
Regionale Leergang Ondernemen met Impact

Regionaal Werkbedrijf Rivierenland organiseert, in samenwerking met de Business School 
Nederland en Rabobank West Betuwe: Regionale Leergang Ondernemen met Impact.

Ben jij ondernemer in de Regio Rivierenland en wil jij 
meer positieve impact maken op jouw omgeving? Op 
bijvoorbeeld sociaal of circulair gebied? Volg dan deze 
leergang! 

Na acht bijeenkomsten:
   •  Heb jij inspiratie opgedaan bij ondernemers die je  
       voorgingen.
   •  Heb jij je (regionale) netwerk uitgebreid met
       ondernemers met dezelfde sociale en/of circulaire 
       ambities.
   •  Heb jij je plan van aanpak voor jouw initiatief verder 
       uitgewerkt met behulp van diverse instrumenten 
       (ontwerp, financieel, meetbaarheid, positionering) 
       en ben je klaar om het uit te rollen binnen jouw 
       onderneming.
   •  Krijg jij de kans om jouw initiatief te pitchen voor een 
       professionele jury en maak je kans op een inspirerende
       prijs: Een workshop op maat van STUDIO.WHY.

Toelatingseisen:
Deze leergang is bedoeld voor ondernemers uit de regio 
Rivierenland (Tiel, Zaltbommel, Maasdriel, West Maas en 
Waal, Neder Betuwe, Buren, Culemborg, West Betuwe). 

De leergang zal op HBO-niveau worden verzorgd, maar er 
zijn geen specifieke vooropleidingseisen. Ben je werkzaam 
bij een ondernemer uit de regio Rivierenland, ook dan ben je 
van harte welkom. 

Heb je interesse in de leergang maar is jouw onderneming 
buiten de regio gevestigd? Neem dan contact met ons op 
over de mogelijkheden, info@bsn.eu.



Programma

Marcel van der Ham, Dean BSN, Veronique Stevens, Regionaal Werkbedrijf Rivierenland, Henk Bolt,  Rabobank West Betuwe.

1 | Sociaal ondernemen
•  Social enterprise.nl: alles over sociaal ondernemen en de
   laatste ontwikkelingen
•  I-Did directeur Mireille Geijsen, landelijk sociaal ondernemer
   over sociaal ondernemen en haar samenwerking met Ikea

Werkzaak Rivierenland
Poppenbouwing 18
4191 NZ Geldermalsen

17 maart 2020
16.00-20.00 uur

2 | Circulair ondernemen
•  Docent aangesloten bij Het Groene Brein over de circulaire
   economie en circulair ondernemen
•  Gispen Culemborg, vertelt over haar ervaringen met sociaal
   en circulair ondernemen

Gispen
Parallelweg West 23
4104 AZ Culemborg

31 maart 2020
16.00-20.00 uur

3 | Intro Dutch Design Thinking 
•  Dutch Design School |STUDIO.WHY Geldermalsen, over 
  innoveren met je onderneming 
•  Sociaal ondernemer De Fruitmotor Geldermalsen over haar
  ambities

STUDIO.WHY 
Stationsplein 5 
4191 LD Geldermalsen

14 april 2020
16.00-20.00 uur

4 | Jouw idee uitwerken 
•  Werk met hulp van de Dutch Design School/ STUDIO.WHY
   je ideeën uit over hoe jij kunt ondernemen met meer impact

STUDIO.WHY 
Stationsplein 5 
4191 LD Geldermalsen

28 april 2020
16.00-20.00 uur

5 | Financiën
•  Docent Hinrich Slobbe over financieel management en
  (alternatieve) financieringsvormen
•  Rabobank Foundation over hun ervaringen en de 
  mogelijkheden die zij bieden aan sociaal ondernemers.

