 
landelijke campagne die de beweging 
van sociaal ondernemerschap in de 
schijnwerpers zou zetten. 

Unieke samenwerking

In 2020 bestaat het campagne team 
van The Impact Days uit Rainbow 
Collection, so/creatie en Studio 
Boemel. Na de opbouw van het online 
platform zijn vervolgens landelijke en 
lokale campagnepartners, waaronder 
Social Enterprise NL en Buy Social,  
aangesloten om zowel de gemeenten 
als het campagne team van The Impact 
Days te versterken. 
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Campagne Team Initiatiefnemers Campagne Partners

Kennis delen 
/ vieren
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Hoe meer zielen hoe, hoe meer 
vreugd! Dat geldt ook voor onze 
campagne. De basis van The 
Impact Days is laten zien wat er 
gebeurt op gebied van sociaal 
ondernemerschap. Begin bijvoorbeeld 
met het inventariseren van bestaande 
initiatieven en evenementen en 
probeer deze te laten plaatsvinden 
tijdens The Impact Days. Moedig 
daarnaast sociaal ondernemers aan 
om tijdens de dagen hun deuren 
te openen en wellicht iets extra’s 
te laten organiseren. Het hoeft niet 
groots en duur te zijn. Vervolgens zijn 
de uitbreidingen eindeloos. Denk 
aan herkenbare borden met het The 
Impact Days logo, mooie fiets- en/of 
wandelroutes langs de ondernemers, 
huur een programmamanager in om 
samen met de ondernemers een  

Hoe kan ik meedoen?

bijzondere invulling te creëren, 
ontwikkel een grote (social)  
mediacampagne, breng sociaal  
ondernemers, professionals en  
consumenten samen tijdens een 
nieuw evenement. Maar probeer 
vooral in te spelen op de behoeftes 
van de sociaal ondernemers en geef 
hier samen betekenis aan.

Samen vieren wij tijdens The Impact 
Days 2020 sociaal ondernemerschap 
in elke stad of dorp. Wij staan altijd 
klaar om te helpen bij het verkennen 
van mogelijkheden en om inspiratie 
te delen. Daarnaast raden wij ook aan 
om met de gemeenten te gaan praten 
die vorig jaar hebben meegedaan om 
van hun ervaringen te leren. Haak aan / 

doe mee
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In 2019 vond de tweede editie van 
The Impact Days plaats op initiatief 
van de gemeenten Amsterdam, Rot-
terdam, Den Haag en Utrecht en met 
medewerking van landelijke en lokale 
campagnepartners, waaronder Social 
Enterprise NL en Buy Social. 

Op 21, 22 en 23 november 2019 vonden 
ruim 220 activiteiten plaats verspreid  
over 14 Nederlandse gemeenten.

Variërend van kortingsacties bij sociaal 
ondernemers, bijeenkomsten, so-
ciale shopping (fiets-)routes, bewuste 
markten en concerten. 

Onze ambities

Om een duidelijkere campagne te 
voeren zijn de vorige twee edities van 
The Impact Days en alles daarom-
heen geanalyseerd. Er zijn in 2018 en 
2019 twee mooie edities neergezet. Er 
liggen vooral veel kansen om dit naar 
een hoger niveau te tillen. Het uitein-
delijke doel is bijdragen aan een sterk 
(lokaal én landelijk) ecosysteem voor 
sociaal ondernemerschap en daarmee 
de transitie naar een nieuwe econo-
mie makkelijker, effectiever en effi-
ciënter te kunnen realiseren.

Om deze mooie ambitie te kunnen 
bereiken zijn er een aantal punten 
waar we ons vanaf editie 2020 op gaan 
richten:

• Nog meer dan voorgaande 
jaren is de campagne gericht 
op de consument en de sociaal 
ondernemer. Binnen de groep 
consumenten hebben we 
een duidelijkere doelgroep 
gedefinieerd. (zie pagina 15)

• The Impact Days is de naam 
waaruit we communiceren. Daar 
vallen alle activiteiten onder.

• Lokaal georganiseerde 
evenementen en shopping routes 

Het bereiken van onze ambitie

blijven de kern van de campagne.
• The Impact Days wordt naast de 

jaarlijkse driedaagse viering ook 
een sterk merk dat het hele jaar 
relevant is.

