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Ons meest eerlijke verhaal.

Impact ondernemen is prachtig. We hebben een

gemotiveerd team, loyale klanten en een rendabel concept.

Maar ondernemen vanuit impact kent ook zijn keerzijde. In

dit jaarverslag vertellen we je ons eerlijke verhaal. Over onze

torenhoge ambities, valkuilen, lessons learned en natuurlijk

de dingen die goed zijn gegaan.

Have fun!



2021 is het jaar van de ommeslag

Welke impact maakt Ten Stripes op de Nieuwe
Economie? Het is immers onze missie om de Nieuwe
Economie groter te maken dan de traditionele.

Het antwoord is kort en eerlijk: nog niet zoveel. Is dat
erg? Nee dat niet. Willen we meer impact maken? Ja
absoluut. 

2021 was het jaar waarin een grote transitie in gang is
gezet. Shell is aangeklaagd. Overal in het nieuws lees je
van alles over de stikstofcrisis, klimaatcrisis en IPCC-
rapporten. Kortom, duurzaamheid is hotter dan ooit.
Letterlijk in dit geval.

Bij Ten Stripes hebben we een roerig maar mooi jaar
achter de rug. We hebben de aandelen overgenomen
van onze investeerder om verder aan onze missie te
werken. We hebben fors geïnvesteerd in het
professionaliseren van onze werkwijze. En we hebben
met het lanceren van The Impact Project een tool om
ons verhaal en onze kijk op marketing middels een e-
learning te vertellen.

Voorwoord.

Tegelijkertijd staat impact ondernemen steeds beter op
de kaart bij ondernemers. En ook vanuit de overheid
begint dit in de vorm van de 'City Deal Impact
Ondernemen' concreet gestalte te krijgen (Ten Stripes is
aangehaakt). De SDG’s zien we op steeds meer plekken
terug en deze beginnen in het bedrijfsleven steeds een
prominentere rol te krijgen.

Kortom, we zitten bij Ten Stripes op de juiste golf. We
zijn klaar om Nederland, maar ook daarbuiten, de stap
naar ondernemen in een nieuwe economische
werkelijkheid te laten zien.

Doe jij met ons mee? Meld je dan aan op onze
fanpagina.

Met optimistische groet,
Bart Joling - founder Ten Stripes
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Marketing met een missie.

Dit is waar wij voor staan:

Onze missie. Onze Visie.

Zorgzaam.
We denken in generaties in plaats van
kwartalen. We zorgen voor elkaar, voor onze
klanten en voor onze partners. 

We zorgen ervoor dat zaken goed geregeld
zijn en zetten de menselijke maat hierbij altijd
voorop. Omdat we simpelweg zo de beste
resultaten kunnen halen met elkaar.

Authentiek.
Ten Stripes is authentiek. Authentiek staat
voor origineel, fantasierijk, speels, innovatief,
eigen en creatieve vrijheid.

De dingen die we doen, doen we vanuit ons
hart en we gaan hierbij altijd op zoek naar de
kern van jouw organisatie. Alleen op deze
manier vertellen we verhalen van klanten die
er echt toe doen. 

Waarom? Alleen dan zorgen we voor lange
termijn geloofwaardigheid van jouw
organisatie.

Gedreven. 
Ten Stripes is gedreven. Gedreven staat voor
bevlogen, bezield, toegewijd, passie,
overtuiging, ambitie, moedig,
toekomstgericht, groei. 

Wij zijn gedreven leiders van de Nieuwe
Economie. Gedreven werken is werken
vanuit het hart.

De Nieuwe Economie groter
maken dan de traditionele.

Door de inzet van marketing 3.0 strategieën helpen wij bedrijven groeien en
ontwikkelen. De executie hiervan doen we door oprechte en ijzersterke verhalen te
verspreiden, over de juiste kanalen, op het juiste moment aan de juiste mensen. De
mensen die met ons werken zijn intrinsiek gedreven marketeers die het beste willen
voor jou én voor de wereld.
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12,1% 14,1% 15,4%

Waar staan we als Nederland in relatie tot onze missie.

MVO Nederland berekent elk jaar de Nieuwe Economie Index.
Stapje voor stapje ondernemen bedrijven steeds meer vanuit
de Nieuwe Economie. Er is volgens MVO Nederland 20%
nodig om de sneeuwbal echt aan het rollen te krijgen…

Ook komend jaar zullen wij weer hard werken om die 1,3% stijging van 14,1% naar 15,4% te realiseren! 

