RESULTATEN IMPACTONDERZOEK
Van Breugel Impactonderzoek & - advies

Doel onderzoek:
Na een pilotperiode van twee jaar, wilden we graag zicht krijgen op onze resultaten; mogelijke effecten en werking van onze activiteiten.
Hier willen we van leren en onze activiteiten en strategie verbeteren waar nodig. Op deze wijze willen we in 2022 en verder de stakeholders
in het Utrechtse ecosysteem voor impactondernemers nóg beter van dienst zijn.
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1. INLEIDING & THEORY OF CHANGE
Wat is er onderzocht en hoe?
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INLEIDING
Door middel van dit externe onderzoek is gemeten in hoeverre impact030 de
impact maakt die zij beoogt te maken op basis van haar Theory of Change (zie
pagina 7).
De volgende vraagstukken staan in dit document centraal:
- Welk profiel kan er geschetst worden van deelnemende impactondernemers?
- Hebben ondernemers elkaar & partners ontmoet en heeft dat geleid tot een
vergroting van hun netwerk?
- Wat heeft het contact met andere impactondernemers & partners
opgeleverd?
- Wie helpt de impactondernemer waarbij?
- Op welke manier wordt de hulp van impact030 gewaardeerd door
impactondernemers?
- Welke kennis en vaardigheden zijn verworven en hoe zijn deze toegepast?
- Op welke manier leren partners elkaar kennen via impact030?
- Welke bijdrage leveren partners elkaar via impact030?
- Hoe zien partners de bijdrage van impact030?
- Hoeveel impactondernemers hebben de partners leren kennen en welk beeld
hebben zij van de ontwikkelvragen van de impactondernemers?
- Hoe vaak en waarmee zijn impactondernemers geholpen door partners?
- Welke partners zijn volgens deelnemende partners nodig om de eerder
genoemde ontwikkelvragen op te lossen?
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Leeswijzer
Door middel van dit onderzoek is gemeten in hoeverre impact030 de impact maakt die zij
beoogt te maken op basis van haar Theory of Change (zie pagina 6). Deze leeswijzer legt de
structuur van het document uit.
Voorbeeld:
In de linkerbovenhoek is de pagina gespecificeerd met een S = samenvatting
van resultaten of een V = verdieping van resultaten.

In het rode kader op de Verdiepingspagina’s vind je op welk
onderdeel van de Theory of Change deze resultaten betrekking
hebben.

Aan het einde van elk onderdeel worden de resultaten
geïnterpreteerd op het gebied van ‘representativiteit’,
‘verrassende resultaten’, ‘oorzaken’, ‘effectiviteit van impact030’
en ‘gewenste aanpassingen impact030’. Deze punten zijn naar
voren gekomen bij de resultatenbespreking met
projectgroepleden, teamleden, impactondernemers en
partners.
Impactonderzoek 2021 - impact030
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Impact

2. Partners implementeren de
bedachte oplossingen in het
Utrechtse ecosysteem sociaal
ondernemerschap

Effecten
Outputs
Activiteiten

3. Utrechtse sociaal ondernemers zijn
innovatiever … (?)
4. Sociaal ondernemers en
partners vergroten de
zichtbaarheid van sociaal
ondernemerschap in Utrecht

5. Utrechtse sociaal ondernemers
hebben versterkte kennis en
vaardigheden in sociaal ondernemen.
6. Partners hebben oplossingen
bedacht om vraagstukken in het
Utrechtse ecosysteem voor
sociaal ondernemerschap aan te
pakken

Doelgroep

Theory of Change
impact030
2020/2021

1. Een versterkt Utrechts ecosysteem sociaal ondernemerschap dat zichtbaarder is
en waarin beter wordt samengewerkt aan het oplossen van vraagstukken. ???

