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Hoe werkt Furuteproof?
Futureproof Community is het online platform van MVO
Nederland waar jij als ondernemer eenvoudig met andere
ondernemers in contact komt voor antwoord op al je
duurzame vragen. Dankzij duizenden community-members
verbind je je hier snel met mensen, bedrijven en organisaties
die passen bij wat jij nodig hebt. Zo stimuleren we met zijn
allen samenwerkingen die bijdragen aan de nieuwe economie.
Loop je als ondernemer bijvoorbeeld tegen een complex
vraagstuk aan over duurzaamheid? Of bied je juist een
techniek of methode die andere ondernemers helpt in het
maken van duurzame stappen? Breng jouw uitdaging of
oplossing onder de aandacht bij Futureproof Communitymembers en maak snel die match. De eerste stap? Een account
aanmaken via de link hieronder.
https://futureproof.community

!MPACT HOUTEN HEEFT EEN
EIGEN SUBCOMMUNITY

Nadat je bent ingelogd kun je items
aanmaken. Wat voor type item je
plaatst hangt af van jouw vraag. De
meeste community-members delen hier
hun uitdaging of oplossing rondom
duurzaamheid.
Uitdaging
Kamp je met een complexe
duurzaamheidsvraag? Misschien zit je
als ondernemer bijvoorbeeld met een
reststroom aan PET-plastic en zoek je
een oplossing om deze te (laten)
recyclen. In dit geval plaats je een
Uitdaging.
Oplossing
Is de andere kant interessant voor jou
en is jouw bedrijf juist gespecialiseerd
in het recyclen van PET-plastic? Bied
dan een Oplossing.

Het plaatsen van een item gebeurt in
vier stappen:
1. Content
Klik op de rode knop +MAAK ITEM
AAN. Je komt terecht op een
invulformulier. Selecteer vervolgens
het item-type dat van toepassing is. Vul
de velden als Doel, Titel en
Omschrijving zo volledig mogelijk in.
Kies een afbeelding die jouw item
weerspiegelt of maak gebruik van de
beeldenbank. Iets extra’s toevoegen? Je
hebt hier ook de ruimte om video’s,
bestanden en afbeeldingen te plaatsen.
2. Details
Vul hier aanvullende informatie in zoals
de website, sociale media en locatie.
Ook kun je hier andere
personen/bedrijven toevoegen die aan
jouw item meewerken.

HTTPS://FUTUREPROOF.COMMUNITY/SUBCOMMUNITIES/IMPACT-HOUTEN#HOME

3. Tagging
Kies hier onder andere het thema, de sector
en het onderwerp waar jouw item over
gaat: zo wordt deze door andere
community-members beter gevonden.
Selecteer ook !MPACT Houten als
community!

GENERATE
500K
LEADS IN
4. Indienen
en matchen
Alles ingevuld? Begin met matchen: in deze
QUARTER
4 al
stap vind
je op basis van jouw inhoud

potentiële matches die je kunt selecteren.
Maak daarnaast gebruik van de zoekbalk
om andere items te zoeken die voor jou
relevant zijn. Wanneer je jouw item matcht
aan dat van een ander, krijgt de betreffende
community-member daar een mail over.

Ten slotte dien je jouw item in en wordt
deze gewoonlijk binnen twee
werkdagen online gezet.
Ik heb mijn item ingediend, wat nu?
Futureproof Community is een online
matchmaker tussen uitdaging en
oplossing. Doel? Samenwerkingen
stimuleren met business partners
rondom duurzame vraagstukken.