2020 2021 2022
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https://www.mvonederland.nl/nieuwe-economie-index-nex/


Hiervoor is samenwerking tussen verschillende
organisaties hard nodig. Daarom zijn wij samenwerkingen
aangegaan met verschillende partners en zijn
initiatiefnemer van SDG Impact: een organisatie die
bedrijfsvoering op basis van zichtbare en meetbare impact
op de Sustainable Development Goals de norm wil
maken. Dit wordt gedaan door alle bedrijven die op basis
van impact ondernemen op te nemen in een database. Zo
kan iedereen makkelijk opzoeken of een bepaald bedrijf
impact maakt op de Sustainable Development Goals en in
welke mate.

Vanuit het bedrijfsleven willen wij als Ten Stripes helpen
het verschil te maken. Daarom gaan we zelf bij alles wat
we doen na of het bijdraagt aan onze impact doelstelling
om de Nieuwe Economie laten groeien én helpen we onze
klanten zich te binden aan SDG Impact. Let’s go!

Bijdragen aan een betere wereld dus, oké. Wat zou het
handig zijn als daar richtlijnen voor waren, of misschien
zelfs een wereldwijde agenda voor een duurzame
toekomst… 

Sustainable Development Goals.
En gelukkig bestaat die ook. En wat voor één. We
bedoelen natuurlijk de Sustainable Development Goals
(SDG’s)! De SDG’s zijn 17 duurzame ontwikkelingsdoelen,
opgesteld door alle landen die aangesloten zijn bij de
Verenigde Naties. Het doel van de SDG’s is om de wereld
voor 2030 een betere plek te maken.

De SDG’s raken verschillende wereldwijde problemen die
om onze aandacht en actie vragen. Van extreme armoede
tot de vervuiling van de oceanen en van de opwarming
van de aarde tot alles daartussenin. Eén ding hebben ze in
ieder geval gemeen: ze zijn allemaal noodzakelijk om de
gewenste duurzamere toekomst tot een nieuwe realiteit te
maken. 
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Onze focus SDG's.

Onze eigen impactstrategie richt zich op 3 SDG’s. Deze verankeren we elke dag meer in onze bedrijfsstrategie.

Economische groei is pas
duurzaam als kapitaal, arbeid en
grondstoffen verantwoordelijk
worden ingezet en als winsten en
inkomens eerlijk verdeeld worden
tussen burgers en bedrijven.

Internationale samenwerking is
nodig om de capaciteit en
middelen te versterken om de
duurzame ontwikkelingsagenda uit
te voeren. Het realiseren van de
doelen vereist een samenhangend
beleid, een coöperatieve omgeving
en het aangaan van nieuwe
mondiale partnerschappen.

Adequaat onderwijs is voor
mensen in alle leeftijdscategorieën
en in alle levensfasen van belang,
van voorschoolse educatie tot ‘een
leven lang leren’. Onderwijs zorgt
ervoor dat de werkenden over
vaardigheden beschikken om te
kunnen functioneren in een
kennisintensieve omgeving.
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Onze Theory of Change.

Als strategie hebben wij onze 'Theory of
Change' begin 2021 opgesteld. Hierin
staan onze SDG’s centraal, de input die we
er voor nodig hebben om de doelen
rondom deze SDG’s te realiseren, de
stakeholders die hier invloed op uitoefenen,
de activiteiten die we moeten ondernemen
om de doelen te realiseren en de gewenste
output/doelen die we moeten behalen om
tot de gewenste uitkomsten (outcomes) en
uiteindelijk gewenste impact te komen.
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HOE WE DAT DOEN? LEES SNEL VERDER PER PEILER.

De Nieuwe Economie laten groeien.
Tijdens het nadenken over de vraag: ‘Wat is nou écht de
manier waarop wij de meeste impact maken?’, waren we het
er al snel over eens: we willen de Nieuwe Economie laten
groeien. Dit doen we aan de hand van drie pijlers:

Onze kennis over de Nieuwe
Economie delen.

De beste plek bieden voor
intrinsiek gemotiveerde

marketeers die met plezier,
autonomie en zingeving

werken aan de marketing
van onze klanten.

Klanten helpen met het
vergroten van hun positieve
impact en het verkleinen van

hun negatieve impact.

