
Wordt nu voor €5000,- 

partner van Enviu en 

kies een extra cadeau!

Speciaal voor het einde van het jaar 

doet Enviu een extra gebaar naar 

bedrijven die willen investeren in 

Enviu. Een inspirerende speech op 

uw kerstborrel van founder Stef van 

Dongen of internationaal spreker 

Oriol Pascual, een Enviu 100 ideeën 

workshop voor het beste team van 

het jaar of een dagje meelopen 

met impact CEO Stef van Dongen. 

Voor een inspiratie en impactvol 

Nieuwjaar!

Wat doet Enviu 

Enviu start ondernemingen die een grote 
positieve impact hebben op milieu en 
maatschappij. Enviu doet dit samen met 
een grote internationale community van 
ondernemers, professionals, bedrijven en 
universiteiten. De ruim 8.000 mensen in 
deze community zetten hun talent, ervaring 
en kennis vrijwillig in. De mensen van Enviu 
bedenken met hen een commerciële oplossing 
voor een sociaal of ecologisch probleem en 
ontwikkelen dit idee tot een business case. Zij 

een pilot op, zodat de innovatie uiteindelijk op 
grote schaal op de markt wordt gebracht. Enviu 
heeft inmiddels drie succesvolle start-ups 
gelanceerd, zoals de Sustainable Dance Club, 
bekend van de energie opwekkende dansvloer.

Economy of the crowd 

Enviu werkt volgens de principes van ‘economy 
of the crowd’; een economie waarin waarde 
wordt gecreëerd voor mens en natuur, en waar 
voor iedereen plaats is. Een systeem waarin 
bedrijven een positieve impact creëren en die 
de kwaliteit van leven voor mensen vergroot 
en de ecologische balans herstelt. Binnen 
deze ‘economy of the crowd’ past het principe 
van ‘crowdfunding’, waardoor iedereen kan 

winst die bedrijven maken.

Crowdfunding

Enviu wil als zelfstandig bedrijf opereren, 
onafhankelijk van subsidies. Een van de 
stappen om dit voor elkaar te krijgen is 
crowdfunding. Via een crowdfunding platform 
is het nu mogelijk om als partner te investeren 

nieuwe en bestaande start-ups. De geschatte 
Return on Investment is 5 tot 7 procent binnen 
7-10 jaar. Inmiddels is al meer dan 50.000 euro 
geïnvesteerd. Enviu wil minimaal 100.000 euro 
binnen halen voor het einde van het jaar.

Ruilen?

Als partner krijg je niet alleen een aandeel in 
Enviu, maar ook iets tastbaars. Wat precies? 
Dat kies je zelf! Blader even door de 4 
inspirerende mogelijkheden. Laat jouw bedrijf 
kennis maken met het wereldveranderende 
gedachtegoed van Enviu en haar mensen! 



1. WOW! lezing van Stef 

van Dongen, oprichter van 

Enviu

Passage uit Ode Magazine

“Naast de badkamerspiegel van Stef van 

verderop met een been boven de afgrond 

vanaf. 

Toen hij begon na te denken over de 
levensgevaarlijke val, bedacht hij: ‘Als je talent 
en passie hebt, dan moet je die benutten.’ 
Zelf is hij goed ‘in dingen van niets naar 
iets brengen,’ wist hij, ‘in het aanjagen van 
creativiteit.’ En zo ontstond jaren later Enviu, 
een wereldwijd virtueel netwerk van zo’n 
drieduizend ondernemende jonge mensen 
uit allerlei beroepsgroepen, die innovatieve 
oplossingen bedenken voor sociale en 
milieuproblemen.

Met Enviu heeft hij in vijf jaar tijd innovatieve, 
duurzame projecten ontwikkeld op heel 
verschillende terreinen: van ecotoerisme 
als alternatieve inkomstenbron in een 
verpauperende havenstad, de duurzame tuktuk 
voor Indiase taxichauffeurs, en een wedstrijd 
waarbij architecten ontwerpen maken voor 

voor bewoners van de sloppenwijken van de 
grote steden van Ghana.