• De ondernemers zijn mede-
eigenaar van de campagne. Het gaat 
om hun verhalen en hun impact, 
dus die krijgen een centrale plek in 
de campagne.

• We bouwen aan een groep sociaal 
ondernemers die als ambassadeur 
van de campagne input leveren.
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Nieuwe focus 
doelgroep

Uit de inzichten die zijn opgedaan 
bij de verschillende partners en 
betrokkenen bij The Impact Days, 
is naar voren gekomen dat er veel 
potentie zit in het aanspreken van een 
nieuwe doelgroep. Hierbij focussen we 
ons op 2 doelgroepen binnen het vijf 
tinten groener model van Motivaction. 
Hiermee willen we mensen bereiken 
die niet dagelijks in aanraking komen 
met sociaal ondernemerschap en 
duurzame producten. 

Statusbewusten
De statusbewusten vormen zo’n 
23% van de Nederlandse bevolking. 
Statusbewusten zijn zich bewust van 
de milieuproblematiek en lezen er 
veel over in de media. Toch maken zij 
zich weinig zorgen en hebben zij sterk 
de overtuiging dat technologie en 
goed ondernemerschap oplossingen 
en vooruitgang zullen realiseren. 

Een nieuwe doelgroep

Verantwoordelijken
Verantwoordelijken maken circa 22% 
van de Nederlandse bevolking uit. 
Ze dragen graag hun steentje bij aan 
een duurzamere samenleving en zien 
duurzaamheid allerminst als een hype. 
Naast dat zij duurzaamheid zien als 
een oplossing voor een wereldwijd 
probleem waar een gezamenlijke 
aanpak van burgers, bedrijven 
en overheid voor nodig is, zijn 
verantwoordelijken van mening dat er 
meer verantwoordelijkheid genomen 
zou moeten worden door burgers ten 
opzichte van andere doelgroepen.

https://www.dropbox.com/s/ol25kex02jqy254/WP-VijfTintenGroener-v1.5-LowRes.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ol25kex02jqy254/WP-VijfTintenGroener-v1.5-LowRes.pdf?dl=0
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"The Impact Days is 
een mooie 

laagdrempelige manier 
om aan je doelgroep 

te laten zien 
wat je doet."

Marte Haverkamp 
BORO*ATELIER

To the 
next level
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Onze ambitie reikt verder dan 
de 3 dagen in het jaar waarop er 
evenementen georganiseerd worden 
rondom sociaal ondernemerschap. 
Om dit te kunnen doen zal het merk 
The Impact Days sterker geladen gaan 
worden op zowel online als offline 
kanalen. The Impact Days wordt een 
merk dat het hele jaar door relevante 
informatie en inspiratie biedt. 

We laten sociaal ondernemers
strategisch meedenken over de 
campagne zodat de campagne en 
het platform relevanter zijn voor hun 
business. Hun inzichten kunnen we 
gebruiken voor het bereiken van de 
nieuwe doelgroep.

  

Campagne vàn de ondernemers

Zo denken zij mee met het 
ontwikkelen van de nieuwe shopping 
routes en kunnen zij vragen van 
nieuwe deelnemende ondernemers 
het beste beantwoorden. De 
ambassadeurs krijgen ook een 
belangrijke stem in het vormgeven 
en uitwerken van de campagne in de 
gemeente.

Ambassa-
deurs
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The Impact Days is voor de komende editie 
geïnteresseerd om in contact te komen met 
aanvullende partners die de campagne kunnen 
versterken qua netwerk, financieel en/of om het 
bereik van de campagne te vergroten. We gaan hier 
natuurlijk actief zelf naar op zoek, maar als je hier 
iets in kunt betekenen of als je ideeën hebt voor wie 
we kunnen benaderen dan horen we het graag.

Neem voor meer informatie of een vrijblijvende kennismaking contact 

op met: Rutger van Weeren via hallo@theimpactdays.nl of 088 - 598 3772

Open voor partnerschappen

Partner-
ships

mailto:hallo%40theimpactdays.nl?subject=
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Aansluiten bij The Impact Days geeft
niet alleen het signaal af dat je lokaal
sociaal ondernemerschap belangrijk
vindt. Het biedt sociaal ondernemers
ook een platform om zichzelf te
presenteren en profileren binnen én
buiten de gemeente.

