
 

 

 

Vacature 

Start Foundation – Chief Impact Officer (CIO) 

Start Foundation wil van betekenis zijn voor mensen die op eigen kracht geen baan weten te vinden. 

Als maatschappelijk impact investeerder/ontwikkelaar heeft Start Foundation keuzes gemaakt hoe ze 

hier aan bij wil dragen. Jij bewaakt deze keuzes, stelt ze bij en kijkt continue met die bril op naar al 

onze investeringsmogelijkheden.  Je beoordeelt de potentiële maatschappelijke impact van de 

afzonderlijke activiteiten en de bijdrage hiervan aan de overall impactstrategie van Start Foundation. 

Je monitort daarnaast de gerealiseerde impact van projecten, om hier lessen uit te trekken die je over 

kunt brengen binnen en buiten Start Foundation. 

Start Foundation 

Start Foundation is een onafhankelijk maatschappelijk investeerder, die werk wil creëren, behouden 

en toegankelijk maken voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Voor ons staat 

de impact van onze activiteiten voorop. We werken daartoe nadrukkelijk vanuit een impactstrategie. 

In de functie van CIO vervul je een cruciale rol door continu te toetsen of en hoe onze activiteiten 

aansluiten bij en invulling geven aan de geformuleerde impactstrategie. Ook draag je bij aan het 

aanscherpen en actualiseren van de impactstrategie op basis van ontwikkelingen in het veld. 

Belangrijk daarbij is dat wij geloven in het eerlijke verhaal. Niet in opgeleukte plaatjes en opgeblazen 

resultaten. The truth, and nothing but the truth, is jouw en ons kompas.  

Wat verwachten we van jou? 

In de eerste plaats gebruik je je analytische vaardigheden om constructief, maar kritisch, te kijken 

naar de activiteiten van Start Foundation. Je denkt mee over hoe we de meeste impact kunnen 

realiseren en onderbouwt dit door een combinatie van inzichten uit bestaand onderzoek en logisch 

redeneren. Ook ben je in staat om snel gerichte kennisvragen te beantwoorden door bijvoorbeeld 

een literatuur search. 

Daarnaast beschik je vanzelfsprekend zelf over diepgaande kennis van en heb je ruime ervaring met 

diverse onderzoeksmethoden, zowel kwantitatief als kwalitatief. Je kunt snel schakelen tussen 

strategisch en uitvoerend niveau en bent in staat op beide niveaus, zowel mondeling als schriftelijk, 

helder te communiceren. Je vindt het leuk om zelf onderzoek te doen en te laten doen naar de 

impact van onze activiteiten. Ook leg je contacten en onderhoudt deze met externe 

onderzoekspartijen en kennisinstellingen. 

Je komt te werken in een omgeving met sterk maatschappelijk betrokken doeners. Eigenwijze 

mensen ook. Van jou verwachten we een zelfde maatschappelijke betrokkenheid en eigenwijsheid. 

Jij bouwt de brug tussen onderzoek en praktijk. Houdt de collega’s scherp op de gekozen 

impactkoers. Dit vraagt om pragmatisme, overtuigingskracht en vasthoudendheid. Je bent behoorlijk 

‘blauw’ als het gaat om het vasthouden van de gekozen impactstrategie en ‘groen’ in de 

samenwerking met collega’s. Tevens ben je coach en leermeester van onze enthousiaste junior 

onderzoeker en luis in de pels van de directie. Alles voor de impact en niks minder! 

 


