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Wat kan Impact Nation van ABN AMRO voor 
u doen?
Impact Nation helpt bedrijven met de praktische kant van 

verduurzaming. Ziet u als ondernemer mogelijkheden op het 

gebied van circulariteit, de energietransitie of sociale impact, 

maar heeft u hulp nodig met de realisatie hiervan? Dan biedt 

Impact Nation een programma om in actie te komen en een 

volgende stap te zetten in het realiseren van de gewenste 

duurzame verandering.

Waarom biedt ABN AMRO deze dienst aan?
Duurzaamheid is één van de strategische pijlers van 

ABN AMRO: daarom willen wij als partner fungeren in uw 

duurzame transitie. We streven ernaar om in 2030 de helft 

van onze klanten te hebben geholpen een stap te zetten naar 

duurzamer ondernemen. Om dat te realiseren heeft Impact 

Nation een actieprogramma ontwikkeld om ondernemers te 

helpen in 100 dagen een concreet resultaat te behalen.

Wie zitten er achter Impact Nation?
Impact Nation is een initiatief van ABN AMRO, samen met 

de partners Impact Hub Amsterdam en TNW. Beide brengen 

domeinkennis, expertise en een internationaal netwerk in 

het programma. 

Daarnaast werken we samen met andere partijen die ons 

hierbij helpen, zoals universiteiten en overheden. Op deze 

manier werken we samen aan een nationaal ecosysteem 

voor ondernemers met een praktische vraag over 

verduurzaming van hun onderneming.

Wie kan gebruikmaken van Impact Nation?
U kunt gebruikmaken van Impact Nation als u voldoet aan de 

volgende voorwaarden:

 ▶ U heeft een onderneming of bent werkzaam bij een 

bedrijf dat wil verduurzamen. U hoeft geen ABN AMRO 

klant te zijn;

 ▶ U heeft een duurzame uitdaging, bijvoorbeeld op het 

gebied van circulariteit, de energietransitie, 

klimaatdoelstellingen of sociaal ondernemerschap;

 ▶ U wilt versnellen en bent bereid hier middelen en tijd voor 

beschikbaar te maken.

Om wat voor soort duurzame uitdagingen 
gaat het?
We helpen u met het definiëren en prioriteren van de meest 

belangrijke duurzaamheidsuitdaging van uw bedrijf. Dit is 

altijd een concrete en afgebakende vraag die met behulp van 

een innovatieve partner in 100 dagen tot een eerste concreet 

resultaat kan leiden. Denk bijvoorbeeld aan het vervangen 

van een milieubelastend materiaal in een productieproces, 

het ontdekken van een nieuwe duurzame dienstverlening 

voor uw klanten, of het aantrekken en binden van divers 

talent.

Hoe ziet het aanvraagtraject eruit?
Deelname aan Impact Nation verloopt volgens vijf heldere 

stappen.

1. Duurzaam gesprek en contract tekenen

2. Challenge Shaping Workshop

3. Internationale scouting & selectie van pilot-partner

4. 100-daagse pilot

5. Demo Day

In dit productinformatieblad leest u wat Impact Nation van ABN AMRO is en wat wij voor u kunnen doen.
Ook leest u wat de eventuele kosten zijn als u van Impact Nation gebruikmaakt.

Impact Nation van ABN AMRO
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Fase 1: Kennismaking middels een duurzaam gesprek en 
contract tekenen

Wilt u uw bedrijf verduurzamen en wilt u graag verkennen 

wat een eerste of mooie volgende stap kan zijn? Dat 

bespreken we in een eerste kennismakingsgesprek over 

duurzaamheid. We denken graag verkennend mee en zullen 

de inhoud en het Impact Nation programma toelichten als 

mogelijk vervolg.

Dit gesprek over duurzaamheid is gratis. Besluit u verder 

te willen gaan naar de volgende fase, dan sturen we u 

een contract. In dit contract staat wat we voor u doen, 

wat de voorwaarden zijn en hoeveel u betaalt voor onze 

dienstverlening. Bent u het eens met de inhoud, dan 

ondertekent u het contract. Vervolgens zullen we een 

afspraak met u maken voor een Challenge Shaping 

Workshop.

Fase 2: De Challenge Shaping Workshop (CSW) 
Om uw bedrijf met de praktijk van het verduurzamen te 

helpen, moeten we eerst samen bepalen wat het meest 

belangrijke op te lossen vraagstuk is. Dit verschilt per bedrijf, 

sector en regio. Aan de hand van een strak geregisseerde 

workshop komen we met de belangrijkste stakeholders 

van uw bedrijf tot een eerste aanzet van een uitdaging. 

We definiëren ook voorwaarden en restricties voor een 

mogelijke oplossing.

Wij maken van deze workshop een samenvatting, sturen die 

op, en zullen die in een tweede gesprek samen definitief 

maken. Keurt u de challenge goed, dan kunnen we de 

volgende stap zetten: het zoeken naar een passende 

(internationale) oplossing.

Fase 3: Internationale scouting & selectie van solution-
partner

In deze fase die ongeveer 6 tot 8 weken duurt, gaan wij 

samen met onze partners op zoek naar een passende partij 

die kan helpen met het oplossen van uw belangrijkste 

duurzaamheidsuitdaging. We gaan (inter)nationaal op zoek 

naar ongeveer 10 passende innovatieve bedrijven met een 

oplossing.

We stellen u voor aan deze bedrijven en u maakt een keuze 

om met maximaal drie van hen nader kennis te maken op 

“selection day”. Op deze intensieve en inspirerende dag 

stimuleren we u om te komen tot een keuze van één bedrijf 

om een pilot mee te starten om in 100 dagen tot een eerste 

resultaat te komen.