1. 2. 3.
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Sustainable Development Goals
De impact die wij maken op de Nieuwe Economie is
grotendeels indirect; via de klanten die wij helpen om
hun positieve impact te vergroten en hun negatieve
impact te verkleinen. Daarom koppelen we onze
klanten op strategisch niveau aan de SDG’s en
sturen we er actief op dat onze klanten, net als wij,
impact als een belangrijk onderdeel van hun
bedrijfsvoering zien.

The Impact Project
De Nieuwe Economie laten groeien gaat het snelst als
zoveel mogelijk bedrijven, overheden, non-
profitorganisaties en individuen eraan bijdragen.
Daarom hebben we de e-learningmodule The Impact
Project gelanceerd. In deze module, specifiek gericht
op start-ups en studenten, helpen we bedrijven met
het opzetten van hun eigen Marketing 3.0 strategie
voor hun bedrijf. 

Daarnaast delen we geregeld blogs en posts via onze
socialemediakanalen Instagram en LinkedIn met
kennis over de Nieuwe Economie. Welke blogs dit
precies zijn, is getoetst door Alexander Impact, zodat
we zeker zijn dat we alleen blogs die specifiek kennis
delen over de Nieuwe Economie hierin meenemen.

Intrinsiek Gemotiveerde Werknemers
Onze impact valt of staat met onze werknemers. Dit
klinkt misschien wat dramatisch, maar is daarom niet
minder waar. Zonder onze intrinsiek gemotiveerde
marketeers is het simpelweg onmogelijk om de
marketing te maken waar we zo trots op zijn. Daarom
hechten we veel waarde aan een cultuur gebaseerd
op psychologische vrijheid. Dat wil zeggen: iedereen
mag zeggen wat hij of zij wil, altijd en tegen iedereen.
Ook sporten we wekelijks samen en organiseren we
meerdere activiteiten buiten het werk om, met de
sinterklaasviering en bijbehorende karaokeavond als
één van de absolute hoogtepunten. 

Om te checken of onze werknemers met  net zoveel
plezier naar het werk gaan als we hopen, doen we
vier keer per jaar een onderzoek naar het werkgeluk
dat onze marketeers ervaren. Dit onderzoek bestaat 
 uit een enquête opgezet door Alexander Impact en
verspreid en geanalyseerd door onze 'Chef
Werkgeluk'. De resultaten worden per kwartaal
bijgewerkt op het impactdashboard op onze website.

1.

2.

3.

Das gaaf.
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https://www.theimpactproject.nl/
https://tenstripes.nl/marketing-3-0/
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Een korte recap.

Die SDG’s die wij verankeren in onze bedrijfsvoering: hoe doen we dat ook alweer?

Onze missie is om de Nieuwe
Economie aan te jagen. Deze sluit
naadloos aan bij SDG 8.

Als dienstverlenend bedrijf kunnen
we de meeste impact maken op
onze klanten door hen te helpen
hun positieve impact te vergroten
en hun negatieve impact te
verkleinen. 

We leggen middels onze e-
learning tool ‘The Impact Project’
de verbinding met het onderwijs
om kennis van impact
ondernemen en marketing in de
Nieuwe Economie te delen met
toekomstige leiders.
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1. Klanten helpen met het vergroten van hun positieve impact
en het verkleinen van hun negatieve impact.

In 2021:
a) …is ons gehele klantportfolio op strategisch niveau gekoppeld aan
de SDG’s.

b) …hebben al onze klanten het maken van impact op deze SDG’s,
binnen een jaar nadat de samenwerking begon, op een hoger niveau
opgenomen in hun bedrijfsvoering (tenminste één SDG-impact niveau
hoger: brons - zilver - goud). 

c) …vergroten we het percentage van onze omzet dat volgt uit werk
voor Nieuwe Economie klanten met 10 procentpunten (ten opzichte
van werk voor klanten die actief zijn in de traditionele economie).

Onze impact doelen in 2021.
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2. Onze kennis over de Nieuwe Economie delen

In 2021…
 a) …halen 1000 deelnemers van The Impact Project hun Impact
Ondernemen certificaat.

 b) …bereiken we met onze kennis over de Nieuwe Economie 10,000
unieke lezers per maand. 

 c) …leiden we vier nieuwe stagiairs op, die allemaal een Marketing 3.0
expert worden.