De kracht van The Impact Days zit
in de combinatie tussen een lokale
organisatie ondersteund door een
landelijke infrastructuur. Door
lokaal te organiseren kan naadloos
aangesloten worden op lokale
doelstellingen. Daarom laten wij de
organisatie van het inhoudelijke
programma over aan de gemeente of 
een lokale aanjager.

The Impact Days 2020

Alles daaromheen nemen wij voor
onze rekening.

The Impact Days is dus altijd gericht
op de eigen gemeente, maar maakt
gebruik van de kennis, middelen en
mensen uit de landelijke 
samenwerking.

Op de volgende pagina’s kun je de
onderdelen vinden die het landelijke
campagnebureau van The Impact
Days verzorgt. Indien nodig kan er
altijd per onderdeel extra waarde
ingekocht worden. Bij specifieke
wensen kunnen we een pakket op
maat samenstellen.

Elke stad, dorp of gemeente heeft 
zijn eigen karakteristieken en 
doelstellingen. Om deze tot hun 
recht te laten komen, krijgt de 
gemeente haar eigen pagina op het 
online platform www.theimpactdays.
nl. Deze pagina dient als basis voor 
de bezoekers en ondernemers 
en biedt de mogelijkheid tot 
personaliseren van tekst, vermelden 
van lokale partners (met logo) en een 
persoonlijke URL (zoals rotterdam.
theimpactdays.nl) om naar te 
verwijzen op sociale media of  
andere communicatie kanalen.

1. Eigen startpagina

The Impact Days New Tab

https://theimpactdays.nl/mijngemeente/

utrecht
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Contact / 
Verbinding

Op deze eigen stadspagina 
komt een overzicht van alle 
evenementen per dag. Elk 
evenement heeft een eigen sub-
pagina die, naast een mooie 
presentatie van de inhoud, ook de 
mogelijkheid biedt om te linken 
naar social  media, ticketverkoop 
of de website van de organisatie. 
Daarbovenop kunnen 
bezoekers een automatische 
routebeschrijving generen, 
zodat ze snel de weg naar het 
evenement vinden.

2. Agenda en routes

Naast de evenementen kunnen er 
ook routes gepresenteerd worden 
om bezoekers wegwijs te maken 
in het aanbod. Denk bijvoorbeeld 
aan een route gecureerd door 
een bekende inwoner of lokaal 
toonaangevende organisatie. Met 
de handige route-tool kunnen 
locaties aan elkaar worden 
gelinkt en beschrijvingen worden 
toegevoegd die vertellen wat deze 
plekken zo bijzonder maakt. Vorig 
jaar hebben bijvoorbeeld Utrecht 
en Amsterdam een routekaart  
laten ontwerpen. Deze routes 
waren ook online te zien.
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Samen / 
Voor elkaar

De evenementen georganiseerd door 
de ondernemers kunnen zij zelf 
makkelijk aanmelden op de website. 
Met een handig invulformulier komt 
alle informatie op de juiste plek  
terecht. Het enige wat je moet 
doen is het modereren van deze 
evenementen. Het leren van de 
werking van een nieuwe website kan 
veel tijd kosten Daarom kunnen wij 
een maatwerk training organiseren. 
Deze training kan zowel online als 
op locatie georganiseerd worden en 
legt alles uit wat je moet weten van 
het online platform. Mocht het na 
deze training af en toe niet lukken, 
dan vind je jouw vragen in onze FAQ-
sectie of beantwoorden we jouw 
specifieke vraag direct. Mocht je 
meer ondersteuning nodig blijken te 
hebben, dan gaan we daarover graag 
verder in gesprek.  

3. Technisch support 
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Pionieren /  
Inspireren

De communicatiemiddelen van The  
Impact Days zijn online beschikbaar in 
een uitgebreid pakket. Naast logo’s en 
kleurenpaletten zijn hier ook voorbeelden te 
vinden voor sociale media posts, drukwerk en  
templates voor de nationale social media 
campagne. Er worden templates ontwikkeld 
waarmee er plaatselijke uitingen kunnen 
worden ontwikkeld. Het landelijke 
projectteam ondersteunt de lokale 
communicatie vanuit de nationale social 
media kanalen voor The Impact Days. 
Voor het gebruik van de huisstijl zal er een 
overzichtelijke handleiding gemaakt worden. 
Mocht je meer ondersteuning nodig blijken te 
hebben, dan gaan we daarover graag verder in 
gesprek.  

