
 

Het doel van dit document		 
Dit document is de leidraad voor al onze communicatie en vormt het kader voor alle 
afzonderlijke Enactus-teams.  
 

Manifest	/ Overtuiging	 
Wij geloven dat een duurzame en eerlijke wereld voor iedereen begint bij jezelf. Wij geloven 
in empathie, lef en ondernemerschap. Daarom investeren wij in ondernemende 
en verantwoorde leiders. Zij zijn zich bewust van hun eigen rol ten opzichte van mens, 
maatschappij en de wereld en zetten zich in om daar positieve impact te maken. Dit vormt 
hun DNA en maakt hen tot verantwoorde leiders voor het leven.    
 

Visie	 
Een eerlijke, duurzame wereld voor iedereen.  
 

Missie	 
Enactus stelt studenten in staat zich te ontwikkelen tot ondernemende en verantwoorde 
leiders.   
 
(verantwoorde leider: is zich bewust van zijn eigen rol ten opzichte mens, maatschappij en de 
wereld en zet zich in om daar positieve impact te maken. Hij/zij vervult daarin een 
voortrekkersrol. Het gaat dus niet alleen om een leider in hiërarchische zin maar vooral om 
het tonen van moreel leiderschap)   
 

Doel versus middel		 
Het doel van Enactus: Studenten in staat stellen zich te ontwikkelen tot ondernemende 
en verantwoorde leiders.  
Het middel van Enactus: Sociaal ondernemerschap, waarbij studenten zich bewust zijn van 
hun eigen rol ten opzichte van mens, maatschappij en de wereld en zetten zich in 
om daar positieve impact te maken.  
 

Enactus en de	SDG’s		 
De 17 ‘Sustainable Development Goals’ van de Verenigde Naties die een eind moeten maken 
aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030, vormen het kader waarbinnen 
Enactus initiatieven bewegen.    
 
 
 
 



 

Enactus	studenten	 
Enactus studenten zijn empathisch, ondernemend en tonen lef. Door kansen te zien en 
acties te ondernemen geven zij iets terug aan de samenleving. Het realiseren van positieve 
impact door het starten van sociale initiatieven is daarbij het uitgangspunt.   
 
  

De rol van Enactus Netherlands 

Door middel van programma’s, evenementen, netwerkgelegenheden en relatiebeheer vormt 
Enactus Netherlands het centrum van het Enactus samenwerkingsverband.  
  
Enactus Netherlands biedt studenten de kans om zich te ontwikkelen en de mogelijkheid om 
een betekenisvolle bijdrage te leveren aan hun omgeving door het creëren en uitvoeren van 
allerlei maatschappelijke projecten en/of sociale ondernemingen.  
 

Kernwaarden	 
Wij stellen integriteit centraal bij alles wat wij doen. Dit betekent dat we ethisch en 
respectvol om gaan met al onze belanghebbenden; studenten, partners etc. We streven 
daarbij naar de hoogst haalbare kwaliteit en professionaliteit in al ons werk.  
  

Kernboodschap	 
Enactus is een samenwerkingsverband tussen studenten, het hoger onderwijs en het 
bedrijfsleven. Het doel van dit samenwerkingsverband is om studenten in staat te stellen 
zich te ontwikkelen tot ondernemende en verantwoorde leiders. Dit doen de studenten door 
op ondernemende wijze maatschappelijke vraagstukken aan te pakken.   
  

De Enactus slogan	 
Ondernemende en verantwoorde leiders voor een eerlijke en duurzame wereld!  

 

Onderscheidend vermogen	 
• Lange termijn (persoonlijke) impact: Een Enactus student ontwikkelt zich tot 

een ondernemende en verantwoorde leider en zal zo de rest van zijn/haar leven een 
positieve impact hebben op de maatschappij.  

• Enactus is vormend voor de persoonlijke ontwikkeling van studenten: 
zelfontplooiing, zelfkennis, talentontwikkeling, leiderschapsontwikkeling etc.  65% 
van Enactus studenten is vrouw.   

• Er is een gebrek aan arbeidsmarkt aansluiting van net afgestudeerden. Enactus 
sluit/overbrugt die ‘gap’.  

• Door de lokale focus van Enactus projecten onderscheidt Enactus zich van 
soortgelijke organisaties waar meer nadruk ligt op het internationale aspect.    

• Enactus Nederland is onderdeel van Enactus World Wide, het grootste netwerk 
ter wereld dat zich toelegt op het investeren in studenten als verantwoorde en 
ondernemende leiders. Het leven van 1,3 miljoen mensen is in 2017 verbeterd, via 
72.000 deelnemende studenten op 1.730 campussen in 36 landen.   

 

 



 

Waardepropositie (per	stakeholder)	 
Studenten: Actief lid zijn van Enactus biedt enorme kansen voor je carrière, je persoonlijke 
ontwikkeling en je positieve bijdrage aan een eerlijke en duurzame wereld. De nauwe 
samenwerking met topbedrijven en hoger onderwijsinstellingen levert een unieke ervaring 
op voor de toekomst. Daarbij breng je bij Enactus theorie in praktijk door maatschappelijke 
vraagstukken aan te pakken middels ondernemende actie.  
  
Hoger onderwijsinstellingen: Door uw engagement creëert u een boeiende leerervaring 
voor studenten die gedurende hun hele loopbaan blijft bestaan. Het is een professioneel 
lonende ervaring die een verschil maakt in het leven van uw studenten en een positieve 
uitwerking heeft op uw onderwijsinstelling en de maatschappij. Immers, Enactus studenten 
zetten zich uit naam van uw organisatie in. Enactus is complementair aan het 
onderwijsaanbod van hoger onderwijsinstellingen door het organiseren van trainingen, het 
stimuleren van ondernemerschap, talent -en leiderschapsontwikkeling; het aanbieden van 
mentorschap en het organiseren van evenementen.   

  
Bedrijven/partners: Wij ontwikkelen uw volgende talentvolle 
werknemers, verantwoorde leiders en ondernemers die begrijpen hoe bedrijven 
een positieve impact kunnen maken op mens en maatschappij. Partnerbedrijven komen in 
contact met topstudenten en bouwen aan een nieuwe generatie jonge en maatschappelijk 
betrokken leiders met een ondernemende geest.  
 


