
Impactvolle initiatieven vanuit de 
vraagzijde van de arbeidsmarkt

Programma Parallelle Arbeidsmarkt
€ 50.000,-

Talrijke inspanningen ten spijt blijven veel mensen aan de  
kant staan, terwijl zij wel graag willen werken. Het bedrijfsleven 
heeft hiervoor onvoldoende banen en sommige mensen zijn 
niet geschikt voor directe plaatsing. De principes en instituties 
uit het verleden passen niet meer bij de arbeidsmarkt van 
vandaag en morgen. Daarom ontwierp Start Foundation 
samen met Tilburg University de zogenaamde Parallelle 
Arbeidsmarkt. We zijn op zoek naar publieke en private 
partijen die met ons de P-arbeidsmarkt willen ontwikkelen.  

METmet BV, Eindhoven
€ 167.500,-
Uitvoerder van het project Aan de slag 040! Een coproductie 
van woningcorporatie Sint Trudo, Springplank040 en 
Randstad om werkloze huurders die niet in een re-
integratietraject bij de gemeente zitten, naar werk te 
begeleiden of, als dat niet lukt, naar andere vormen van 
participatie. De wijk Woensel-West in Eindhoven is de 
proeftuin hiervoor.
www.trudo.nl/ik-ben-huurder/aan-de-slag-040

Stichting Verspild Talent, Veghel
€ 25.000,-
Het project Talentvol is een samenwerking tussen Hutten 
Catering BV, Rabobank Uden-Veghel, IBN, WeenerXL, 
WSD, Stichting AANtWERK, Tilburg University en Start 
Foundation. Het doel? Iedereen in de Agrifood Capital Regio 
(Noordoost-Brabant) die wil werken, in 2025 aan de slag te 
krijgen. Out of the box en buiten bestaande kaders wordt 
gekeken naar kansen voor mensen die niet op eigen kracht 
werk kunnen vinden. 
www.talentvol.nl 

Stichting Sheltersuit, Enschede
€ 175.000,-
Sheltersuit ontwikkelt waterafstotende en winddichte jassen 
voor ontheemden. De jassen, ook bruikbaar als slaapzak, 
worden o.a. gemaakt door statushouders. De stichting wil 
groeien om meer mensen zonder dak boven hun hoofd een 
sheltersuit te kunnen geven. Dan komen er ook duurzame 
banen voor statushouders bij. Om een goed ‘verdienmodel’ 
neer te zetten dat continuïteit garandeert, zijn twee 
activiteiten ingezet: de oprichting van een internationale 
tak, omdat er een inkomstenbron in de VS aanwezig is, en 
een fundraising Sleep Out in Enschede, geïnspireerd op de 
World’s Big Sleep Out.
www.sheltersuit.com

Overige initiatieven

Happy Bakery BV, Den Haag
€ 200.000,-
Happy Bakery is een 50/50 joint venture tussen Happy 
Tosti en Lekker Brood, een biologische bakkerij in Den Haag 
en leverancier van Happy Tosti. Lekker Brood wil naar een 
groter pand om aan de stijgende vraag te voldoen en Happy 
Tosti wil met zijn franchiseformule groeien en ziet hierdoor 
extra kansen voor mensen met een beperking. De nieuwe 
bakkerij annex restaurant biedt dertig tot vijftig jongeren 
met een arbeidsbeperking betaald werk in de toekomst.
www.happytosti.nl

Impactvolle initiatieven vanuit de 
aanbodzijde van de arbeidsmarkt

Focus doelgroep ex-gedetineerden

Woon-werkvoorziening ex-gedetineerden
€ 97.307,-
Start Foundation wil locaties inrichten waar vrijgekomen 
gedetineerden vanaf dag één tijdelijk kunnen wonen 
en werken. Ook kan daar direct worden begonnen met 
begeleiding op andere leefgebieden. In 2018 zijn we gestart 
met het onderzoeken van de mogelijkheden.