Fase 4: 100 daagse pilot
Na de selection day start de pilot. Dit is een 100-daagse 

periode waarin u samen met de gekozen solutions 

provider als team een eerste resultaat voor uw 

duurzaamheidsuitdaging gaat realiseren. We vangen deze 

periode aan met een collaboratie workshop waarin de 

samenwerkingsdoelen worden vastgelegd en u begeleid 

wordt door ons in hoe de samenwerking te organiseren.

Vanuit Impact Nation bieden we u diverse inhoudelijke 

kennis-modules zoals bijvoorbeeld het meetbaar maken van 

duurzaamheid, subsidies, en samenwerken. Daarnaast is 

er vanuit Impact Nation een vast contactpersoon betrokken 

als uw hulplijn en checken we minimaal tweewekelijks in. 

Omdat het traject per team verschilt, helpen we waar nodig 

met de fijngevoeligheid van het in de praktijk brengen van 

duurzaamheid tijdens de dagelijkse werkzaamheden.

Fase 5: Demo day
In de laatste weken van de pilot helpen we u met het 

toewerken naar een concreet resultaat. Dit zullen alle 

teams op Demo Day aan elkaar presenteren. Tijdens dit 

gezamenlijke evenement - dat indien mogelijk idealiter fysiek 

plaatsvindt - blikken we terug op de geleverde inspanning, 

delen we lessen met elkaar en vieren we het behaalde 

resultaat.

Eerdere deelnemende bedrijven aan Impact Nation zijn 

uitgenodigd en er is gelegenheid tot nadere kennismaking. 

Na Demo Day beslist u of en hoe u als team verder wilt gaan 

om het resultaat van de pilot te vergroten.
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Wat betaalt u voor deelname aan Impact 
Nation?
Voor onze dienstverlening betaalt u vanaf het moment 

dat u besluit deel te nemen aan een Challenge Shaping 

Workshop. Zo’n workshop is een verplicht onderdeel voor 

het vervolgprogramma.

Bij keuze voor het Accelerate programma vervallen de kosten 

van een Challenge Shaping Workshop. In onderstaande tabel 

ziet u hoeveel u betaalt voor onze dienstverlening*. De prijs 

van het programma stijgt naarmate de omzet van bedrijf 

hoger is. Dit i.v.m. onder andere de hogere complexiteit van 

het begeleiden van grotere partijen. De genoemde bedragen 

zijn exclusief btw.

Activiteit Bedrag

Kennismaking en duurzaam gesprek Kosteloos

Challenge Shaping Workshop € 3.000,- 

Programma Omzet (x mln EUR) Bedrag 

Accelerate programma 0 - 100 € 29.500,-

100 - 300 € 34.500,-

300+ € 39.500,-

* Heeft u een contract met ons afgesloten, maar besluit u gedurende een programma om te 
stoppen? Dan brengen we hiervoor kosten in rekening: € 150,- per uur met een maximum 
van respectievelijk € 7.500,- en € 20.000,- voor de programma’s.

Voordelen van Impact Nation
Eerdere deelnemers noemden dit pluspunten van hun 

deelname aan Impact Nation:

 ▶ U wordt geholpen met het vaststellen én concreet 

toewerken naar een oplossing van uw meest belangrijke 

duurzaamheidsuitdaging;

 ▶ U wordt meegenomen in de ABN AMRO en Impact 

Nation communicatie over het Impact Nation programma 

en kunt zich profileren als voorloper op het gebied van 

duurzaamheid;

 ▶ U wordt geïntroduceerd aan andere ondernemers in het 

programma die met duurzaamheid aan de slag gaan en 

kunt zo van elkaar leren.

 ▶ U kunt met het Accelerate programma uw medewerkers 

enthousiasmeren en meekrijgen naar een duurzamere 

bedrijfsvoering. Eerdere deelnemers vonden dit de 

grootste meerwaarde;

 ▶ U wordt lid van de Impact Nation community waar 

duurzame voorlopers kennis, inspiratie en vragen met 

elkaar delen. Daarnaast krijgen community-leden 

voordelen zoals korting op gebruik van co-working spaces, 

events en eenmalig gebruik van een grote 

evenementenruimte van 50 personen.

Wat u moet weten voordat u begint
 ▶ Deelname aan Impact Nation is geen garantie voor een 

duurzamer bedrijf. Het is geen totaal-oplossing voor 

iedereen die altijd werkt. Hierdoor halen niet altijd alle 

teams het vooraf gewenste resultaat; 

 ▶ Succes wordt in hoge mate bepaald door de inzet, 

commitment en prioriteit van beide bedrijven. Het is 

raadzaam de benodigde tijd en middelen vooraf af te 

stemmen en vrij te maken.

Dit productinformatieblad is informatief van aard. Het is geen juridisch, fiscaal of ander soort advies. Het is ook geen uitnodiging of aanbod tot 
het sluiten van een overeenkomst.

Het kan zijn dat de dienstverlening die we in dit productinformatieblad aanbieden niet aansluit bij uw bedrijfsdoelstellingen, financiële situatie, 
kennis en ervaring of individuele behoeften. De informatie uit dit productinformatieblad geldt daarom niet als advies. ABN AMRO treedt alleen 
op als uw adviseur als dit schriftelijk aan u is bevestigd, en u ABN AMRO volledig en juist heeft ingelicht over uw specifieke situatie.

ABN AMRO Bank N.V. heeft een bankvergunning van De Nederlandsche Bank N.V. en is opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële 
Markten (AFM) onder nummer 12020215. ABN AMRO Bank N.V. staat onder toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB).


