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Heeft jouw bedrijf een ambitie om te verduurzamen, 
maar moeite met het in de praktijk brengen ervan?

Impact Nation biedt vanuit ABN AMRO een 
duurzaamheids versnelling aan door bedrijven te 
koppelen aan innovatieve oplossingen. 

Wij helpen onze klanten op deze manier met de 
praktische kant in de verduurzaming van hun bedrijf.

Voor dit programma werken wij samen met experts van 
TheNextWeb, Impact Hub Amsterdam en Circl om 
samen tot een concreet resultaat te komen. 

 

Wat is Impact Nation?
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Hoe gaan wij te werk?

In vier praktische stappen wordt de 
duurzaamheidsambitie omgezet naar directe output. 

Deze stappen bestaan uit:

1. Een Challenge Shaping Workshop, waarin de 
ambitie tijdens een online ingerichte sessie op een 
interactieve manier tot een concrete challenge 
wordt gevormd

2. Een Scouting Proces die de match met de 
innovatieve start-up maakt

3. Een 100 Day Collaboration periode in welke de 
challenge wordt opgelost

4. DemoDay als exposure voor de final output.

 Wij vragen aan jou de wil en wij bieden de impact. 



Voordelen

Impact Nation introduceert bedrijven snel en gericht bij 
innovatieve bedrijven en gelijkgestemden. 

Dit resulteert in praktische hulp voor uw bedrijf om 
samen te werken met op maat gesneden oplossingen en 
realiseert een versnelling van de gemaakte 
duurzaamheidsambities. 

Daarnaast biedt Impact Nation een momentum om tot 
een praktisch resultaat te komen. Deelname aan het 
programma levert het bedrijf naast concrete output, ook 
een mooi verhaal naar buiten toe dat zowel op onze 
kanalen, als op die van het bedrijf zelf, als promotie kan 
dienen. 
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Voor wie interessant?

Impact Nation richt zich op elk klein en middelgroot bedrijf met 
een duurzaamheidsambitie. 

De mate in hoeverre deze duurzaamheidsambitie is ontwikkeld, 
maakt voor het programma niet uit. 

Impact Nation biedt 3 programma’s aan die afhankelijk van de 
ervaring op het gebied van duurzaamheid kunnen worden ingezet:

● Start. - kickstart het bedrijf zijn duurzaamheids reis door 
middel van een Challenge Shaping Workshop. 

● Ignite. - een gerichte matchmaking op een van onze 7 
duurzaamheids domeinen en remote begeleiding.

● Accelerate. - full package incl. een wereldwijde scouting met 
intensieve begeleiding om tot concrete output te komen

 



3 Domeinen

Impact Nation focust zich in de eerste helft van 2021 op 3 
domeinen met daarin verschillende sub-domeinen. 

Voor deze domeinen zijn de oplossingen al voor-gescout, wat het 
matching proces versnelt. 

Mocht het bedrijf zijn duurzaamheidsvraagstuk in een van deze 
categorieën terugvinden, dan is ons programma zeker de juiste 
plek om zijn duurzaamheid reis te kick-starten:

● Circular: plastics, packaging, food waste

● Climate: green buildings, industrial emissions

● Social: inclusion & accessibility, future of work



Community

Impact Nation heeft een eigen online community voor iedereen 

die geïnteresseerd is in sustainability en als onderdeel van het 

programma. 

Aanmelden is gratis. 

www.impactnationcommunity.nl 

http://www.impactnationcommunity.nl


Heeft jouw bedrijf een ambitie om te 
verduurzamen, maar moeite met het in de 
praktijk brengen ervan?

Kom met ons praten in de Chat Booth!

Wij zijn aanwezig op de volgende momenten:

12:30 - 13:00

14:30 - 15:00

16:30 = 17:00

Ready? Let’s make impact!

Menno van 
Leeuwen

ABN AMRO

Ilse Kwaaitaal
Impact Hub Amsterdam

Niina Pussinen
ABN AMRO - CIRCL



Contact us

Program Manager - Menno van Leeuwen

Tel nr: +31 6 51474482
E-mail: menno.van.leeuwen@nl.abnamro.com

Or sign up and we will contact YOU via our community:

www.impactnationcommunity.com 

mailto:menno.van.leeuwen@nl.abnamro.com
http://www.impactnationcommunity.com


Are you ready?

Let’s make nationwide
impact together


