
Sociaal ondernemen: 
van plan naar business
Dat goede idee van jou is uitgegroeid tot een 
succesvol project, met vele betrokken 
deelnemers. Wordt het tijd om je project een 
sociale onderneming te maken?

Maar hoe doe je dat, hoe laat je je sociale 
onderneming groeien en bloeien? 

Herken je je hierin? Geef je dan op voor deze 
leergang. 

Wat Wanneer Waar

Kosten

Voor wie

In vijf bijeenkomsten maak je samen met andere sociale 
initiatiefnemers een ontdekkingsreis langs de 
verschillende aspecten die het sociaal 
ondernemerschap met zich meebrengt. 

Deze leergang heeft een praktische insteek. Zodat je na 
elke module een resultaat hebt waarmee je verder kunt 
bouwen aan je onderneming ‘‘in wording’’. 

Gelderse Initiatiefnemers die de 
stap willen zetten naar een 
sociale onderneming.

De leergang bestaat uit vijf 
modules, huiswerk en intervisie om zo 
samen te leren. Elke deelnemer krijgt 
vooraf een intake, om te achterhalen 
wat je leervraag is. De inhoud van de 
modules laten we aansluiten op jouw 
vraag. We sluiten af met een pitch van 
deelnemers aan elkaar en aan 
belangstellende financiers die we 
hiervoor benaderen.

De modules worden ‘s avonds   van 
19:30 tot 21:30 gehouden. 
De eerste module staat gepland op 
dinsdag 2 juli 2019. 

De data van de overige modules 
spreken we samen af. 
We ronden de leergang af 
eind 2019. 

We organiseren deze leergang op 
een locatie in Gelderland dichtbij de 
deelnemers, om de reisafstand te 
beperken.  

De leergang wordt mogelijk gemaakt door de Leefbaarheidsalliantie Gelderland en er zijn voor deelnemers geen 
kosten aan verbonden. Deelname wordt pas definitief na het telefonische intake gesprek. We verwachten dat je 
altijd aanwezig bent en vol enthousiasme dit traject volgt. Bij afwezigheid zonder opgave van reden, wordt 200 
euro in rekening gebracht. 



De modules

Module 1: Jij, de ondernemer 
Achter ieder succesvol initiatief staat een unieke 
persoonlijkheid! De eerste module staat in het teken van 
persoonlijke ontwikkeling. Wie ben jij, wat zijn je 
talenten en kwaliteiten en hoe kan je die inzetten voor 
jouw ondernemerschap? We gebruiken hiervoor het 
VAKOG -model en onderzoeken je drijfveren. Van te 
voren vul je een zintuigentest in. 

Trainer: Carla van Dijk 

Module 2: Je onderneming 
In deze tweede module zoomen we in op je initiatief. Aan 
de hand van het businesscanvasmodel breng je je 
ambitie, je doelen en de resultaten van je inspanningen 
in beeld. Daarnaast is er bijvoorbeeld aandacht voor 
kansen, randvoorwaarden en middelen. Het resultaat 
van de module is een helder overzicht van je initiatief in 
de vorm van een ‘praatplaat’ waarmee je je 
(toekomstige) opdrachtgevers kunt overtuigen. 

Trainer: Margret Klein Holkenborg

Module 3: Money, money, money  
In deze module onderzoeken we de rol van geld in jouw 
initiatief. Waar zit je verdienmodel, wat zijn 
financieringsbronnen? Maar ook, welke waarde 
vertegenwoordigt je initiatief? En is die waarde in geld 
uit te drukken? De module geeft inzicht in welke 
bronnen van financiering er zijn en hoe jij hiermee om 
kunt gaan. 

Trainer:  Carla van Dijk 

Sociaal impact meten
Je weet zelf heel goed wat je initiatief 
teweegbrengt en waarom het de 
moeite waard is. Maar wat vinden 
direct betrokkenen? Hoe kijken zij aan 
tegen de acties die je hebt 
ondernomen en het effect dat je 
bereikt? Om dit te achterhalen 
organiseer je, onder begeleiding van 
twee onderzoekers, een impact 
meting. De resultaten neem je mee 
naar module 4.

Module 4: Klanten en stakeholders 

Volgende stap in het ontwikkelen van je 
sociale onderneming is het betrekken van 
je klanten en stakeholders bij je 
onderneming en samwerkingsverbanden 
aangaan. Hoe kunnen ze bijdragen aan 
het doorontwikkelen van de 
onderneming, hoe kunnen ze invloed 
uitoefenen? We maken gebruik van de 
inzichten van Jan Jonker (New Business 
Models) van de faculteit Bedrijfskunde 
van de Radboud Universiteit. 

Trainer: Jouwert van Geene

Module 5: Laat de wereld weten 
dat je er bent!   
Je bent klaar voor de start en iedereen 
mag het weten. In deze laatste module 
krijg je inzichten aangereikt over hoe je 
communiceert over je onderneming. Je 
leert hoe een goed persbericht eruit ziet 
en welke kanalen je kunt inzetten voor de 
verspreiding. Na afloop van de module 
stel je je eigen persbericht op. Wij zorgen 
voor feedback, zodat je persbericht de 
wereld in kan.  

Trainer: Charlotte Post

Bij vragen kunt u 
contact opnemen via 

info@spectrumelan.nl

Trainer: Anja de Boer