3. De beste plek bieden voor intrinsiek gemotiveerde
marketeers die met plezier, autonomie en zingeving werken aan
de marketing van onze klanten

In 2021…
   a) …ervaren alle werknemers bij Ten Stripes werkgeluk op een hoog
niveau, met een minimale score van een 8 gemiddeld. 



0% 22% 78%

720

Hoe hebben wij onze
impact gemeten?

Elke Theory of Change die we opstellen, is gevalideerd
door Alexander Impact. Als onafhankelijk
onderzoeksbureau staan ze garant voor alle impact
strategieën die wij opstellen voor onze klanten (en dus
ook voor onszelf!). Daarmee garanderen we dat de
Theories of Change die we opstellen 100% kloppen.
En wie wil dat nou niet?!

Ten Stripes zou Ten Stripes niet zijn, als we niet ook
onze eigen impact inzichtelijk hebben gemaakt, zodat
we datagedreven onze steen bijdragen aan een betere
wereld! Dit hebben we gedaan via ons eigen ‘impact
dashboard’. Altijd reallife te vinden op
tenstripes.nl/impact.

Impact dashboard 
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Behaalde resultaten.

a) In 2021 is ons gehele klantportfolio op
strategisch niveau gekoppeld aan de SDG’s.

Om inzichtelijk te maken in welke mate onze
klanten het doelgericht maken van impact tot
structureel onderdeel van hun bedrijfsvoering
hebben gemaakt, gebruiken we de SDG Impact
tool. Via onze partner pagina zie je in één
oogopslag welke bedrijven we op welk niveau
helpen met impact maken op de SDG’s!

Tot nu toe staan 25% van onze klanten op SDG
Impact. Dit is dus niet het resultaat wat we
hoopten en hier hebben we dan ook niet genoeg
tijd aan besteed. Helaas. Voor 2022 timmeren we
daarom al hard aan de weg en zijn we nieuwe
ideeën aan het ontwikkelen om ons klantcontact
te verbeteren. Zo stellen we een heuse ‘Chef
Klantgeluk’ aan, die de tevredenheid van klanten
en impact maken op nummer 1 zal zetten en
zowel de (impact)doelen van klanten als onze
eigen doelen beter zal bewaken. Daarnaast zal de 

Chef Klantgeluk ook de doorvertaling van deze
werkzaamheden naar de medewerkers van Ten
Stripes bewerkstelligen. Denk bijvoorbeeld aan
welke acties nodig zijn om de tevredenheid van
onze klanten te verbeteren en wie of wat daar
voor nodig is.

Percentage klanten
gekoppeld aan de SDG's:

25%
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1. Klanten helpen met het vergroten van hun positieve impact en het verkleinen
van hun negatieve impact.

https://sdgimpact.nl/deelnemers/?_partner_van=ten-stripes


0% 22% 78%

720

Behaalde resultaten.
Klanten helpen met het vergroten van hun positieve impact en het verkleinen
van hun negatieve impact.

b) In 2021 hebben al onze klanten het maken
van impact op deze SDG’s, binnen een jaar
nadat de samenwerking begon, op een hoger
niveau opgenomen in hun bedrijfsvoering
(tenminste één SDG Impact niveau hoger:
brons - zilver - goud).

25% van onze klanten staan dus al op SDG
Impact, yay! Hiernaast kun je zien wat de niveaus
zijn die deze klanten hebben behaald. Zoals al
eerder beschreven, is het hier echter bij gebleven
en hebben we niet genoeg tijd geïnvesteerd in het
verder begeleiden van onze klanten in hun impact
traject. Daardoor hebben we ook niet goed
kunnen meten of deze bedrijven hun duurzame
bedrijfsvoering naar een hoger niveau hebben
getild. Een grote les voor 2022 dus. 

17
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Behaalde resultaten.

c) In 2021 vergroten van het percentage van
onze omzet dat volgt uit werk voor Nieuwe
Economie-klanten (t.o.v. werk voor klanten
die actief zijn in de traditionele economie).

