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[titel]

Sociaal ondernemers  
in heel Nederland pakken uit! 
[Subtitel]
Tijdens de tweede editie van The Impact Days, op 21, 22 en 23 november, 
laten sociaal ondernemers ons overal in het land de economie van de 
toekomst zien.  

[intro]
In heel Nederland wint sociaal ondernemerschap terrein. Bij deze ondernemers 
is geld verdienen geen hoofddoel, maar een middel om de wereld een beetje 
beter te maken. Om de transitie naar dit soort ondernemerschap samen te 
ontdekken, vieren en versnellen, is The Impact Days in het leven geroepen. Op 
initiatief van gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht is vorig 
jaar een succesvolle eerste editie van de landelijke bewustwordingscampagne 
ontwikkeld. Een jaar later, zijn er nog meer gemeenten en sociaal ondernemers 
aangesloten. Tijdens The Impact Days kunnen mensen sociaal ondernemers via 
verschillende stadsroutes ontmoeten en geïnspireerd raken door een rijk 
programma vol rondleidingen, workshops en verhalen. 

Een eerlijke en duurzame samenleving  
Sociaal ondernemers maken het creëren van een eerlijke en duurzame samenleving tot de kern van 
hun bedrijf. Voor hen is winst maken niet het doel, maar een middel om de grootste uitdagingen in 
onze maatschappij aan te pakken: van het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen tot het 
tegengaan van klimaatverandering. Tijdens The Impact Days krijgen mensen door heel Nederland 
een unieke kans om deze ondernemers te leren kennen en de een kijkje te nemen in de economie 
van de toekomst.  

Social Impact Days: onderdeel van een internationale beweging  
De landelijke awareness campagne sluit dit jaar weer aan bij de internationale Social Enterprise 
Day; van Ethiopië tot aan Engeland wordt de beweging van sociaal ondernemerschap gevierd.  

Wil je meer weten over The Impact Days of ontdekken hoe jij zelf kan bijdragen aan de wereld van 
morgen? Bezoek dan een van de evenementen tijdens The Impact Days bij jouw in de buurt.  
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Noot voor de redactie: Dit persbericht is afkomstig van The Impact Days, een initiatief van 
Gemeente Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag. Voor meer informatie kun je mailen naar 

teamimpactdays@socreatie.nl of telefonisch contact opnemen met Niels Lap: +31 6 43146528.  

� /21

https://theimpactdays.nl/
mailto:teamimpactdays@socreatie.nl


[Afbeeldingen]  
Foto’s te gebruiken bij benoeming: Jurre Rompa. 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