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Impact

• Impact 040 past in een lange traditie van samenwerking en is vier jaar 
geleden ontstaan op initiatief van de Gemeente, DLL, NXP en PWC om 
meer structuur en richting aan te brengen in alle activiteiten in het 
sociale domein.  

• Men wilde een alliantie vormen en op zoek gaan naar de 
gemeenschappelijke drive, bruggen slaan en de maatschappelijke rol van 
een ieder kleur geven en benadrukken.  Men wilde iets blijvends 
neerzetten. Men wilde Impact.



Impact

• Met Impact is het streven gericht op duurzaam, op een groot bereik, op 
schaalvergroting. Zonder een zware organisatie wil Impact 040 zorgen dat 
krachten gebundeld worden, initiatieven niet over elkaar heen buitelen 
maar elkaar aanvullen en versterken. Er wordt zoveel mogelijk aansluiting 
gezocht bij wat er aan ideeën en projecten al leeft en die met een open 
en kritische blik aan te passen waar nodig en te versterken waar mogelijk.



Gelijkwaardigheid

• Alle partijen ervaren uit een mengeling van welgemeend eigenbelang en 
belangeloze betrokkenheid dat zij belang hebben bij het sociaal welzijn 
van de hele gemeenschap en ook een verantwoordelijkheid daarin 
hebben. Ieder met zijn eigen rol. Er is veel van elkaar te leren. 

• Rollen:
• beleidsambtenaren verschaffen inzicht in de complexiteit van sociale vraagstukken
• maatschappelijke organisaties brengen specifieke vaardigheden mee
• kennisinstellingen bieden nieuwe invalshoeken en helpen met kennisopbouw
• bedrijven brengen extra projectkracht en vooral doelgerichtheid 



Gesloten Beurzen ?
• Impact 040 heeft (nog) geen geld. Het werkt met onbezoldigde bestuurders. Eén 

van de bestuurders is aangesteld vanuit de Gemeente, conform de statuten een 
wethouder. Het secretariaat is belegd bij één van de bestuurders. Het streven is 
om te werken aan een permanente projectkracht  van 3 á 4 vrijwilligers vanuit 
de leden. Vrijwilligers die de website bijhouden, speciale themabijeenkomsten 
kunnen organiseren, alle relevante activiteiten in het sociale domein in kaart 
kunnen brengen etc. Samen met de Gemeente gaan we in ieder geval lijsten 
maken van alle relevante organisaties rondom de drie thema’s.

• We voorzien wel dat we meer ondersteuning nodig hebben en dat met gesloten 
beurzen blijven werken niet lang meer vol te houden is. Daarom kijken we ook 
naar samenwerking met andere partijen. 



Strategische Focus

• Met de keuze voor drie thema’s: Participatie, Armoede en 
Polarisatie (PAP) zijn er drie pijlers ontstaan met een eigen 
projectgroep waarlangs leden hun betrokkenheid tot uitvoering 
kunnen brengen. Dat geeft eigenaarschap en energie. Vanuit 
het bestuur sturen wij op actief lidmaatschap. 

• We focussen ons voorlopig op de drie thema’s en veranderen 
niet jaarlijks van thema, om daadwerkelijk verandering en 
impact te kunnen creëren. 



Thema Groepen

Participatie Armoede/Schulden Polarisatie

Saskia Lammers(gemeente), 
Frank Visser (Philips), Nick 
Kampschreur (Taylor Wesing), 
Yvonne van Mierlo (Ergon), 
Alexander Holterman (Van der 
Valk – Eindhoven), Hans van 
heteren (Holland Casino), Emina 
Sutivoc (gemeente), Roel 
Hellemons? (Airport Eindhoven), 
HansBart Olijhoek? (Viggo)

Marc Cootjans (Rabobank), 
Catherine Meijers (DLL), Esther 
Hofstede (Samen voor 
Eindhoven), Hans Brouwhuis 
(NXP), Maayke Klabbers 
(Gemeente), 
Project team: Emma Boerekamps 
en Eveline Wauters
Ism Partnerfonds Brainport 
Eindhoven

Joep Huiskamp (TUE), Edzo Doeve 
(DELA), Rob Janssen (PWC), Hans de 
Jong (Philips), Guus Sluiter (Gemeente), 
Alexander Holterman (Van der Valk), 
Ingrid de Boer (Woonbedrijf)



Armoede/schulden
Visie

• Aanjagende en faciliterende rol van Partnerfonds 
Brainport Eindhoven en Impact040 in een sluitende 
aanpak op geldzorgen in de Brainport Regio;

• Vroegsignalering van geldzorgen onder medewerkers en 
aansluiting op kwalitatief goede dienstverlening;

• Het faciliteren van uitrol van de Nederlandse 
Schuldhulproute in de hele regio én ondersteunen in het 
verbinden van de lokale initiatieven zodat hulpvragers 
makkelijker bij de hulp terecht komt die bij ze past;

• Het faciliteren en aanjagen van effectieve systemen ter 
voorkoming en/of oplossen van geldzorgen door middel 
van innovaties en ketensamenwerking.



