
SAMENVATTING - IMPACTONDERZOEK

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 nog beter van dienst zijn. 



Aantal en type ontwikkelvragen waarmee (impact-) 
ondernemers bij impact030 aankloppen. 

In totaal 99 behandelde casussen ● Netwerk | 32x
● Bereik & Podium | 22x
● Ondernemersvragen | 20x
● Kennis & onderzoek | 8x
● Huisvesting & locatie | 7x
● Financiering | 7x
● Overheid & beleid | 3x

Bereik en deelnemers kern-bijeenkomsten 1) Impact030 consults
2) Social Impact Nights
3) ‘Co-hosting’ events

● 10 consults | 21 ondernemers
● 5 Social Impact Nights | 21 ondernemers | 181 bezoekers
● Co-hosting events | 515 – 800 bezoekers (bijv. Student 

Enterprise Day, Overheidscongres Social Enterprise NL, 
Startup Of The Year/Crossroad , Innofest, meet up etc.) 

Overzicht partners per activiteit impact030 Zie partners op www.impact030.nl ● 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

Aantal en soort partners en soort ondernemingen, waarmee een 
coalitie inclusieve arbeidsmarkt wordt verkend. Doel:
● Verbeteren instroom, doorstroom, uitstroom doelgroep.
● Tegengaan versnippering
● Professionaliseren impactondernemers
● Financiering

Inclusieve arbeidsmarkt (14 partners)

Fair Chain | 2022 start met coalitie 
Circulair | 2022 start met coalitie 
Sociale cohesie | 2022 start met coalitie

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

Cijfers

http://www.impact030.nl


Wat heeft het contact met andere impactondernemers & partners opgeleverd? 

mede-ondernemers Partners

En hoe wordt dit gewaardeerd?

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

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

De opbrengst van het vergrote netwerk is divers en wordt door impactondernemers positief gewaardeerd. 

Hebben ondernemers elkaar & partners ontmoet en heeft dat geleid tot een vergroting van hun netwerk?

Ondernemer 3 nieuwe ontmoetingen
community 

management 2 vervolgontontmoetingen

Impactondernemers hebben over het algemeen 3 nieuwe ontmoetingen gehad via impact030, waar 2 vervolgontmoetingen uit voortkwamen. 



Wie helpt de impactondernemer waarbij?

Community 
management Partners

Andere 
ondernemers

Top 5: waarmee is de ondernemer geholpen?
(Volgens hem/haar zelf)

e.g.

1          netwerk  

2         ondernemersvaardigheden

4        huisvesting

3            bereik/podium

5        kennis over impactgebied

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



Partners kennen elkaar vooral beter via

1. Community management impact030
2. Evenementen en bijeenkomsten zoals Social Impact Nights 

en impact030 consult
3. Formelere samenwerkingen zoals Raad van Inspiratie en 

coalities  

Bijdrage naar elkaar?
 

Samen helpen ze ondernemers verder en stellen elkaars netwerk 
beschikbaar

Hoe vaak en waarmee zijn impactondernemers 
geholpen door partners?

Partners helpen ondernemers met alle vormen van ondersteuning en 
hulp, waarvan drie het best gewaardeerd worden (door inschattingen 

van partners zelf, overigens)

1. Netwerk
2. Bereik/podium
3. Ondernemersvaardigheden

Partners hebben doorgaans minstens 4 impactondernemers 
kunnen helpen, vaak door bemiddeling van de community 

managers. 
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Wat zijn grootste lessen?
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. Intake | Vraagverheldering en advies
2. Consults | Advies en verwijzingen
3. Ondernemerskringen | Netwerk vergroting partners en ondernemers
4. Impactprogramma’s | Nieuwe vaardigheden en competenties

1
2
3



1. Enquête onder 
impactondernemers

• 28 vragen

• 95 uitgenodigd

• 14 respondenten (respons 15%)

• December 2021

3. Enquête onder partners

• 16 vragen

• 42 uitgenodigd

• 18 respondenten (respons 43%)

• December 2021
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Hoe is er gemeten?

2. interne documentanalyse

Door impact030 
bijgehouden 
kwantitatieve data van 
onze activiteiten i.r.t. de 
Theory of Change

Vragen of opmerkingen over dit 
onderzoek?

 
Stuur ons een mailtje via 

hallo@impact030.nl 


