Impactjaarverslag
Bries 2020
Hoewel het een vreemd jaar was, voelde de
ondernemer in ons zich goed in 2020. We werkten
met meer toewijding dan ooit aan projecten die voor
een bepaalde groep mensen het verschil zouden
maken. En dat loont, al is het met een ambivalent
gevoel. We kregen de bevestiging dat waar we aan
werken ertoe doet en dat de socialimpact-bril een
constructieve manier is om naar maatschappelijke
uitdagingen te kijken. Aan de andere kant zagen we
dat er nog veel werk aan de winkel is.
We vonden de juiste mensen om ons heen, die
behalve onze visie ook onze actiegerichte aanpak
deelden. Samen bereikten we mooie dingen, die op
hun beurt weer perspectief bieden voor de toekomst.
We geven je graag een indruk van ons impactjaar.

Floor Kuipers
Coöperatielid

AANTAL
PROJECTEN

21

AANTAL
OPDRACHTGEVERS

17

AANTAL
IMPACTGEBIEDEN

We werkten aan 21 projecten in verschillende fasen: strategie & ontwikkeling, innovatie & realisatie, kennis &
inspiratie en onderzoek & rapportage.

AANTAL
PARTNERS

We hadden 17 samenwerkingspartners, waaronder The Social
Impact Factory, WerkPro,
Niquell, Biblionet en ICO
Kunstencentrum.

Impactcijfers
Samen bereikten we mooie
dingen, die op hun beurt
weer perspectief bieden
voor de toekomst.

13

In totaal hadden we 13 opdrachtgevers, waaronder (semi-)overheid,
gezondheidszorg, non-profit en
impactondernemingen.

7

We maakten impact op het
gebied van armoedebestrijding,
communityvorming, energietransitie,
arbeidsparticipatie, jongerenparticipatie, inclusie en het aanjagen
van impactondernemerschap.

Sustainable Development Goals: 1 Geen armoede, 8 Waardig werk en economische groei, 10 Ongelijkheid
verminderen, 11 Duurzame steden en gemeenschappen, 17 Partnerschap om doelstellingen te bereiken.

GECOACHTE
ONDERNEMERS

28

We coachten 28 ondernemers bij het
impactgericht(er) ondernemen.

AANTAL
BIJEENKOMSTEN

18

We organiseerden 18 (online)
bijeenkomsten over uiteenlopende impactgerelateerde
thema’s.

FINANCIERING
IMPACTDOELEN

13

Verstrekten microfinanciering voor
de specifieke impactdoelen van 20
ondernemers, die meededen aan
de Sociale Groningse Ondernemers
Challenge.

AANTAL
PUBLICATIES
We publiceerden 5 onderzoeksrapporten en online artikelen,
o.a. te lezen op Platform 31.

5

Bekijk project

DOEL

OPDRACHTGEVER

SAMENWERKING

Impactondernemerschap aanjagen

Innovatieatelier
Sociaal Domein,
Gemeente Groningen

Niquell (Hoogeveen) en
Social Impact Factory (Utrecht)

WAT
Een programma dat Groningse ondernemers uitdaagt een
sociale onderneming te starten, en hen begeleidt bij de eerste
stappen.

Impact in
de praktijk

IN HET KORT
Voor de derde keer mochten we een twintigtal sociaal ondernemers in de dop verder
helpen in hun ontwikkeling. Dit deden we door hun ondernemersplannen te toetsen op
criteria als impact, draagvlak, ondernemend, schaalbaar en nieuw; door microfinanciering
te verstrekken; door ondersteuning in marketing en algemene training en coaching.

Bekijk project

Muziekscholen in
het Westerkwartier

DOEL

OPDRACHTGEVER

DOEL

OPDRACHTGEVER

SAMENWERKING

Armoedebestrijding, inclusie

Armoedepact Westerkwartier

Inclusie/jongerenparticipatie

Gemeente Westerkwartier
(Leek, Grootegast, Marum,
Zuidhorn en deel MiddagHumsterland)

Marleen van der Werﬀ,
co-creatiespecialist

WAT
Samen armoede bestrijden: van plannen naar actie.

IN HET KORT
In 2018 ondertekenden zo’n 50 partners het Armoedepact Westerkwartier met als doel
samen armoede bestrijden. Als je vervolgens van een plan naar concrete actie wilt, moet je
bij Bries zijn. We organiseerden meerdere verbindingssessies, om de partners te verleiden
ook hun kennis te delen en tot gezamenlijke acties te komen. Daarnaast verbeterden we
ingewikkelde en onnodige procedures ten behoeve van het gezamenlijke doel: armoede in
de gemeente Westerkwartier bestrijden.

WAT
Gezamenlijke identiteit van kunst- en cultuuronderwijs.

IN HET KORT
Na het samengaan van verschillende gemeenten kregen twee muziek- en cultuurscholen
het verzoek hun samenwerking te onderzoeken, verder uit te breiden en eventueel te
komen tot een nieuwe organisatievorm. We brachten, samen met de instellingen, de
verschillen en overeenkomsten in kaart, haalden bestaande en gewenste beelden van
stakeholders op, wogen belangen af, ontwierpen en herontwierpen, doorbraken eventuele
weerstand of wisten deze om te buigen, vonden energie en hielpen een nieuwe organisatie
in de benen. Oftewel, we componeerden, arrangeerden en deden de ouverture, met als
eindresultaat dat eind 2020 coöperatie KunstKwartier het licht zag.

Bekijk project

DOEL

OPDRACHTGEVER

SAMENWERKING

Jongerenparticipatie

Gemeente Loppersum

Marleen van der Werﬀ,
co-creatiespecialist

WAT
Een plek waar jongeren kunnen werken aan creatieve projecten
en talentontwikkeling op het gebied van technologie.

IN HET KORT
Hoewel de kreet ‘Ik verveel me’ pubers niet vreemd is, is het niet fijn als jongeren aangeven dat
er permanent te weinig te doen is in hun woongebied. De gemeente Loppersum wilde daarom
een plek voor jongeren, waar zij terecht kunnen voor creatieve ontwikkeling. De opdracht van
de gemeente namen we ter harte, maar lieten we daarna weer los. Bij zo’n project loont het om
niet bang te zijn contouren en zelfs het einddoel los te laten. Zo kun je de mensen om wie het
echt gaat centraal stellen. Er ontstonden intensieve verbindingen tussen diverse organisaties.
We bouwden een bestand op met namen en een klein groepje jongeren dat vast betrokken
is en meedenkt. Na deze fase van aanjagen en opstarten geven we het stokje door aan een
plaatselijke jongerencoach, die samen met de betrokken organisaties De Bazenfabriek verder
laat groeien. Het resultaat: een plek die daadwerkelijk jongeren aantrekt.

Andere
hoogtepunten
110 EIERBALLEN VERORBERD

30 KILO LOKAAL GEBRANDE KOFFIE GEDRONKEN

EEN NIEUWE WEBSITE

ZESJARIG BESTAAN GEVIERD

COÖPERATIELID FREERK JAN TROUWDE

10E COÖPERATIELID VERWELKOMD

LANCERING VONK TRAINEESHIP BV