7. Utrechtse sociaal ondernemers
zijn duurzaam geholpen met hun
ontwikkelvragen

10. Partners van Impact030
kennen elkaar en de vraagstukken
waarmee Utrechtse sociaal
ondernemers te maken hebben

11. Utrechtse sociaal ondernemers
hebben op basis van hun behoeftes
hun ontwikkelvragen gedefinieerd

15. Impact030 faciliteert
gesprekken tussen partners in het
ecosysteem van sociaal
ondernemerschap in Utrecht

16. Community managers informeren en
adviseren sociaal ondernemers over het
Utrechtse ondersteunings-aanbod voor
sociaal ondernemers

Partners impact030 in
regio Utrecht

Sociaal ondernemers in regio
Utrecht

9. Utrechtse sociaal
ondernemers en partners delen
nieuwe ervaringen en geleerde
lessen met hun publiek

8. Utrechtse sociaal
ondernemers hebben hun
netwerk en/of bereik vergroot

12. Utrechtse sociaal
ondernemers hebben elkaar en
Utrechtse partners ontmoet

13. Utrechtse sociaal ondernemers
en partners krijgen een podium en
delen hun ontwikkelingen over
sociaal ondernemerschap in Utrecht

17. Community managers en partners
Impact030 ondersteunen leer- en
netwerkbijeenkomsten in Utrecht over
sociaal ondernemerschap

14. Geproduceerde content
over sociaal ondernemerschap
is vindbaar en bruikbaar voor
Utrechtse sociaal ondernemers

18. Impact030 deelt
verhalen over Utrechts
sociaal ondernemerschap

= dit deel vd Theory of Change is onderzocht

Hoe is er gemeten?
1. interne documentanalyse
Door impact030 bijgehouden kwantitatieve data van
onze activiteiten i.r.t. de Theory of Change

2. Enquête onder impactondernemers

3. Enquête onder partners

• 28 vragen

• 16 vragen

• 95 uitgenodigd

• 42 uitgenodigd

• 14 respondenten (respons 15%)

• 18 respondenten (respons 43%)

• December 2021

• December 2021
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2. INTERNE DOCUMENT ANALYSE
Voornamelijk aantallen en cijfers op output niveau
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10.3

10.4

10. Partners van Impact030
kennen elkaar en de vraagstukken
waarmee Utrechtse sociaal
ondernemers te maken hebben

11. Utrechtse sociaal ondernemers
hebben op basis van hun behoeftes
hun ontwikkelvragen gedefinieerd

15. Impact030 faciliteert
gesprekken tussen partners in het
ecosysteem van sociaal
ondernemerschap in Utrecht

16. Community managers informeren en
adviseren sociaal ondernemers over het
Utrechtse ondersteunings-aanbod voor
sociaal ondernemers

# partners aanwezig bij themacoalitiegesprekken,
vergaderingen Raad van Inspiratie (RvI) en/of
vergaderingen Projectgroep (PG).

# vraagstukken [o.a. samenwerking overheid,
in/uitstroom medewerkers doelgroep, samenwerking
keten, financiering, groei, etc.) en # vraagstukken per
thema (bijv. Inclusieve arbeidsmarkt, Circulair,
Fairchain en Welzijn)

12. Utrechtse sociaal
ondernemers hebben elkaar en
Utrechtse partners ontmoet

17. Community managers en partners
Impact030 ondersteunen leer- en
netwerkbijeenkomsten in Utrecht over
sociaal ondernemerschap

Inclusieve arbeidsmarkt Compass group, U-Stal, Specialisterren, Vebego, UW, Maximus, The Colour Kitchen
(14 partners)
(TCK), FC Utrecht, I-did, Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht, PWC, TCK
Academy(de ParticipatieCarrousel), Gemeente Utrecht
Circulair

2022 start met coalitie activititeiten

Fair Chain

2022 start met coalitie activititeiten

Sociale Cohesie

2022 start met coalitie activititeiten

Inclusieve arbeidsmarkt

●
●
●
●

Verbeteren instroom, doorstroom, uitstroom doelgroep.
Tegengaan versnippering
Professionaliseren impactondernemers
Financiering

Impactonderzoek 2021 - impact030
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10. Partners van Impact030
kennen elkaar en de vraagstukken
waarmee Utrechtse sociaal
ondernemers te maken hebben

