#VERSNELLEN

ondernemende en
verantwoorde leiders

JIJ KUNT HET.

voor een eerlijke en
duurzame wereld.

SOCIAL STARTUP ACCELERATOR
IS JOUW PROJECT KLAAR VOOR EEN VERSNELLING ?

Wil jij jouw leiderschap skills naar een hoger niveau tillen? Meld je dan aan voor het unieke

Accelerator programma, waarin jouw project versneld de implementatiefase doorloopt door middel van coaching, trainingen en workshops. Na
dit traject is jouw project met aantoonbare potentie uitgegroeid tot een zelfstandige sociale onderneming: de Enexit vindt plaats! Want juist de
stap van project naar sociale onderneming is cruciaal voor blijvende maatschappelijke impact.

TIJDSINZET maart 2019 T/M 2019 & bestaat uit de

THEMADAGEN (op verschillende locaties van 09.30-17.00):

volgende onderdelen:

DAG 1 | Marketing
vrijdag 8 maart: storytelling | branding | social media | events

- STARTEVENT (2 volle dagen): hier wordt de basis
gelegd voor jullie succesvolle Enexit. We besteden

DAG 2 | Business Development
Vrijdag 5 april: sales | business partners | netwerken

aandacht aan sociaal ondernemerschap en aan
impact. Verder is er aandacht voor het business

DAG 3 | Finance & Funding
zaterdag 4 mei: administratie | financiële plannen | (crowd)
funding | jaarverslag

concept, jouw team en de ontwikkeling van de groei
strategie.

- 6 THEMA DAGEN: met workshops, gastsprekers en

DAG 4 | Impact
vrijdag 17 mei: theory of change | metingen | rapportages

bedrijfsbezoeken (zie data en de thema’s hiernaast).
Tijdens deze dagen wordt ook actief gewerkt aan de
verdere ontwikkeling van jullie sociale onderneming

DAG 5 | Operations
vrijdag 31 mei: processen | kwaliteit | HR | legal

en vindt intensieve coaching plaats.

- COACHING DOOR EEN ERVAREN ONDERNEMER/
PROFESSIONAL en support vanuit Enactus NL.

DAG 6 | Dragons’ Den
vrijdag 28 juni: pitch event | feedback van sociaal ondernemers,
investeerders en Enactus partners

act.

MEER INFORMATIE?

Fransje Westermann
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de toekomst van Rebottled. Het was

Van tevoren dachten wij ook, waar
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ziet. Wat voor mij als ondernemer het

moeten maken. Maar dit proces heeft
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de basis gelegd voor het verder succes
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van onze sociale onderneming.”

voor de business. Zeker doen!”

ze ook echt!”

JERMAIN DE GRAAF,
OPRICHTER REBOTTLED

TEAM SHARE YOUR APPETITE

BARTEL GELEIJNSE,
OPRICHTER THE COLOUR KITCHEN &
BUDDY SHARE YOUR APPETITE

AANMELDING VIA ENACTUS NETHERLANDS
CHECKLIST: is jouw team klaar voor versnelling?

1. Er is een gevalideerd business idee, klaar voor de volgende stap
2. Er is sprake van aantoonbare impact, omzet en vraag naar product/dienst
3. Er is een ambitieus team die ook na de Enexit de onderneming gaat runnen of zorg draagt voor een overdracht
4. Het team is voltallig aanwezig bij het startevent en de Dragons’ Den en zo voltallig mogelijk bij de overige events
5. Er is commitment vanuit het team om 4 maanden intensief aan de slag te gaan (rond de 16 uur per week), ook buiten de verplichte
themadagen
6. Er is ondernemers ambitie en de teams zijn bereid zich flexibel op te stellen en pro actief te communiceren met betrokken partijen

SELECTIE: voldoet jouw projectteam aan bovenstaande punten? Mail dan een inspirerende motivatie uiterlijk 22 februari om 17:00 uur
naar bdnl@enatus.org. Wij beoordelen de motivatie naar aanleiding van de checklist en zullen daarna een selectie maken.
Op 25 EN 26 FEBRUARI vinden er calls plaats met de projectteams die zich hebben aangemeld. Op basis daarvan maken wij een selectie.
direct bekendgemaakt of je bent geselecteerd. Datzelfde weekend start dan direct het startevent (vrijdag 1 & zaterdag 2 maart) van de
Accelerator!

TIPS ter voorbereiding voor het startevent:

- Lees het ‘Startup Now – Aan de slag met je eigen bedrijf’ van de Rabobank
- Bekijk de website www.ikgastarten.nl
- Bereid een goede pitch canvas voor
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