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 15. Impact030 faciliteert 
impactcoalities van ondernemers 
en organisaties die actief zijn in 

dezelfde impactketen.

Partners Impact030 in regio 
Utrecht

impact ondernemers in regio Utrecht

17. Impact030 mede-organiseert kennis- 
en netwerkbijeenkomsten in Utrecht 

over impact ondernemerschap

11. Utrechtse impact ondernemers 
hebben meer kennis van aanwezige 

ondersteuning in Utrecht 

12. Utrechtse impact 
ondernemers hebben elkaar en 

Utrechtse partners ontmoet

 6. Partners hebben oplossingen 
bedacht om vraagstukken in het 

Utrechtse ecosysteem voor impact 
ondernemerschap aan te pakken 

2. Partners hebben de bedachte 
oplossingen in het Utrechtse 

ecosysteem impact 
ondernemerschap uitgevoerd.

Een versterkt Utrechts ecosysteem van impact ondernemers waarin wordt 
samengewerkt aan het oplossen van duurzame en maatschappelijk vraagstukken.

8. Utrechtse impact 
ondernemers hebben hun 

netwerk en/of bereik vergroot

10. Partners van Impact030 
kennen elkaar en de 

vraagstukken waarmee Utrechtse 
impact ondernemers te maken 

hebben  

Verandertheorie
Impact030
2022-2023

 16. Impact030 informeert en adviseert 
impact ondernemers over het Utrechtse 

ondersteunings-aanbod voor impact 
ondernemers

7. Utrechtse impact ondernemers 
zijn duurzaam geholpen met hun 

ontwikkelvragen

3. Utrechtse impact ondernemers groeien in 
omzet, bedrijfsvoering en impact (?)

5. Utrechtse impact ondernemers zijn gegroeid in 
vaardigheden, netwerk en bereik.

13. Utrechtse impact ondernemers en 
partners krijgen een podium en delen hun 

ontwikkelingen over impact 
ondernemerschap in Utrecht 

18. Impact030 deelt 
verhalen over Utrechts 

impact ondernemerschap

Reguliere ondernemers worden geïnspireerd 
door impactondernemers. 

Reguliere ondernemers gaan samenwerkingen 
aan met impactondernemers
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ontwikkelvragen
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omzet, bedrijfsvoering en impact (?)

5. Utrechtse impact ondernemers zijn gegroeid in 
vaardigheden, netwerk en bereik.

13. Utrechtse impact ondernemers en 
partners krijgen een podium en delen hun 

ontwikkelingen over impact 
ondernemerschap in Utrecht 

18. Impact030 deelt 
verhalen over Utrechts 

impact ondernemerschap

Reguliere ondernemers worden geïnspireerd 
door impactondernemers. 

Reguliere ondernemers gaan samenwerkingen 
aan met impactondernemers

Impact030 werft impactondernemers en partners 
voor coalities op 4 impactthema’s om 
ecosysteemvraagstukken te gaan aanpakken.

Coalitie Circulair, Welzijn, Fair Chain
- +- 5 kernleden met onderlinge 

samenwerkingsafspraken
- Overheid betrekken
- Plan voor aanpak vraagstuk(ken)
Coalitie Inclusie
- +- 5 kernleden met onderlinge 

samenwerkingsafspraken
- Overheid betrekken
- Plan voor aanpak vraagstuk(ken)
- 2e schil van ondernemers en partners betrokken
- <doel van deze coalitie al bekend?>

Impact030 helpt 80 start ups /scale ups en 
MKB impactondernemers met hun 
ontwikkelvragen in hun groeiambities.

Impact030 leidt impactondernemers naar 
Utrechtse ontwikkelprogramma’s en vice 
versa

Impact030 realiseert samenwerkingen 
rondom en informeert ondernemers over:
- Sociaal inkopen (o.a. Buy Social)
- Impact meten (o.a. Social Handprine)
- City Deal impact ondernemen
- Impact Days
- 1 nieuw thema

Impact030 mede-organiseert 9 
impactconsults voor 27 
impactondernemers

Impact030 mede-organiseert 6 Social 
Impact Nights per jaar voor 18 
impactondernemers.

Impact030 realiseert 5 co-hostingevents 
vanuit ondernemers en partners 

Impact030 portretteert uitgebreid 
10 impactvolle ondernemers

Impact030 deelt via LinkedIn, 
Instagram, Nieuwsbrief en 
website de nieuwste 
ontwikkelingen voor en over 
impactondernemers uit Utrecht

Impact030 mede-organiseert de 
Utrecht Startup of The Year 
verkiezing met de ROM en Startup 
Utrecht????
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