15. Impact030 faciliteert
gesprekken tussen partners in het
ecosysteem van sociaal
ondernemerschap in Utrecht

11.1

11.2

11. Utrechtse sociaal ondernemers
hebben op basis van hun behoeftes
hun ontwikkelvragen gedefinieerd

16. Community managers informeren
en adviseren sociaal ondernemers over
het Utrechtse ondersteunings-aanbod
voor sociaal ondernemers

12. Utrechtse sociaal
ondernemers hebben elkaar en
Utrechtse partners ontmoet

17. Community managers en partners
Impact030 ondersteunen leer- en
netwerkbijeenkomsten in Utrecht over
sociaal ondernemerschap

# behoeftes van Utrechtse impact ondernemers die contact 99 behandelde casussen
hebben gehad met Impact030 en # per type behoefte
[typen behoeften = business support, financiering, overheid &
beleid, netwerken, kennis & onderzoek]

Over:

# ontwikkelvragen van Utrechtse impact ondernemers die
contact hebben gehad met Impact030 en # per type
ontwikkelvraag [bijv. gelinkt aan de behoefte-gebieden
business support, financiering, overheid & beleid, netwerken,
kennis & onderzoek]

Over:

99 behandelde casussen

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

●
●
●
●

Netwerk | 32x
Bereik & Podium | 22x
Ondernemersvragen | 20x
Kennis & onderzoek | 8x
Huisvesting & locatie | 7x
Financiering | 7x
Overheid & beleid | 3x

Netwerk | 32x
Bereik & Podium | 22x
Ondernemersvragen | 20x
(ondernemersvaardigheden +
organisatiesvraagstukken)
Kennis & onderzoek | 8x
Huisvesting & locatie | 7x
Financiering | 7x
Overheid & beleid | 3x

Impactonderzoek 2021 - impact030
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10. Partners van Impact030
kennen elkaar en de vraagstukken
waarmee Utrechtse sociaal
ondernemers te maken hebben

15. Impact030 faciliteert
gesprekken tussen partners in het
ecosysteem van sociaal
ondernemerschap in Utrecht

11. Utrechtse sociaal ondernemers
hebben op basis van hun behoeftes
hun ontwikkelvragen gedefinieerd

16. Community managers informeren
en adviseren sociaal ondernemers
over het Utrechtse
ondersteunings-aanbod voor sociaal
ondernemers

12. Utrechtse sociaal
ondernemers hebben elkaar en
Utrechtse partners ontmoet

17. Community managers en partners
Impact030 ondersteunen leer- en
netwerkbijeenkomsten in Utrecht over
sociaal ondernemerschap

12.1

# deelnemende Utrechtse impact ondernemers aan
door Impact030 georganiseerde of ondersteunde
bijeenkomsten (inloop, community events,
netwerkborrels)

Analyse
deelnameregistrati
es

●
●
●

10 consults | 21 ondernemers
5 Social Impact Nights | 21 ondernemers | 181 bezoekers
Co-hosting events | 515 – 800 bezoekers

12.2

# deelnemende Utrechtse partners aan door
Impact030 georganiseerde of ondersteunde
bijeenkomsten (inloop, community events,
netwerkborrels)

Analyse
deelnameregistrati
es

●
●
●

Raad van Inspiratie | 10 partners
Projectgroep | 6 partners
Koepel impact ecosystemen Nederland = City Deal Impact Ondernemen | 12
partners
Impact030 consult | 17 partners (personen)
Social Impact Nights | 12 partners
Co-hosting events | 20 partners
Overig niet eerder meegenomen | +- 10-15 partners

●
●
●
●

Zie partners op www.impact030.nl

Impactonderzoek 2021 - impact030
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3. RESULTATEN IMPACTONDERNEMERS
Extern impact onderzoek bij impactondernemers 2021
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S
Profielschets deelnemende impactondernemers
Jonge ondernemers en iets ouder
24 t/m 46 jaar
Impactondernemingen in opstartfase
1 t/m 3 jaar