Scholingsfonds ex-justitiabelen
€ 100.000,-
Voor ex-justitiabelen is er weinig scholingsgeld, terwijl daar 
wel behoefte aan is. Werkgevers zijn onvoldoende bereid 
om op voorhand te investeren in deze doelgroep, vanwege 
het risico van vroegtijdige uitstroom. Vanwege de vraag 
uit de markt is besloten tot een eigen scholingsfonds voor 
deze groep. Hieruit worden erkende opleidingen/cursussen 
(tot hbo-niveau) vergoed via (potentiële) werkgevers die de 
deelnemer een arbeidsovereenkomst voor minstens twee 
maanden à gemiddeld minimaal 26 uur per week aanbieden. 

Stichting Springplank, Eindhoven
€ 100.000,-
Via het principe ‘work first’ biedt Springplank een alternatief 
voor dak- en thuislozen of personen die dat door allerlei 
oorzaken (waaronder een strafrechtelijk verleden) dreigen te 
worden. Mensen die tot dusver alleen in de maatschappelijke 
opvang terechtkunnen, maar daar eigenlijk niet thuishoren. 
Gestart in Eindhoven, wil Springplank nu uitbreiden naar 
andere grote gemeenten.
www.springplank.org 
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Stichting Training naar Werk, Rotterdam
€ 60.000,-
De Beroepentuin is een innovatief leer-werkconcept 
waarin werkzoekenden, ongeacht hun leeftijd, opleiding, 
ervaring en achtergrond, worden klaargestoomd voor een 
baan in een sector waar werkgevers staan te springen om 
gekwalificeerde medewerkers. Deelnemers maken in een 
tweeweekse praktijkoriëntatie kennis met zestien beroepen, 
waarna ze binnen twee maanden worden opgeleid of 
omgeschoold.
www.beroepentuin.nl

Rebelz aan de Rotte, Rotterdam
€ 10.000,-
Restaurant Rebelz aan de Rotte leidt (ex-)gedetineerde 
vrouwen op tot kok of gastvrouw in de horeca. Het restaurant 
ligt echter niet in de loop en heeft een publiekstrekker nodig. 
Gedacht wordt aan een drijvend terras in de Rotte. De bijdrage 
is bestemd voor het benefietdiner waarmee geld voor het 
terras werd ingezameld.
www.rebelzaanderotte.nl

Heilige Boontjes, Rotterdam
€ 25.000,- 
Een sociale firma opgericht met als doel werk(ervarings)
plekken te bieden aan werkloze jongeren met een 
detentieverleden. Een eigen koffiebranderij en een 
koffiebar geven deze jongeren de kans om in het reguliere 
arbeidsproces te komen. In 2019 is de koffiebar uitgebreid 
naar Grand Café .
www.heiligeboontjes.com

Focus doelgroep oudere werkzoekenden

Facebook Uit Ervaring
€ 75.700,-
Een Facebook-community met ruim 52.000 volgers, 
overgenomen van het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. Uit Ervaring volgt vijftigplussers en laat 
zien hoe ze te werk gaan. We vertellen de verhalen van 
werknemers, werkzoekenden en werkgevers. Zij gaan nieuwe 
uitdagingen aan, zoeken naar werk en bieden kansen aan 
vijftigplussers. Met Facebook Uit Ervaring houden we feeling 
met wat er onder de doelgroep leeft. 
www.facebook.com/uitervaring

Persona’s
€ 46.500,-
Om meer inzicht te krijgen in oudere werkzoekenden en 
hen beter te leren kennen, zijn zogenaamde persona’s 
ontwikkeld. Deze moeten bijdragen aan het verder 
ontwikkelen en scouten van initiatieven, en het bepalen van 
innovaties. 

Speakers Academy
€ 25.000,-
Het primaire doel van de ‘Speakers Academy’ is een stem 
geven aan de profijtgroep via het bieden van een podium. 
In 2019 is onderzocht hoe de verhalen van mensen uit onze 
doelgroepen beter en indringender over het voetlicht kunnen 
worden gebracht. De uitrol staat voor 2020 op stapel.