Samen met de impact wetenschappers van
Alexander Impact hebben we bepaald welke van
onze klanten Nieuwe Economie klanten zijn, welke
in transitie zijn richting de Nieuwe Economie en
welke in de traditionele economie werken. Na het
bedenken van verschillende formules en het delen
van verschillende meningen om onze omzet dat
volgt uit werk voor deze Nieuwe Economie
klanten te meten, zijn we erachter gekomen dat
we dit in 2021 op de verkeerde manier hebben
aangepakt. De metingen die we gedaan hebben
geven niet het beste beeld van de werkelijkheid,
wat betekent dat het onduidelijk is of ons doel
behaald is. In 2022 proberen we dit opnieuw,
door een nieuwe methode te ontwikkelen - die
geverifieerd wordt door Alexander Impact - 

waarmee we beter in kaart brengen wat de
relatieve bijdrage van Ten Stripes is aan de
Nieuwe Economie.
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Behaalde resultaten.

De 358 deelnemers aan TIP komen o.a. 
via deze organisaties:

Onze kennis over de Nieuwe Economie delen.

a) In 2021 halen 1000 deelnemers van The
Impact Project hun Impact Ondernemen
certificaat.

In maart 2021 hebben we TIP 3.0 gelanceerd.
Een kosteloze e-learning voor iedereen die via 22
leuke en leerzame video’s wil leren over marketing
in de Nieuwe Economie.

Tot nu toe hebben 358 mensen via de TIP e-
learning en aanvullende workshops of lezingen
kennis genomen van onze visie op marketing in
de Nieuwe Economie. Nog geen 1000 dus, maar
we zitten hiermee al wel op bijna 36% van ons
doel.

19
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Behaalde resultaten.
Onze kennis over de Nieuwe Economie delen.

b) In 2021 bereiken we met onze kennis over de
Nieuwe Economie 10,000 unieke lezers per maand.
Onze kennis over de Nieuwe Economie wordt goed
gelezen.

We hebben geregeld blogs en posts via onze
socialemediakanalen Instagram en LinkedIn gedeeld met
kennis over de Nieuwe Economie. Hiernaast kun je zien dat
onze content bijzonder goed gevonden én gelezen wordt. 

We hebben namelijk 49.415 unieke website bezoekers
gehad, die zich op de verschillende Nieuwe Economie
blogpagina's bevonden. Dat zijn er gemiddeld 4.117 per
maand. Hiermee is ons doel opnieuw wat te ruim ingeschat,
maar elk beetje impact, is wel impact toch? ;) 

c) In 2021 leiden we vier nieuwe stagiairs op, die
allemaal een Marketing 3.0 expert worden.

Dat zijn er uiteindelijk vijf geworden en die mogen zichzelf
zeker marketing 3.0 experts noemen.

20
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Behaalde resultaten.
De beste plek bieden voor intrinsiek gemotiveerde marketeers die met plezier,
autonomie en zingeving werken aan de marketing van onze klanten.

a) In 2021 ervaren alle werknemers bij Ten

Stripes werkgeluk op een hoog niveau, met

een minimale score van een 8 gemiddeld. 

Om te checken of onze werknemers met net

zoveel plezier naar het werk gaan als we hopen,

doen we vier keer per jaar een onderzoek naar

het werkgeluk dat onze marketeers ervaren. Dit

onderzoek bestaat uit een enquête opgezet door

Alexander Impact en verspreid en geanalyseerd

door onze 'chef werkgeluk'. In 2021 hebben we

het onderzoek in plaats van vier, drie keer

uitgevoerd. Zie hiernaast de gemiddelde cijfers.

Met een totaal gemiddelde van een 8,5 kunnen

we wel stellen dat onze marketeers met plezier,

autonomie en zingeving werken aan de marketing

van onze klanten.

Wij durven onszelf te zijn en er heerst een open

cultuur, een vertrouwde en positieve sfeer binnen

ons bedrijf en dit maakt ons tot een hechte groep

die soms zelfs als een familie voelt

De cijfers:

AUTONOMIE 8,8

WAARDERING 8,5

VERTROUWEN 8,8

PLEZIER 8,6

VERBINDING 9,0

VOLDOENING 7,9

ZINGEVING 8,6

COMPETENTIE 8,1

Door deze positieve vibes, vergeten we ook wel

eens het negatieve te delen, wat natuurlijk ook

belangrijk is voor de groei en leermomenten

binnen Ten Stripes.

We hebben elkaar wel gemist het afgelopen jaar.

Veel thuiswerken en het nog niet hebben van een

vast, eigen kantoor werkte niet mee aan het nog

meer versterken van de connecties met elkaar.

Dit had soms ook het verdwijnen van overzicht en

onduidelijke communicatie tot gevolg. Maar hier

wordt aan gewerkt... Want een nieuw, duurzaam

en impactvol kantoor is in zicht en we zijn bezig

om nog meer samen te werken aan projecten.

