De ImpactAcademie is een praktijkgericht
deskundigheidstraject voor sociale
initiatieven. Het helpt ze hun project te
verankeren en zo nog meer impact te
kunnen blijven maken.


Gedurende een jaar gaat een selecte vaste groep van sociale
initiatieven een dagdeel per week aan de slag, verspreid over
7 gezamenlijke programmadagen en een begeleidingstraject
met contactmomenten op afstand. Tussendoor werken deelnemers om de opgedane kennis, tools en handvaten direct te
vertalen naar de praktijk.
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Waarom?

Er zijn veel sociale initiatieven die inspelen op een urgente
maatschappelijke vraag en een succesvol aanbod aan hun
doelgroep bieden. Tegelijkertijd hebben ze moeite een duurzaam netwerk en verdienmodel vorm te geven en hun bedrijfsvoering hierop aan te laten sluiten. Dat maakt hun continuïteit
onzeker. Als ze moeten stoppen is de rekening voor de
hele maatschappij.

Hoe?

De ImpactAcademie ondersteunt sociale initiatieven om
meer samen te werken met belanghebbenden en te focussen
op de toekomst van hun project. Het helpt ze hun project te
verankeren, hun impact te vergroten en hun initiatief zichtbaar
en toekomstbestendig te maken.

Ervaringen

Deelnemers zijn enthousiast over de meerwaarde voor hun
organisatie en waarderen het traject met gemiddeld een 8.
Ze zijn positief over:
• de samenstelling van het traject en de gekozen thema’s;
• de goede verhouding tussen theorie en praktijk;
• nieuwe inzichten die de diversiteit van de groep brengt;
• de praktijkervaring van SodaProducties (als ervaringsdeskundige in de uitdagingen waar deelnemers mee worstelen);
• de afstand van de dagelijkse praktijk die deelname biedt, net
als focus op de toekomst en continuïteit van hun initiatief;
• het toepasbare materiaal en de praktische tools;
• het feit dat een organisatie met 2 personen kan deelnemen.

Door wie?

Initiatiefnemer, hoofdontwikkelaar en -uitvoerder van de
ImpactAcademie is SodaProducties. Diverse landelijke
kennispartijen en maatschappelijke initiatieven zijn verantwoordelijk voor een onderdeel van het programma, dragen bij
aan ontwikkeling en/of geven (praktische en theoretische)
input. SodaProducties (stichting zonder winstoogmerk met
ANBI-keurmerk) is een ervaren partner in het maatschappelijke
veld die zich kenmerkt door het concreet maken van maatschappelijke doelstellingen en hulpvragen. Stichting Soda
Producties gelooft in een fijne en sterke samenleving waar
sociale initiatieven maatschappelijke vraagstukken aankaarten
en oplossen op een toekomstbestendige manier.
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De ImpactAcademie
blik vooruit

De ImpactAcademie – een FundingPlus-traject

Onze deelnemers, partners en overige betrokkenen
bevestigen dat de ImpactAcademie werkt en zien – net als
wij – de noodzaak om sociale initiatieven te ondersteunen
bij het verankeren van hun aanpak. We voorzien hiermee in
de behoefte die ook werd gesignaleerd door Nederland
Filantropieland, diverse gemeenten, Lokale Fondsen
Nederland en Fondsen In Nederland. Dit sluit naadloos aan
bij de beweging van Funding Plus, waarin fondsen het
belang zien van investeren in de verankering van initiatieven
(naast financiële ondersteuning van projecten).
Daarom gaan we nieuwe trajecten starten van dit deskundigheidstraject. Dit is mogelijk als ImpactPartners (fondsen,
gemeenten en maatschappelijke platforms) de Impact
Academie financieren. Zij hebben – net als SodaProducties
en de sociale initiatieven – het doel om maatschappelijke
activiteiten met maximaal en duurzaam maatschappelijk
rendement te realiseren.
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Smeekens

De ImpactAcademie is voor ImpactPartners een concrete
manier om sociale initiatieven in hun achterban extra te
ondersteunen. Ze geven hen zo de mogelijkheid om tegen een
bescheiden eigen bijdrage deel te nemen aan het traject.

Word ook ImpactPartner!

Samen staan we sterker en krijgen we meer voor elkaar.
Nu en in de toekomst. Doe dus ook mee!
Ken of ben je een partij die geïnteresseerd is?
Wij horen het graag!
www.deimpactacademie.nl
impactacademie@sodaproducties.nl
030-2615992