Rabobank
Laan van Leeuwenstein 4
4191 NB Geldermalsen

12 mei 2020
16.00-20.00 uur

6 | Impact meten en certificering
•  Avance-Impact leert je hoe je impact kunt meten
•  Werkzaak Rivierenland over PSO certificering
•  Joske Paumen, voormalig directeur van The Colour Kitchen 
   over de Code Sociaal Ondernemen 

Business School Nederland
Herenstraat 25
4116 BK Buren 

19 mei 2020
16.00-20.00 uur

7 | Story telling en pitchtraining
•  HopStep&Leap Company (Gorinchem) over positionering. 
   Zet jouw product beter op de markt 
•  STUDIO.WHY geeft een bruisende pitchtraining 

Business School Nederland
Herenstraat 25
4116 BK Buren 

2 juni 2020
16.00-20.00 uur

8 | Pitchevent en prijsuitreiking
•  Tijdens het Pitchevent pitch jij jouw idee om te ondernemen
   met meer impact! En wie weet win jij een inspirerende prijs 
   om jouw droom verder te realiseren

Werkzaak Rivierenland
Poppenbouwing 18
4191 NZ Geldermalsen

23 juni 2020
16.00-20.00 uur

Onderwerpen Locatie Datum



Startdatum
   •   17 maart 2020

Tijd
16.00 – 20.00 uur

Aantal deelnemers
12-16

Investering
995,- euro (BTW-vrij) inclusief koffie/thee en broodjes.

Certificaat
Wanneer je minimaal 7 bijeenkomsten aanwezig bent 
geweest krijg je een Certificaat van deelname.

Inschrijven
Aanmelden voor 1 maart 2020
https://www.bsn.nl/opleidingen/korte-opleidingen/impact/

Meer informatie?
Neem contact op met onze afdeling Programmavoorlichting:
Maartje Mikx 0344-579052 | mmikx@bsn.eu

Partners
De leergang “Ondernemen met Impact” is een initiatief van 
het Regionaal Werkbedrijf Platform Onderwijs Arbeidsmarkt 
(RWPOA) in samenwerking met Rabobank West Betuwe en 
Business School Nederland. 

RWPOA
RWPOA is een netwerkorganisatie. Ze bestaat uit overheid, 
onderwijs, werkgevers- en werknemers organisaties uit 
Rivierenland. Zij zetten zich samen in om de uitvoering van 
de wet banenafspraak te versnellen. 
Zodat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk 
vinden bij werkgevers in onze regio. Ook werkt RWPOA 
aan het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs 
en arbeidsmarkt. Het boosten van nieuwe vormen van 
ondernemerschap, zoals sociaal en circulair ondernemen, 
vergroot de baankansen voor mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt. Daarom besloot RWPOA tot het initiëren 
van de Regionale Leergang “Ondernemen met impact” voor 
ondernemers in de regio Rivierenland. Met de leergang 
krijgen ondernemers kennis én concrete tools in handen 
over sociaal en circulair ondernemen. Zodat zij hier in hun 
bedrijfsvoering mee aan de slag kunnen gaan. 

 
Rabobank West Betuwe
Rabobank West Betuwe ondersteunt het initiatief van 
RWPOA  om sociaal en circulair ondernemerschap te 
bevorderen. Dit is een belangrijke maatschappelijke ambitie 
van de bank. Rabobank kiest heel bewust voor 
samenwerking met diverse partijen om gezamenlijk 
regionaal een verschil te kunnen maken. De ledenraad van 
de bank is van mening dat het initiatief bijdraagt aan de 
nieuwe economische en sociaal-maatschappelijke actualiteit 
en maakte daarom een bijdrage beschikbaar uit het 
coöperatief stimuleringsfonds van de bank. Op die manier 
hoopt de bank deelname aan de leergang door ondernemers 
te stimuleren.

Business School Nederland
Business School Nederland is sinds 2000 gevestigd in 
Buren en heeft daarmee een stevige link met de regio 
Rivierenland. De Business School is betrokken bij het 
initiatief om op deze wijze zoveel mogelijk ondernemers 
in de regio te ondersteunen bij hun sociale en circulaire 
ambities.
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