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1. Een oplossing is nog geen goed verhaal…

… en een goed verhaal is nog geen oplossing. En je hebt beide nodig om impact te maken. Een 
oplossing moet praktisch haalbaar zijn en ze moet draagvlak onder de bevolking, politiek en het 

bedrijfsleven hebben. Maar impactmakers zijn niet per definitie verhalenvertellers. The GreenBox brengt 
de oplossing en het verhaal samen, zodat de positieve boodschap van de impactmakers gehoord 

wordt. Wij geloven dat op deze wijze de concrete oplossingen het publiek bereiken. 

2. Wij maken lokale impact

Globalisering heeft een enorme vlucht genomen in de afgelopen tientallen jaren. Met name door de 
komst van internet, is de wereld stukje bij beetje kleiner geworden. Globalisatie geeft ons een nieuw 

soort verbondenheid, maar heeft ook haar keerzijdes laten zien: producten uit alle windstreken worden 
getransporteerd naar hun afzetmarkt, wat zorgt voor onnodig veel ecologische schade. Om nog maar 

niet te spreken over de wijze en omstandigheden waarin deze producten vaak worden vervaardigd. 
Daarom ondersteunen wij burgerinitiatieven die impact willen maken vanuit hun grassroots. Mensen 
die verandering willen zien in hun directe omgeving, en daar samen aan willen werken. We willen het 

verschil maken op lokale schaal, maar we zoeken kennis en kunde op globale.

3. Iedereen kan impact maken

In onze diverse en dynamische samenleving zullen er altijd mensen zijn die voelen dat ze een 
stapje achterlopen. Een gedeelte hiervan wordt aangemerkt als iemand ‘met een afstand tot de 

arbeidsmarkt’. Een label dat je wordt toegewezen wanneer je zes maanden of langer werkloos bent. 
Ben je dan direct ook hopeloos, onveranderbaar of ongemotiveerd? Wij denken van niet! Toch lijken we 
soms wat vervreemd te raken van deze groep mensen, en zij van ons. Wij geloven juist dat de mensen 

die een ander geluid laten horen, afwijken of achterblijven, iets specifieks bij kunnen dragen. Zij bekijken 
de wereld door een bril die we zelf niet dragen. Daarom bieden wij deze groep een plek: om ervaring 

op te doen, te leren of om gewoon bezig te kunnen met de dingen die je inspireren, op een plek waar je 
ondersteuning geniet.
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6. Verhalen over hoop

De verhoudingen tussen overheid, markt en samenleving veranderen. De overheid trekt zich steeds 
vaker terug en verwacht dat burgers zelf invulling geven aan de participatiesamenleving. De Civil 

Society groeit door de toename van meer en meer burgerinitiatieven. The GreenBox wil deze initiatieven 
ondersteunen, omdat wij geloven in bottom-up actie, waarvoor actieve burgers hun nek uitsteken. Het 

wordt tijd dat hun verhalen en de oplossingen die zij aandragen iedereen weten te bereiken.

Want de tijd is nu. De rekening van klimaatschade komt en wordt alleen maar hoger. We moeten de 
schouders eronder zetten, en samen op zoek gaan naar een integrale oplossing voor de problematiek 

van onze tijd. 

Want als ieder zijn of haar steentje bijdraagt, kunnen we samen het gewicht dragen.

5. Geniet! 

Wij genieten van studenten die willen leren. Wij genieten van professionals die hun steentje willen 
bijdragen aan een inclusievere samenleving. En wij genieten van mensen die hun achterstand aan het 

inhalen zijn. Maar wij genieten ook van de burgerinitiatieven en maatschappelijke organisaties, namens 
wie wij het verhaal van impact mogen vertellen. Wij genieten en geloven in de unieke, duurzame 

samenwerking tussen deze groepen!

4. Participanten van jouw impact 

Marketeers zijn nog nooit zo goed met hun doelgroep verbonden als vandaag de dag. Tot op het 
kleinste detail weten ze via het advertentie-apparaat van Facebook en Google hun beoogde segment 
te bereiken. Maar wat voor waarde vertegenwoordigt dit? Wij spreken liever over participanten in jouw 
impact, in plaats van doelgroepen. Want ieder individu dat je met jouw boodschap weet te bereiken, is 

een potentiële ambassadeur van je impact en jouw organisatie.