Enviu brak enkele jaren geleden internationaal 
door met een baanbrekend concept: de 
Sustainable Dance Club. Een bedrijf dat nu 
wereld wijd energie opwekkende dansvloeren 
verkoopt en verhuurt. 

Zo heeft Enviu nog meer projecten op 
stapel staan voor de komende jaren. Zoals 

innovatieve start-ups. Enviu heeft als een van 
de eerste in de wereld het mogelijk gemaakt 
om via crowd funding aandelen uit te geven. 
Of de People Powered Energy Company, 
waarbij mensen zelf hun energie opwekken 
en onderling hun energie verhandelen. Het is 
duidelijk dat Van Dongen voorlopig nog niet is 
uitgepionierd; hij blijft op zoek naar het ultieme 
duurzaamheidsidee. ‘Ik droom er nog altijd van 
om de groene Google te worden’.”

Check out Stef’s TEDx talk!

http://www.youtube.com/watch?v=vmfXJ1WZVIc


2. WOW! lezing 

international speaker Oriol 

Pascual

Oriol Pascual is a passionate individual at the 
heart of Enviu’s Trend Capturing unit, where 
he keeps track of the upcoming technologies, 
business models, and consumer trends. With 

sustainability, innovation and entrepreneurship, 
Oriol has been working in consultancy (ERM), 
corporate (Philips Corporate Sustainability 

entrepreneurship (Onsustain), and business 
development (Enviu).

Prior work at Enviu includes his role as 
business developer of Dnamo, the business 
incubator on cleantech located at the RDM - 
Rotterdam harbor. 

check 

Oriol’s website for a relation of activities) an 
energetic communicator, giving presentations 
in dozens of international conferences and 
events.

Check out Oriol’s pitch!

http://oriolpascual.com/
http://oriolpascual.com/
http://www.youtube.com/watch?v=lGp1BE5Nkmc


3: Enviu’s 100 ideeën 

workshop

Een workshop die niet gaat, maar 
vliegt. Die niet binnen de lijntjes kleurt, 
wereldveranderende inzichten geeft, frisse 
blikken creëert, maar bovenal enthousiasme 
teweegbrengt. 

Stel een vraag, breng een probleem naar 
voren of zet de boel op scherp. De mensen 
van Enviu brengen het verder. Komen 
met kritische vragen, 100 ideeën en verse 
inzichten. 

Ons diverse team heeft veel ervaring en een 
grote collectie effectieve workshop technieken. 
We zijn op de hoogte van de laatste trends in 
duurzaamheid, ondernemerschap en innovatie. 
We werken een tailor-made workshop uit en 
we maken gebruik van ons brede netwerk van 

sprekers. 

Een workshop lost een concrete vraag op 
vanuit het bedrijf en duurt een middagdeel. 

Check bijvoorbeeld eens onze ‘unleasing 
sustainability’  workshop. Jonge professionals 
van RebelGroup, Yacht, Port of Rotterdam 
en Conduco Consulting Company (CCC) 
bedachten nieuwe innoverende ideeën 
om duurzaamheid te implementeren op de 
werkvloer.

Kijk voor meer info ook op www.enviu.org

http://www.enviu.org/


4: Impact CEO for one 

day!

Meelopen met een ongewone CEO? Een 
inspirerende, energieke, wereldveranderende 
leider die 8000 mensen weet te bewegen om 
hun tijd, geld, netwerk en energie te steken 
in de missie van Enviu? Weten hoe het voelt 
om met voorlopers van de nieuwe economie 
te praten, mee te denken over innovaties die 
een enorme positieve impact hebben op milieu 
en maatschappij? Invloed hebben op het 
denkbeeld van toekomstige generaties? Dat 
kan, door 24 uur mee te lopen met Stef van 
Dongen, oprichter en directeur van Enviu. 

Hoe ziet een dag er uit, als CEO van een 
onderneming die worldchanging companies 
start? Ervaar het zelf! 

“Enviu looks for what it 

calls bottom-up solutions to 

environmental problems, and 

is always up to something 

interesting.”

- New York Times


