Jaarplan 2020
Werkbezoeken (20 x per jaar)
De coördinator bezoekt 20 sociaal ondernemers, maatschappelijke organisaties of burgerinitiatieven.
Met als doel het contact te onderhouden, advies te geven of matches te maken
Consultatie bijeenkomsten (6 x per jaar)
Tijdens deze bijeenkomsten kunnen (vooraf geselecteerde) sociaal ondernemers, maatschappelijke
organisaties en burgerinitiatieven in een korte presentatie vertellen wie ze zijn, wat ze doen en tegen
welke knelpunten ze aanlopen. Het bestuur van de stichting geeft indien mogelijk direct feedback,
advies, netwerkcontacten of er worden vervolgafspraken gemaakt.
Initiatief Zoekt Nemer (1 x per jaar)
De klassieker Initiatief Zoekt Nemer geeft podium aan inspirerende sprekers, nieuwe
maatschappelijke ideeën, initiatieven en ontmoetingen. Initiatief Zoekt Nemer:
o Is een netwerkavond (voor iedereen) waar innovatieve ideeën en projecten centraal staan;
o Bestaat uit het drieluik (1) een gastspreker ter inspiratie (2) pitches van nieuwe ideeën en
initiatieven (3) netwerken;
o Waar gewerkt wordt aan een klimaat waarin initiatieven en experimenten ruimte krijgen om tot
ontplooiing te komen.
o Heeft altijd mooie verrassingen in petto
16 november 2020 Beursvloer Dordrecht (voor de 4e keer)
Beursvloer Dordrecht is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij lokale bedrijven en
maatschappelijke organisaties met elkaar in contact komen, met het doel om matches te sluiten.
Bij een succesvolle match wordt de hulpvraag van een maatschappelijke organisatie ingevuld door
een bedrijf en biedt de maatschappelijke organisatie hiervoor een leuke tegenprestatie. Het
uitgangspunt is handelen zonder dat er geld aan te pas komt.
Workshops (4 x per jaar)
Samen afdeling Business & Innovation van HBO Drechtsteden een programma met workshops
ontwikkelen voor sociaal ondernemers en maatschappelijke organisaties (bijvoorbeeld 4 x per jaar).
Met als doel vaardigheden bij te brengen en tips te geven.
Jaarlijkse lunch voor Bestuur en Sponsors
Om de sponsors te informeren en feedback te vragen over onze inzet organiseren we een informele
lunch. De resultaten uit de bijeenkomst nemen we mee in ons jaarplan en/of beleid.
The Impact Days Dordrecht
The Impact Days zijn de drie dagen in het jaar waarin Nederland sociaal ondernemerschap ontdekt,
viert en versnelt. Dordrecht kan voor het eerst meedoen aan deze Impact Days die in november in
heel Nederland worden georganiseerd. Dit kan vrij eenvoudig door een aantal Dordtse evenementen
in dezelfde week te organiseren of te combineren. Denk aan de beursvloer, uitreiking
vrijwilligersprijs, uitreiking Social Impact Award Dordrecht. Het programma kan verder uitgebreid
worden met bijvoorbeeld een fietstocht langs een aantal leuke sociaal ondernemers of
burgerinitiatieven. Voorwaarde is dat de gemeente Dordrecht hier ook aan meewerkt.

