




Duurzaamheid, impact, bijdragen aan mens, milieu
en economie. Het zijn allemaal termen voor
verder kijken dan je financiële neus lang is.

En daarom dus ook niet interessant voor
bedrijven, toch? Nou, dat klopt niet helemaal.
Het is zelfs volledig tegenovergesteld! Het zijn
namelijk de bedrijven die positieve impact
maken die de toekomst hebben.

Met het nieuwe onderzoeksgedreven impact
marketing voeg je waarde toe voor je
(potentiële) klanten, partners en investeerders,
doordat je aantoonbaar bijdraagt aan een
mooiere wereld.

Moet je hiervoor dan je hele bedrijfsvoering
omgooien? Absoluut niet. Echte impact komt
niet uit iets wat je 'ernaast' doet, maar vanuit de
kern van je bedrijf. 

6

houdt rekening met
duurzaamheid bij de aankoop
van producten en diensten.2

is het steeds belangrijker om je
duurzame bijdrage inzichtelijk
te maken.4

voor maatschappelijk
betrokken werkgevers. Ze
scoren gemiddeld zelfs een
heel punt hoger.6

verwachten steeds meer op
het gebied van duurzaamheid
en baseren daar ook steeds
meer hun keuzes op.3

vindt dat bedrijven een
positieve bijdrage moeten
leveren aan de maatschappij,
het milieu en het welzijn van
mensen. 2

1

is het noodzakelijke dat je
aantoont hoe je sociaal-
economische waarde creëert.
Oftewel: wat je impact is.5

1. https://www.intermediair.nl/archief/duurzaamheid/alleen-duurzame-bedrijven-gaan-overleven?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
2. https://b-open.nl/wp-content/uploads/2019/10/Dossier-Duurzaam-2019_infographic.pdf
3. https://home.kpmg/nl/nl/home/social/2019/07/stakeholders-eisen-duurzaamheid.html
4. https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/
5. https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/horizon-2020/pijlers/speciaal-mkb-instrument
6. https://www.effectory.nl/kennis/populaire-werkgevers-zijn-maatschappelijk-betrokken/



Impact strategiesessie
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meten
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communiceren



Een door Alexander Impact gevalideerde Theory of Change per impact doelstelling met SDG’s passend bij jouw
kernactiviteiten, opgemaakt in de huisstijl van je organisatie.
Een niveau zilver badge                op SDG Impact, die aangeeft dat jij jouw impact strategisch hebt onderbouwd.
Een op maat gemaakte impact webpagina, je ''impact hub'', met alles omtrent de impact van jouw organisatie. 

In de impact strategiessie komen we tot de kern van je organisatie en alle manieren waarop je impact maakt, zowel
positief als negatief. Deze sessie is dan ook de basis voor je impact strategie, die we opleveren in de vorm van een
Theory of Change. Dit is een internationaal gebruikte en gerespecteerde manier om je impact doelstellingen niet
alleen “te hebben”, maar ze ook meetbaar te maken. Zie bijvoorbeeld de ToC van Ten Stripes.

Daarnaast krijg je een op maat gemaakte impact webpagina. Hierop communiceer je jouw impact doelstellingen, de
strategie (Theory of Change) waarmee je deze gaat behalen, en het onderzoek dat dit onderbouwt. Wanneer je
vervolgens over je impact communiceert, kun je altijd verwijzen naar je impact pagina. Op deze manier doe je nooit
loze claims, maar heb je een stevig onderbouwd verhaal bij je impact! 

Dus, na de sessie krijg je:

Impact
strategiesessie. 

https://tenstripes.nl/media/ToC-Ten-Stripes-2.1-v3-01-scaled.jpg
https://tenstripes.nl/impact/


Impactcyclus
Meten. Optimaliseren.
Communiceren. 

De tools en methodes om je impact te meten en optimaliseren, van de basis tot volledige ontzorging.
De communicatie van je impact, zowel extern als intern. Hoe tof is bijvoorbeeld een impact jaarverslag aan het einde
van het jaar, waarin je impact resultaten direct naast je financiële resultaten gepresenteerd worden?

Bij veel strategische producten stopt de inmenging van het strategische bureau nadat de afgesproken deliverables
geleverd zijn. Wij zijn dan pas net begonnen. Aan de hand van een kosteloos consult met Alexander Impact brengen we 
 namelijk jouw behoeftes omtrent het meten, optimaliseren en communiceren van je impact op de lange termijn in
kaart. Op basis hiervan krijg je een voorstel op maat voor circulaire impactmeting en -communicatie. 

Na een bepaalde periode (meestal een jaar) vergelijken we de behaalde voortgang met de vooraf gestelde doelen, en
scherpen we de doelen voor de komende periode aan. De Theory of Change is immers precies dat, een theorie. En de
praktijk leert ons of de bepaalde doelen precies goed, te ambitieus of misschien zelfs ietwat te gemakzuchtig waren. Op
deze manier ga je het nieuwe jaar in met nieuwe en nog concretere impactdoelstellingen dan het jaar ervoor. En net zo
voor het jaar daarna, en daarna. Precies, circulaire impactmeting en communicatie!

Dus, wij kunnen je helpen met:



Waarom trekken Ten Stripes en Alexander
Impact hier samen in op?

Omdat we in onderzoeksgedreven impact
marketing de specialliteit van beide organisaties
tot hun recht laten komen en elkaar zodoende
goed aanvullen. Marketing communicatie voor
duurzame organisaties inrichten is essentieel,
maar nog veel leuker én beter wanneer het
gebaseerd is op onderzoek. Hetzelfde geldt voor
onderzoek: een onderzoeksgedreven organisatie
zijn is waardevol, maar je voegt nog meer waarde
toe aan je organisatie wanneer je er ook over
communiceert. 
 
Dus de prettige cliché ''1+1=3'' gaat hier absoluut
op. En, ook niet onbelangrijk, we vinden elkaar
fijne organisaties die goed samenwerken, dus we
halen er ook nog eens plezier uit! 



€2.000,- excl.

vanaf €450,- excl.
per maand

vanaf €250,- excl.
per maand

Kosteloos



Contact met Ten Stripes
hallo@tenstripes.nl of 050 211 38 89

Contact met Alexander Impact
hallo@alexanderimpact.nl of 050 211 00 51


