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Nieuw positief boek IMPACT doorbreekt duurzaamheidsdilemma: goed
doen én geld verdienen gaat wel samen!
Op 6 maart verschijnt het visuele en praktische managementboek IMPACT, ‘zet
vanuit de Purpose Case de wereld naar je hart”. Het boek is geschreven en
getekend door Matthijs Bobeldijk, zelfstandig adviseur en ontwerper van duurzame
businessmodellen. Iedereen die in zijn werk of privéleven vastloopt omdat ‘geld
verdienen’ de boventoon voert, en gelooft dat er iets anders, meer duurzaam en
menswaardigs voor in de plaats zou moeten komen kan zelf direct met dit boek in
de hand het verschil maken.

Tijdens zijn werk als adviseur verwonderde Bobeldijk zich: waarom zetten we het
verdienen van geld altijd voorop? Zelfs in de zorg, het onderwijs en het sociale
domein waarbij het eigenlijk draait om het helpen van mensen in plaats van het
verdienen van geld? Ook bij duurzame initiatieven gaan we eerst een rekensom
maken om te kijken of de businesscase klopt. Maar hoe gaan we dat straks aan onze
kinderen en kleinkinderen uitleggen als onze planeet voor hen onleefbaar is
geworden?
Om uit deze spagaat weg te blijven introduceert Bobeldijk in het boek een nieuw
model, de Purpose Case. Het model is afgelopen jaren door diverse bedrijven,
sociaal ondernemers en andere IMPACT-makers gebruikt om impact te maken én
geld te verdienen. In het visuele boek komen de elf puzzelstukken van de Purpose
Case tot leven door de praktische voorbeelden, tekeningen en reflectievragen.
Verwonder jij je ook ergens over en wil je met de Purpose Case de wereld naar je
hart zetten? Het boek IMPACT is vanaf 6 maart verkrijgbaar bij de boekhandel en via
managementboek.nl of bol.com

Noot voor de reactie. voor meer informatie: Matthijs Bobeldijk / 0630074015 /
matthijs@newbusinesslab.com
Fotobijschrift: deze twee karakters vertellen door het boek heen het verhaal over IMPACT maken. De
tekeningen zijn gemaakt door Matthijs Bobeldijk. De redactie kan 1 of meer afbeeldingen gratis en
rechtenvrij plaatsen. Kijk voor persfoto’s, een uitgebreide biografie van de auteur en/ of voor de
tekeningen in hoge resolutie op: https://www.impact-boek.nl/pers