Actief in diverse sectoren
Voedselproductie, bouwsector,
nutsvoorzieningen (drinkwater, duurzame
energie), zorg & welzijn,
mode/kunst/design, logistiek, fintech,
onderwijs, catering, goede doelen.
Impactonderzoek 2021 - impact030

Werken met beperkt aantal medewerkers
Geen of slechts 1-2 betaalde medewerkers
Geen of tot max. 5 vrijwilligers

Gericht op (een combinatie van) diverse
impactgebieden
circulaire & duurzame productie (8x)
arbeidsparticipatie (6x)
sociale cohesie (6x)
voedseltransitie & natuurbehoud (5x) 14

Representativiteit
Zijn deze resultaten representatief voor de grotere groep
impactondernemers en/of partners?

Verrassend/afwijkende resultaten
Welke resultaten had je niet verwacht, verrassen je?

Oorzaken
Wat zijn mogelijke oorzaken voor de
verrassende/afwijkende resultaten?
Effectiviteit activiteiten impact030
Wat zeggen deze data jou over de effectiviteit van de
huidige activiteiten van impact030?
Gewenste aanpassingen activiteiten impact030
Welke aanpassingen zijn volgens jou nodig in de
activiteiten van impact030 om nog meer/andere impact?

●

Fase van onderneming zien we terug in onze
georganiseerde activiteiten

●

Circulair en duurzame productie breed vertegenwoordigd in
onderzoek.
Vooral startende ondernemers breed vertegenwoordigd in
onderzoek.

●

●

Misschien zijn startende ondernemers meer gebaat bij de
hulp en ondersteuning die impact030 biedt, en waren zij
daarom meer gemotiveerd aan het impactonderzoek deel te
nemen.

●

nvt

●

Instrumenten aanpassen zodat vervolgonderzoek ook
ondernemers in andere fases bereiken.

Impactonderzoek 2021 - impact030
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S
Hebben ondernemers elkaar & partners ontmoet en heeft dat geleid tot een
vergroting van hun netwerk?
Impactondernemers hebben over het algemeen 3 nieuwe ontmoetingen gehad via impact030, waar 2
vervolgontmoetingen uit voortkwamen.

Ondernemer

community
management

3 nieuwe ontmoetingen

2 vervolgontontmoetingen

16
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V
8. Utrechtse sociaal
ondernemers hebben hun
netwerk en/of bereik
vergroot

12. Utrechtse sociaal
ondernemers hebben
elkaar en Utrechtse
partners ontmoet

Mediaan: 3 ontmoetingen

Mediaan: 2 vervolg-ontmoetingen
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Wat heeft het contact met andere impactondernemers &
partners opgeleverd?
De opbrengst van het vergrote netwerk is divers en wordt door impactondernemers positief gewaardeerd.
mede-ondernemers

Inspiratie, partnerschappen,

Partners

herkenning van elkaars problemen,
klanten, mentor, netwerk, uitwisselen
van ervaringen, vrijwilligers, promotie

adviestrajecten, inzicht in de
kostprijs(bepaling), weten wat te
doen, klanten, producten in de winkel,
samenwerking en inspiratie

En hoe wordt dit gewaardeerd?

18
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V

7. Utrechtse sociaal ondernemers
zijn duurzaam geholpen met hun
ontwikkelvragen
3,4

12. Utrechtse sociaal
ondernemers hebben elkaar en
Utrechtse partners ontmoet

Opbrengst contact met andere
impactondernemers (N=11)

Aantal
ondernemingen

Inspiratie

2

Partnerschappen, waardevolle samenwerking

2

(H)erkenning van elkaars problemen

1

Klanten

1

Mentor

1

Netwerk, kruisbestuiving

1

Uitwisselen van ervaringen

1

Vrijwilligers

1

Promotie

1

Hulp

1

Geen

3

Impactonderzoek 2021 - impact030

3,3

= Gemiddelde waardering
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●

Ontstane ontmoeting in het onderzoek is vooral tot stand
gekomen via consults of direct contact met community
managers of partners. Er zijn veel evenementen en
bijeenkomsten georganiseerd, waar amper aan gerefereerd
wordt in het onderzoek.

