
 

 

 

TRAJECT 

IMPACTVOL ONDERNEMEN 

december 2019 - april 2020 

 

Een organisatie van Stichting Leuven.Inc 

De maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen 

bestaat niet alleen om zoveel mogelijk winst te maken voor de 

aandeelhouders.  

Ondernemingen hebben ook de verantwoordelijkheid om 

betekenis te genereren voor al hun stakeholders. Technologische 

oplossingen leiden vaak tot succesvolle verdienmodellen maar 

een menselijke, sociale en duurzame opstelling biedt ook kansen 

voor business.   

Dit traject “Impactvol Ondernemen” wordt georganiseerd voor hightech en kennisgebaseerde start-ups, 

scale-ups en KMO’s maar ook voor bedrijven uit de sociale economie. Tot de doelgroep behoren niet 

consultants, interim managers, trainers, freelancers. 

Met dit nieuwe initiatief van de Stichting Leuven.Inc willen we met het individu, de ondernemer en de 

onderneming aan de slag gaan om op een gestructureerde wijze meer impact te realiseren.  

Bovendien willen we een brug slaan tussen de reguliere en de sociale economie.  

 

We wensen met ondernemers en bedrijven tot een kennisdeling en ervaringsuitwisseling te komen om naast 

zakelijke en persoonlijke waarden ook maatschappelijk welzijn te bereiken. 

Dit traject bestaat uit 5 sessies waarin de deelnemers kunnen connecteren met elkaar. Tevens komen 

sprekers hen wegwijs maken en worden er ervaringen gedeeld aan de hand van cases en getuigenissen.  

Daarnaast werken de deelnemers, onder begeleiding en in samenwerking met ACTUNITED, aan een eigen 

 ‘act-for-impact roadmap’. 

 

De sessies gaan door van 13u00 tot 17u15.  

   

 

inspireren, sensibiliseren, 
activeren

• contact met andere  
geïnteresseerden

• uitbouwen van een netwerk

deelname aan het traject

• uitwerken van een 
persoonlijke roadmap

• inbedden in de 
bedrijfsorganisatie

mogelijkheid tot indienen 
project bij de Stichting

• financiële waardering

• erkenning



  

 

DOELSTELLING 

De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of 

Sustainable Development Goals (SDG’s) van de 

Verenigde Naties kunnen een leidraad zijn voor de 

opmaak van een ‘act-for-impact roadmap’ maar het 

zijn vaak eigen werknemers, klanten, leveranciers die 

een bedrijf ertoe aanzetten om aan ‘een behoefte 

tot betekenis’ een bedrijfsinvulling te geven. 

TAAL 

Nederlands. Bij inschrijving van niet-

Nederlandstaligen gaan de sessies in het Engels 

door. 

REGISTRATIE 

Schrijf je uiterlijk 10 dagen voor aanvang van het 

traject in via info@leuveninc.com  

Opgelet! Het deelnemersaantal wordt beperkt om 

een maximale interactiviteit te bevorderen. 

DEELNAMEPRIJS 

Een deelnemer schrijft in voor het volledige traject.  

Deelname: 550 euro (excl. btw) te betalen na 

ontvangst van factuur. 

Wensen er binnen jouw bedrijf meer dan 2 personen 

aan dit programma deel te nemen, neem dan vooraf 

even contact op via info@leuveninc.com 

AGENDA SESSIES  

12u15: onthaal met een broodje  

13u00: aanvang sessie  

17u15: einde sessie 

Voor meer info en toelichting bij dit traject: 

Stichting Leuven.Inc   

Kapeldreef 60, 3001 Leuven  

 

info@leuveninc.com  

+ 32 (0) 486 50 40 35 

 

 

met de steun van de Provincie Vlaams-Brabant                    © Stichting Leuven.Inc 

                                                                                               © Actunited: Roadmap: concept, methodologie 

 
| SESSIE 1 |  

IMPACTVOL LEIDERSCHAP 

Voorbereiding individuele roadmap  

Donderdag 12 december 2019  

 

| SESSIE 2 |  

ACT-FOR-IMPACT ROADMAP  

Uittekenen individuele roadmap  

Donderdag 16 januari 2020  

 

| SESSIE 3 |  

IMPACTVOL SAMENWERKEN  

Uitwerken individuele roadmap  

Februari 2020  

 

| SESSIE 4 |  

SAMENWERKEN, BUSINESS MODELLEN, 

METEN VAN IMPACT 

Uitwerken individuele roadmap  

Maart 2020  

 

| SESSIE 5 |  

FEEDBACK - DISSEMINATIE  

Van individuele roadmap naar ecosysteem met 

impact  

April 2020 

 

 

 

LOCATIE: 

Alle sessies vinden plaats op de volgende locatie:  

 

Innovatie- en Incubatiecentrum 

Kapeldreef 60, 3001 Leuven 

(gratis parking) 