Ook hebben we het gevoel dat ons werk

bijdraagt aan wat we belangrijk vinden en dat we

echt een verandering teweeg brengen. Hoera

voor impact maken.

21
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2021 - alles op een rijtje:

Onze kennis over de Nieuwe
Economie delen.

De beste plek bieden voor
intrinsiek gemotiveerde

marketeers die met plezier,
autonomie en zingeving werken

aan de marketing van onze
klanten.

Klanten helpen met het vergroten
van hun positieve impact en het

verkleinen van hun negatieve
impact.

Doel 1.

Behaalde
resultaten.

Behaalde
resultaten.

Behaalde
resultaten.

Doel 2. Doel 3.

A)

B)

C)

A)
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MEEEEER
IMPACT IN
2021.

Je kunt op 100 verschillende manieren impact creëren. Niet
alleen door middel van het uitvoeren van een
bedrijfsgerichte impactstrategie. Wij hebben het hier dan
ook niet bij gelaten, maar hebben ook andere acties
ondernomen om nog meer impact te maken.

Vrijwilligerswerk en
lidmaatschappen
Sponsoring en goede doelen
Impact voor ons personeel
SDG Impact
Milieu impact
B Corp certificering

Overzicht.



Vrijwilligerswerk en lidmaatschappen.
We zijn lid van verschillende netwerkclubs. Onder andere bij de JCC (interim-
voorzitter), Impact Noord (leden commissie) en Ronald McDonald (bestuurslid) zijn
we actief lid.
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Sponsoring en goede doelen. 

In 2021 hebben we €2.500,- gedoneerd aan Stichting Kwasa.
Deze sluit naadloos aan op onze gekozen SDG’s 4, 8 en 17.

Voor de actie ‘Kerst 050’ hebben we €250,- euro (10
kerstpakketten) gedoneerd aan minima gezinnen in Groningen.

Bij JCC zijn we preferred supplier en ondersteunen we bij de
marketingstrategie. Daarnaast zijn we hoofdsponsor van
Enactus Groningen.

GOEDE DOELEN.Sponsoring.
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Impact voor ons personeel.

Om onze werkplekken te verbeteren, hebben we voor de
vaste medewerkers een circulaire, ergonomische bureaustoel
gekocht via een van onze klanten.

We hebben een pensioen afgesloten voor onze werknemers
bij Brand New Day. Uiteraard de duurzame optie.

Werkplek.Pensioen.
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SDG Impact.
Zoals eerder genoemd zijn wij initiatiefnemer van SDG
Impact en zijn we samen met verschillende partners bezig
om dit platform verder te ontwikkelen. Om te blijven
verbeteren hebben we in 2021 feedback gevraagd aan de
deelnemende bedrijven en hebben we op basis daarvan een
nieuwe website gebouwd. Inmiddels doen er 117 bedrijven
mee.
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Milieu impact.

Volgens de milieubarometer (de tool die we gebruiken om
onze CO2-uitstoot te meten), stoten we op dit moment het
meeste CO2 uit door te reizen met de auto (woon-werkverkeer
en zakelijk verkeer) en door elektriciteitsverbruik.

Dit kan beter. Dus worden er plannen opgezet om te kijken
naar het leasen van een elektrische Ten Stripes auto, om
groener naar onze klanten te kunnen reizen en hiermee onze
CO2-uitstoot te verminderen. 

Milieubarometer.
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Milieu impact.

Daarnaast zullen we in 2022 verhuizen naar een nieuw,
volledig circulair kantoor. Dit betekent dat de CO2-
uitstoot door elektriciteit, brandstof en warmte ook zal
verminderen. 

Een nieuw kantoor.
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Milieu impact.

Via EcoMatcher doen we er nog eens een schepje bovenop:
nog meer bomen planten! Elk jaar ‘planten’ we 100 bomen,
waarmee we bijdragen aan de SDG’s 10, 15 en 13 die
EcoMatcher realiseert.

Via Trees for All compenseren we onze CO2-uitstoot op een
duurzame en impactvolle manier, door het bedrag wat
tegenover onze uitstoot staat te doneren. Dit wordt
geïnvesteerd in gecertificeerde herbebossingsprojecten. In
2021 hebben wij onze totale uitstoot van 18,38 ton CO2 op
deze manier volledig gecompenseerd.