●

Evenementen/bijeenkomsten van impact030 worden vrijwel
altijd samen met partners en/of impactondernemers
georganiseerd. We vinden zichtbaarheid van partners
belangrijker dan die van impact030.

●

Het impact030-doel is ontmoeting te realiseren en er moet iets
geleerd worden. De bijdrage van partners is het realiseren van
netwerkvergroting is hierin heel belangrijk. Hierdoor kan het ook
zo zijn dat impact030 sommige ontstane waardevolle
(vervolg-)ontmoetingen tot stand hebben laten komen zonder
dat de ondernemer dit beseft heeft. Met name bij co-hosting
events. Hier kan een ‘verborgen’ bijdrage van impact030 aan
netwerkvergroting zijn.
Het lijkt of begrip van het type ontwikkelvraag i.c.m. fasevan de
onderneming belangrijk is voor bepalen van een goed match.
○ Ook klantgroep is vaak van belang (B2B vs B2C)

Representativiteit
Zijn deze resultaten representatief voor de grotere groep
impactondernemers en/of partners?

Verrassend/afwijkende resultaten
Welke resultaten had je niet verwacht, verrassen je?

Oorzaken
Wat zijn mogelijke oorzaken voor de
verrassende/afwijkende resultaten?
Effectiviteit activiteiten impact030
Wat zeggen deze data jou over de effectiviteit van de
huidige activiteiten van impact030?
Gewenste aanpassingen activiteiten impact030
Welke aanpassingen zijn volgens jou nodig in de
activiteiten van impact030 om nog meer/andere impact?

●

●

Als goede ‘matches’ voor een ondernemer belangrijk zijn om
verder te komen, kunnen we meer inzetten op:
○ peer-to-peer hulp
○ duidelijke vraagverheldering
○ nog meer betrokkenheid van partners
○ minder op informatieverlening
Impactonderzoek 2021 - impact030
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S

Wie helpt de impactondernemer waarbij?
Impactondernemers in dit onderzoek ontvangen van impact030 vooral hulp via het ‘loket’ (de community managers) en de
impact030 consults.

Wie helpt de ondernemer uiteindelijk?

vraagverheldering

e.g.

Community
management

Partners

Andere
ondernemers

Top 5: waarmee is de ondernemer geholpen?

1

netwerk

2

ondernemersvaardigheden

3

bereik/podium

4

huisvesting

5

kennis over impactgebied

Impactonderzoek 2021 - impact030

21

V
7. Utrechtse sociaal
ondernemers zijn duurzaam
geholpen met hun
ontwikkelvragen

*

* (social)media uitingen, SIF samenwerking Innofest / Challenge
owner
22
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V

Op welke manier wordt de hulp van impact030 gewaardeerd
door impactondernemers?
7. Utrechtse sociaal
ondernemers zijn duurzaam
geholpen met hun
ontwikkelvragen

Van/Via impact030 ontvangen hulp wordt positief gewaardeerd en bestaat vaak uit het verbinden
met relevante anderen en zaken concreter maken. Ontvangen hulp draagt bij aan gedeeltelijke
oplossing of beantwoording van ontwikkelvragen van impactondernemers.

“Impact030 is een mooie club met
waardevolle contacten en adviezen
die echt willen helpen en niet alleen
adviseren op afstand.”
“goede netwerk en contacten
impact030 heeft en aanbiedt” (5x)

die

“samenbrengen van relevante partijen”
“verder gebracht zijn”
“sympathieke
en
proactieve
medewerkers”
“concreet maken van ontwikkelvraag”
“concrete hulp/advies geboden”
“promotie verzorgd”
“sparringpartner zijn”
“overzicht hebben in de stad”
Impactonderzoek 2021 - impact030
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V
5. Utrechtse sociaal ondernemers
hebben versterkte kennis en
vaardigheden in sociaal
ondernemen.