Beoogde Impact (en activiteiten):

• 2021, 7 pilotbedrijven hebben leidinggevenden getraind 
op signaleren van geldzorgen en voeren van gesprekken 
met medewerkers over geldzorgen; 
communicatiecampagne op maat; en invulling gegeven 
aan het bieden van ondersteuning op geldzorgen middels 
het bestaande systeem (gemeenten, lokale 
hulpverlenings-instanties en vrijwilligersorganisaties), 
o.a. via de Nederlandse Schuldhulproute (NSR);

• 1000 medewerkers hebben in 2021 gebruik gemaakt van 
de NSR. Ze hebben de Geldfit-test ingevuld en een advies 
ontvangen hoe zij kunnen omgaan met hun geldzorgen 
en welke partij hun daarbij kan helpen;

• Er is een aantal innovaties gefaciliteerd die het systeem 
van ondersteuning bij geldzorgen in de Brainport Regio 
ten goede zijn gekomen;

• Er is een brug gebouwd tussen het bedrijfsleven en de 
hulpverlenende instanties op het gebied van 
vrijwilligerswerk.



Participatie
Beoogde Impact:
• 1000 inwoners naar werk 
• Bredere participatie van inwoners 
• Betrokkenheid van werkgevers vergroten 

Activiteiten:
• 50-Plussers project: >100 succesvolle plaatsingen 
• Jongeren project: >100 succesvolle plaatsingen 
• I’Mpower project met peer-coaching gericht op 

jonge werkzoekende; doel >150 jongeren naar 
school/werk.

• Verbinden netwerken van Sociale Ondernemers in 
aanpak van werkloosheid

Huidige Resultaten:
• 50-Plussers project: eerste batches leverde >40% 

baan-succes, meer dan 150 buddy’s! 



Polarisatie (Verbinding)
Visie
• Polarisatie tegengaan start bij verbinding op microniveau (bij inwoners in 

wijken en buurten). Start in De Bennekel. Talenten inzetten in de buurt 
conform aanpak Buurt in Bloei. 

Pilot:
• Opschalen Buurt in Bloei, in Bennekel, matches in de wijk vermeerderen 

en activeren buurtbewoners op hun hulpvraag (bijv. taalontwikkeling / 
grip op financiën/ onderwijs) en hun talent weer inzetten t.b.v. andere 
buurtbewoners 

• Beoogde impact totaal: >700 mensen bereiken
• Vanwege Corona moeizaam, herstart na Corona kwam niet van de grond
• Conclusie: voor echte impact moeten we iets anders opzetten

Nieuw inititatief:
• Wijkactivatie, met ondersteuning van Fontys , Gemeente en EHV 247
• Omdopen van Polarisatie naar Verbinding
• Ambitie: alle wijken bereiken!
• Van studiefase naar activatie 1e kwartaal 2023 



Brede initiatieven: 
Community Coaching
• Coachings traject voor stichtingen met 

bedrijfsmatige, strategische of ontwikkelings-
vraagstukken door bedrijven coaches.

• L&D traject voor young professional; coaching ’on 
the job’ 

• > 25 coaching trajecten succesvol afgerond



Brede initiatieven: 
MO040 diners

• 2 Keer per jaar MO040 diner

• 20 bedrijven en 20 NGOs

• Matchmaking vraag en aanbod, gerelateerd aan 
maatschappelijke thema’s

• Inzet van kennis, kunde, netwerk, materiaal; geen 
financiele donaties

• Al 17 keer met >1000matches en impact



Partners: Waar staan we nu?
• We zijn trots op het feit dat we een platform hebben

• Twee van de gekozen pijlers lopen, de derde herstarten kostte 
energie en moed

• Ambitie: iedereen aantoonbaar betrokken ligt op koers maar 
vereist doorzettingsvermogen 

• Een krachtig programmabureau is nodig voor doorstart, daar 
wordt aan gewerkt samen met Brainport Partnerfonds en Samen 
voor Eindhoven gaan we voor: Brainport Door en Voor Iedereen.  



Dank voor uw 
aandacht

Ledenorganisatie voor maatschappelijke 
impact in de 040 regio