EcoMatcher.

Trees for All.

Uitstoot reduceren is natuurlijk altijd beter dan compenseren.
Voor de uitstoot die (nog) niet te verminderen is hebben we
verschillende oplossingen gevonden om deze toch te
compenseren. 
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B Corp certificering.

En last but not least: om onze missie erkende kracht bij te
zetten, zijn we op 1 mei 2021 (onze verjaardag) begonnen
met onze B Corp certificering. Dit is een internationale
certificering voor winstgedreven bedrijven die een grote,
positieve impact hebben op mens en milieu. Deze bedrijven -
klein en groot - hebben duurzaamheid een blijvende plek
gegeven in hun DNA en weten op meerdere manieren
waarde te creëren. Bedrijven worden beoordeeld op
verschillende onderdelen binnen hun organisatie:
‘Governance’, ‘Workers’, ‘Community’, ‘Environment’ en
‘Customers’. Op 2 december 2021 is onze aanvraag
ingediend en hebben we een voorlopige score van 104.5
punten, wat nog geaudit moet worden door B Corp.
Spannend!
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Tot nu toe staan we er goed voor.
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CONCLUSIE.



Conclusie.

Onze Theory of Change bijvoorbeeld, hebben we aan het begin van
2022 geanalyseerd. We scherpen deze op een aantal onderdelen aan.
Met name de tijd en aandacht die we van onze klanten nodig hebben.
Daar gaan we zelf meer aandacht aan geven. Dit doen we door een 
 heuse 'Chef Klantgeluk' aan te stellen, die de tevredenheid van
klanten en impact maken op nummer 1 zal zetten en zowel de
(impact)doelen van klanten als onze eigen doelen beter zal bewaken.
Daarnaast zal de Chef Klantgeluk ook de doorvertaling van deze
werkzaamheden naar de medewerkers van Ten Stripes
bewerkstelligen. 

Denk bijvoorbeeld aan welke acties nodig zijn om de tevredenheid van
onze klanten te verbeteren en wie of wat daar voor nodig is. Tot nu toe
hebben we namelijk onvoldoende tijd geïnvesteerd om onze klanten
mee te nemen in onze duurzame missie en hen te begeleiden in hun
eigen duurzaamheids- en impact traject. Dat gaan we in 2022 beter
doen, door onze klanten beter te betrekken, in de vorm van podcasts,
events en consultancy.

De markt, en een deel van onze klanten, staat nog niet zo te popelen
voor de Nieuwe Economie als wij dat doen. Helaas. Maar desondanks
zijn we trots op wat we tot nu toe wél allemaal hebben bereikt als
kleine organisatie. We helpen verschillende bedrijven om
maatschappelijk relevanter en krachtiger te worden door hen te helpen
hun positieve impact te vergroten en negatieve impact te verkleinen. 

Wat we kunnen concluderen uit deze informatie is dat we een te grote broek hebben aangetrokken
in 2021. We hebben onze doelen te ambitieus geformuleerd. Dat is een les geweest die we mee
kunnen nemen naar 2022.
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We bieden kennis aan over de Nieuwe Economie via The Impact
Project. We plaatsen verschillende content en blogs op onze
socialmediaplatformen en website. Én we hebben een intrinsiek
gemotiveerd team dat werkgeluk ervaart. Vooral dat laatste hebben we
veel tijd en aandacht in geïnvesteerd. Onze gedachte is dat de mensen
het uiteindelijk moeten doen. We hebben veel onderzoek gedaan naar
intrinsieke motivatie en we sturen het bedrijf op deze pijlers.

Hiernaast zijn we maatschappelijk betrokken, monitoren we onze eigen
impact op het milieu met de Milieubarometer. Ook geven we een
stukje terug aan Moeder Aarde door onze CO2-uitstoot op een
impactvolle manier te compenseren via Trees for All én bomen te
planten via EcoMatcher. En niet te vergeten, verhuizen we in 2022
naar een nieuw, volledig circulair kantoor en zijn we gestart met het
proces om een gecertificeerd B Corp bedrijf te worden!

Omdat het team, de interne- en externe structuren steeds meer orde
krijgen, hebben we mooie plannen voor 2022 om onze klanten nóg
meer te betrekken in onze kennis en drive om de Nieuwe Economie
groter te maken. 

Wij hebben er zin in!