Welke kennis en vaardigheden zijn verworven en
hoe zijn deze toegepast?
Onderstaande kwalitatieve voorbeelden geven een idee van hoe de via impact030 verworven
kennis en vaardigheden zijn toegepast door impactondernemers.

“I was able to create more solid partnerships”
“Zeer waardevol om te weten hoe je op verschillende manieren je
(kost)prijs kunt berekenen, gaan we zeker komend jaar meer mee
doen!”
“Netwerk en netwerken is belangrijk. Het gesprek aangaan, vragen
op tafel leggen en op die manier ontdekken welke stappen je moet
(kan) gaan zetten.”
“Er zijn oa leuke contacten met andere sociale ondernemers gelegd
wat waarschijnlijk gaat leiden tot een mooie samenwerking in
2021”
“meer besef dat je bepaalde vaardigheden (nog) niet hebt.”
“Ik heb nu de rode draad naar de directe toekomst en een bepaald
netwerk om stappen te zetten.”
24
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●
●

Representativiteit
Zijn deze resultaten representatief voor de grotere groep
impactondernemers en/of partners?

Verrassend/afwijkende resultaten
Welke resultaten had je niet verwacht, verrassen je?

Oorzaken
Wat zijn mogelijke oorzaken voor de
verrassende/afwijkende resultaten?
Effectiviteit activiteiten impact030
Wat zeggen deze data jou over de effectiviteit van de
huidige activiteiten van impact030?
Gewenste aanpassingen activiteiten impact030
Welke aanpassingen zijn volgens jou nodig in de
activiteiten van impact030 om nog meer/andere impact?

●

Behoeftes en ontwikkelvragen passen bij type respondenten.
Behoeftes en ontwikkelvragen gaan over
ondernemersvaardigheden en organisatievraagstukken in
groeifases.
Voorzichtig met conclusies over effect 5 vanwege lage
aantallen respondenten.

●

Over het algemeen (monitor SE bijv.) wordt financiering als
belangrijke ontwikkelvraag gezien. In de praktijk is financiering,
financiën, klantgroepen vaker een (onderdeel) van de vraag
dan uit dit onderzoek blijkt.

●

Financiering of financiën is vaak een subonderdeel van een
ontwikkelvraag.
We hebben in Utrecht nog niet actief ingezet op een
financieringsnetwerk.

●

●
●

●

Impact030 lijkt een belangrijke stap richting duurzame
oplossing van ontwikkelvraagstukken te kunnen zijn.
Impact030 helpt impactondernemers vooral duurzaam verder
door het verschaffen van nieuwe contacten van andere
impactondernemers en passende partners.
Meermalig contact met ondernemers lijkt grotere bijdrage te
leveren aan het oplossen van ontwikkelvragen van
impactondernemers. Verkennen van meer structurele
ondersteuningsvormen: buddy’s, mentoring etc.
Impactonderzoek 2021 - impact030
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4. RESULTATEN PARTNERS
Extern impact onderzoek bij impactpartners 2021

26
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Deelnemende partners
aan onderzoek

27

S

Partners kennen elkaar vooral beter via

1.
2.
3.

Community management impact030
Evenementen en bijeenkomsten zoals Social Impact Nights en
impact030 consult
Formelere samenwerkingen zoals Raad van Inspiratie en coalities

Bijdrage naar elkaar?
Samen helpen ze ondernemers verder en stellen elkaars
netwerk beschikbaar
Impactonderzoek 2021 - impact030
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V
10. Partners van Impact030 kennen
elkaar en de vraagstukken waarmee
Utrechtse sociaal ondernemers te
maken hebben

Welke bijdrage leveren partners elkaar via
impact030?
• Het mede realiseren van evenementen voor
impactondernemers.
• Het direct helpen van impactondernemers.
• Het aanbieden van netwerk en mogelijkheden
om zichtbaarheid te vergroten.
• Het
aangaan
van
strategische
samenwerkingen.
Impactonderzoek 2021 - impact030
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V
10. Partners van Impact030
kennen elkaar en de vraagstukken
waarmee Utrechtse sociaal
ondernemers te maken hebben

Hoe zien partners de bijdrage van impact030?
•
•
•
•
•
•

het bieden van een netwerk (2x)
organiseren impactconsults
nieuwe leads, kennis
inzichten in ontwikkeling business model
advies m.b.t. opzetten (thema)coalitie,
bijdragen aan een verkiezing.