Denktank ouderen
€ 10.000,-
Er bestaat een negatief beeld van de vaardigheden 
van oudere werkzoekenden, die niet flexibel en creatief 
heten te zijn. Maar zulke eigenschappen zijn niet-
leeftijdsgebonden. We starten in 2020 een denktank met 
oudere werkzoekenden die zelf oplossingen bedenken voor 
(maatschappelijke) vraagstukken.

De Jonge Milieu Advies, Zeist
€ 40.000,-
In het project Energiebox worden werkloze 55-plussers 
in de bijstand opgeleid tot energieadviseur. Ze gaan met 
hun elektrische fiets én een Energiebox langs bij huurders 
in de sociale sector en helpen hen te besparen op hun 
energienota. Voor gemeenten snijdt het mes aan meerdere 
kanten: zij bereiken sociale doelstellingen, besparen 
energie, en begeleiden inwoners met een afstand tot de 
arbeidsmarkt naar werk.
www.energiebox.org

Overige initiatieven

Stichting Driekant Inspireert, Zutphen
€ 30.000,-
Driekant biedt al 21 jaar (leer-)werkplekken aan mensen 
met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt door 
maatwerk te leveren. Om financieel onafhankelijk te zijn, 
heeft Driekant een fonds opgericht: het Leer Garantie 
Plan. Achter de schermen bekijkt het Driekant-team of 
dat geld via regelingen terug kan komen. Het rendement 
wordt uitgekeerd in ‘geslaagde mensen’. Start Foundation 
verdubbelt de inleg in het fonds.
www.leergarantieplan.nl
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SIB Eindhoven II – Buzinezzclub
€ 92.588,-
In 2016 startte deze SIB met de Buzinezzclub, die werkloze 
jongeren via de Werkclub begeleidt naar werk, opleiding 
of ondernemerschap. In 2019 is deze SIB verbreed naar 58 
statushouders. Hiervoor wordt de compensatievergoeding 
gebruikt die de gemeente Eindhoven moet betalen als boete 
voor het leveren van te weinig instroom. 
www.buzinezzclub.nl/eindhoven

SIB Utrecht II – The Colour Kitchen
€ 46.626,-
In 2015 startte deze SIB met The Colour Kitchen met als 
doel in vier jaar 250 werkzoekenden tussen de 17 en 35 jaar 
aan het werk te helpen in de horeca. Vanwege het tekort aan 
instroom is een deel van de door de gemeente uitbetaalde 
compensatievergoedingen opnieuw geïnvesteerd in deze SIB 
om de start van een tweede groep mogelijk te maken.
www.thecolourkitchen.nl

Social Finance NL, Amsterdam
€ 4.000,-
Vanwege het vijfjarig bestaan van Social Impact Bonds 
in Nederland publiceert Social Finance NL een magazine 
met alle elf lopende SIB’s, ervaringen en lessen voor de 
toekomst. Als initiatiefnemer van SIB’s in Nederland is Start 
Foundation medefinancier van de publicatie.

Impactvolle initiatieven waarbij vraag en 
aanbod samen worden gebracht

Programma Open Hiring®
€ 400.000,-
Als maatschappelijk ontwikkelaar is Start Foundation 
continu op zoek naar nieuwe mogelijkheden om een 
arbeidsmarkt te creëren waarin iedereen meedoet. Het 
Amerikaanse bedrijf Greyston biedt al 35 jaar via Open 
Hiring werk aan mensen die het moeilijkst aan een baan 
kunnen komen. Greyston en Start Foundation zijn gaan 
samenwerken om Open Hiring naar Nederland te halen en 
bij bedrijven uit te testen. Het programma Open Hiring wil 
ook hier meer mensen aan de zijlijn een kans bieden op een 
baan. 
www.openhiring.nl
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