Ook zal er volop aan PR gedaan worden op 
landelijk niveau. Om de lokale campagne te 
versterken is plaatselijke PR wenselijk.

4. Campagne pakket
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Bewust /  
Verantwoord

Propositie en kosten
Pakket The Impact Days 

- basis -
The Impact Days 
- standaard -

The Impact Days 
- maatwerk -

Voor wie? Individuele sociaal ondernemers 
(gevestigd in een niet deelnemende 
gemeente)

Gemeenten Gemeenten met specifieke wensen, 
ondernemers- platformen, 
samenwerkings- verbanden tussen 
overheden en provincies

Communicatie

The Impact Days 
Playbook

ja ja ja

Campagne pakket ja ja ja en naar wens op maat te maken 
voor jouw organisatie

Campagne handboek ja ja en naar wens op maat te maken 
voor jouw organisatie

Campagne framework ja ja en naar wens op maat te maken 
voor jouw organisatie

Exposure via landelijke 
social mediakanalen en 
PR

ja ja en naar wens op maat voor jouw 
organisatie

Support communicatie ja, maatwerk in overleg maatwerk in overleg
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Propositie en kosten Planning

Om daadwerkelijk aan de slag te 
kunnen met de campagne zullen 
we de volgende oplevermomenten 
hanteren.

Week 34 - Campagne handboek
Visie & strategie • Doelgroepen 
analyse & activatie • Positionering & 
branding

Week 35 - Campagne framework
Middelen en kanalen: aan de hand 
van het creatieve concept maken we 
een overzicht van de communicatie 
tools die we kunnen inzetten om 
de activatie van consumenten en 
ondernemers te ondersteunen.

Week 38 - Campagne pakket & 
The Impact Days Playbook
Het campagne pakket bestaat uit 
de daadwerkelijke uitingen van de 
campagne en de templates waar 
gemeenten en lokale aanjagers 
zelf mee aan de slag kunnen. Het 
The Impact Days Playbook is een 
document met voorbeelden en 
inspiratie voor de campagne. Dit 
hoort bij het pakket met kant en klare 
content voor de gemeenten, partners 
en sociaal ondernemers waarmee ze 
voor, tijdens en na afloop van The 
Impact Days aan de slag kunnen.

Platform

Events online plaatsen ja ja ja

Routes online plaatsen ja, maximaal 5 routes maatwerk in overleg

Stadspagina met eigen 
tekst, vermelding lokale 
campagnepartners 
en lokale agenda 
(evenementen en routes)

ja ja

"Support platform - Ja  Ja (en mogelijkheid op maat te 
organiseren)

Algemeen

Helpdesk (aanspreekpunt 
voor lokale organisatoren, 
sociaal ondernemers en 
deelnemers)"

ja ja en naar wens op maat voor jouw 
organisatie

Toegang tot netwerk van 
The Impact Days

ja ja

Deelname aan 
voorbereidings- en 
evaluatiebijeenkomsten

ja ja en naar wens op maat te 
organiseren voor jouw organisatie

Kosten Gratis €3.500 Maatwerk in overleg

The Impact Days is een campagne 
voor en door sociaal ondernemers. 
Daarom willen we alle sociaal 
ondernemers, onegacht of hun 
gemeente wel of niet meedoet, de 
gelegenheid geven zichzelf via The 
Impact Days te profileren.

Een combinatie tussen Standaard 
en een of enkele onderdelen uit 
Maatwerk is mogelijk. Neem contact 
op voor de mogelijkheden.

Neem contact op voor de 
mogelijkheden van deelname aan 
The Impact Days op maat voor jouw 
organisatie.
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Contact
Neem voor meer informatie, een  
vrijblijvende kennismaking of een advies op maat 
contact op met: Rutger van Weeren via hallo@
theimpactdays.nl of 088 - 598 3772
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