30
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Representativiteit
Zijn deze resultaten representatief voor de grotere groep
impactondernemers en/of partners?

●

De enquête van impactondernemers én partners laten
beiden zien dat ontwikkelvragen van
impactondernemers zeer divers zijn.

Verrassend/afwijkende resultaten
Welke resultaten had je niet verwacht, verrassen je?

●

partners hebben soms niet helemaal duidelijk wie ze via
activiteiten van impact030 hebben leren kennen, en wie
via activiteiten van andere partners.

Oorzaken
Wat zijn mogelijke oorzaken voor de
verrassende/afwijkende resultaten?

●
●

Activiteiten van impact030 zijn nog relatief nieuw.
Het is niet altijd duidelijk hoe impact030 is georganiseerd.
Wie is impact030?

Effectiviteit activiteiten impact030
Wat zeggen deze data jou over de effectiviteit van de
huidige activiteiten van impact030?
Gewenste aanpassingen activiteiten impact030
Welke aanpassingen zijn volgens jou nodig in de
activiteiten van impact030 om nog meer/andere impact?

Impactonderzoek 2021 - impact030
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V
10. Partners van Impact030 kennen
elkaar en de vraagstukken
waarmee Utrechtse sociaal
ondernemers te maken hebben

Hoeveel impactondernemers hebben
de partners leren kennen? (N=18)

Wat zijn de ontwikkelvragen van deze
impactondernemingen volgens partners?
Vergroten, betrekken netwerk & vergroten zichtbaarheid bij klanten,
meer klanten
Financieel-juridische vraagstukken
(o.a. keuze rechtsvorm, belastingen, monitoring)

6
4

Marketingvraagstukken
(o.a. positionering, prijsstelling, communicatie, branding)

4

Ontwikkelen verdien- of businessmodel
(incl. testen propositie)
Financieringsvraagstukken
(o.a. subsidies)
Organisatievraagstukken
(productie, vergunningen, locatie, balans werk-privé, samenwerking
compagnon)
Opschalen

4
3
3
1
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S

Hoe vaak en waarmee zijn impactondernemers geholpen door partners?
Partners hebben doorgaans minstens 4 impactondernemers kunnen
helpen, vaak door bemiddeling van de community managers.

Partners helpen ondernemers met alle vormen van ondersteuning en hulp,
waarvan drie het best gewaardeerd worden (volgens inschattingen van partners
zelf, overigens)

1.
2.
3.
Impactonderzoek 2021 - impact030

Netwerk
Bereik/podium
Ondernemersvaardigheden
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V
7. Utrechtse sociaal
ondernemers zijn duurzaam
geholpen met hun
ontwikkelvragen
Impact Meetup, workshop
Missie030, Thema Coalities

Netwerk
Bereik / podium
Ondernemersvaardigheden
Kennis van overheid & beleid
Financiering
Kennis over impactgebied
Huisvesting

N

Gemiddelde (1-5)

14

4,4

12

3,8

13

3,8

12

2,8

12

2,8

11

2,5

12

2,2

Overige toelichting
Partners zijn sterk verdeeld in hun inschatting over de mate
waarin
hun
hulp
heeft
bijgedragen
aan
het
oplossen/beantwoorden van de ontwikkelvragen.
Partners geven aan dat zij ook nóg niet goed hebben kunnen
helpen, maar dat ze verwachten dat ze dat in de toekomst
wel kunnen doen.
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V
Welke partners zijn volgens deelnemende partners nodig om de eerder
genoemde ontwikkelvragen op te lossen?

Specifieke inhoudelijke experts

Huidige partners in Utrecht

Specialisten bij overheden op
inkoop/wonen/regelgeving
Specifieke diensten voor helpen
bij ondernemingsvraagstukken,
zoals banken en
marketingbureaus

Vervolgbegeleiding of
regelmatiger contact i.r.t.
ontwikkelvragen met huidige
partners.
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Representativiteit
Zijn deze resultaten representatief voor de grotere groep
impactondernemers en/of partners?

Verrassend/afwijkende resultaten
Welke resultaten had je niet verwacht, verrassen je?

Oorzaken
Wat zijn mogelijke oorzaken voor de
verrassende/afwijkende resultaten?
Effectiviteit activiteiten impact030
Wat zeggen deze data jou over de effectiviteit van de
huidige activiteiten van impact030?
Gewenste aanpassingen activiteiten impact030
Welke aanpassingen zijn volgens jou nodig in de
activiteiten van impact030 om nog meer/andere impact?

●

De partners is gevraagd in hoeverre zij denken dat de
ondernemers de hulp hebben gewaardeerd. Dit is
gebaseerd op een inschatting en dient alleen als
indicatie van mogelijke waardering door ondernemers.

●

Het verderkomend vermogen van ondernemers lijkt te
zitten in dat ondernemers van elkaar het meeste leren.

●

sommige partners geven aan dat zij nóg niet goed
hebben kunnen helpen, maar dat ze verwachten dat ze
dat in de toekomst wel kunnen doen.

●

Ook bij partners zijn signalen dat structurerele
ondersteuing kan helpen bij ontwikkelvragen van
ondernemers. Denk aan vervolgondersteuning bij
impact030 consults, ondersteuningsprogramma’s etc.
Partners helpen via impact030 veel ondernemers. De
inzet op betrokkenheid van experts en partners uit de
stad blijft dus erg belangrijk.

●

Impactonderzoek 2021 - impact030
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Wat zijn grootste lessen?
1
2
3

In Utrecht staan we bol van én richten we ons vooral op start ups. Let ook op mkb en scale ups.
Let’s grow!
Ondernemers leren erg veel van elkaar.
Let’s grow together!
Vragen beantwoorden is niet hetzelfde als oplossen. Combineer activiteiten en houd langer zicht op ondernemers om meer
voor hen te kunnen betekenen.
Let’s grow together longer!

Wat gaan we met die lessen doen?
A)

We gaan de Impact030 ondernemers impuls lanceren.

B)

Verkenning van een impact groeiprogramma voor ervaren mkb’ers en scale ups

De Impact030 ondernemers impuls wordt een methodische, zo lang als nodig durende, aanpak voor startup, mkb en scale up om
volgende stappen te zetten om impact te maken in of voor Utrecht! Er zijn 4 opeenvolgende niveaus. We volgen en monitoren de
ondernemer door deze niveaus.
1.
2.
3.
4.

Intake
Consults
Ondernemerskringen
Impactprogramma’s

| Vraagverheldering en advies
| Advies en verwijzingen
| Netwerk vergroting partners en ondernemers
| Nieuwe vaardigheden en competenties

37

Bijlage - Aanvulling grootste lessen
1)

organiseren van ondernemerskringen die periodiek (4 a 5 x in 2022) bij elkaar komen van max 10
ondernemers die (met een facilitator van impact030) een thema bespreken wat hen in de praktijk bezig
houdt, mogelijk met een korte inleiding / vraagstuk / casus van een van de ondernemers. Daarmee dek
je meteen de behoefte aan structurele ondersteuning en netwerkvorming.

2)

verkennen of De Nederlandse Zaak voor Ondernemers in Utrecht geïnteresseerd is om struggelende
sociale ondernemers te helpen met m.n. financiële en commerciële vraagstukken. Daarmee dek je de
behoefte aan structurele ondersteuning.

3)

Activiteiten geschikt maken voor meer ervaren impactondernemers.

38

