
Impactvolle initiatieven vanuit de 
vraagzijde van de arbeidsmarkt

Programma Parallelle Arbeidsmarkt

Openbaar college ‘Transitie van de Arbeidsmarkt’
€ 5.000,-
Op 5 april 2018 zetten prof. dr. Ton Wilthagen (hoogleraar 
Institutioneel-juridische aspecten van de arbeidsmarkt 
aan de Tilburg University) en Jos Verhoeven (algemeen 
directeur Start Foundation) hun gedachten over de 
parallelle arbeidsmarkt uiteen in de Verkadefabriek in 
’s-Hertogenbosch. Het college is voor iedereen die vindt dat 
radicale veranderingen van de arbeidsmarkt nodig zijn.

IBN, Uden
€ 20.000,-
Onder de werktitel ‘De Ujese Coöperatie’ wordt samen met 
de gemeente Uden, bedrijven en andere organisaties een 
plan gemaakt om te komen tot een betekenisvolle economie 
binnen de regio.

Overige initiatieven

Actie Bollenstreek
€ 10.000,-
ISD Bollenstreek heeft de uitvoeringsregels 
loonkostensubsidie zodanig gewijzigd dat deze haaks staan 
op het gedachtegoed van de Participatiewet, die ervoor 
moet zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking naar 
vermogen mee kunnen doen op de arbeidsmarkt. Start 
Foundation is in actie gekomen om dit besluit van tafel te 
krijgen. 

Stichting Wij Staan Op, Leiden
€ 30.000,-
Wij Staan Op is een beweging van jongvolwassenen met 
een lichamelijke handicap. Zij willen dat de politiek hen, als 
ervaringsdeskundigen, raadpleegt bij vraagstukken rond 
mensen met een beperking. Ze voerden o.a. actie tegen de 
wijzigingen van de loonkostensubsidie. Het geld is ingezet 
voor een parttime coördinator voor alle communicatie 
en aanvragen van pers en politiek. En voor professionele 
coaching van de vrijwillige kernleden.
www.wijstaanop.nl

Actie Oranje Fried Chicken, Kampen
€ 10.000,-
Oranje Fried Chicken is een v.o.f. van twee Syrische 
vluchtelingen. Op 16 januari 2018 werd het restaurant 
leeggehaald door een oud-werknemer, die de inventaris 
verkocht aan een lokale pizzeria. Een goede vriend van de 
eigenaren startte een crowdfundingactie om sluiting van 

het restaurant te voorkomen. Start Foundation sprong 
in de bres door langs juridische weg de inventaris of een 
schadevergoeding (terug) te krijgen. 

Taxi Korthout, Tilburg
€ 250.000,-
Taxi Korthout levert een positieve bijdrage aan de 
werkgelegenheid van de oudere taxirijder met een laag 
opleidingsniveau. Bijna de helft van de werknemers is ouder 
dan 55 jaar. Het bedrijf deed diverse overnames, waarbij 
een groot deel van de chauffeurs werd overgenomen. De 
financiering heeft tot doel de werkgelegenheid van een 
kwetsbare doelgroep te vergroten en de continuïteit van de 
onderneming te versterken. 
http://www.taxikorthoutmiddenbrabant.nl

Afghan Food Production, Tilburg
€ 100.000,-
Een nieuw restaurantconcept, Silk Road, van de succesvolle 
ondernemer Wali Alizadah, die in zijn vier restaurants kansen 
biedt aan Afghaanse ama’s. Silk Road zal gerechten uit o.a. 
Syrië, Irak, Iran, Afghanistan en Libanon op de menukaart 
zetten en biedt werk aan statushouders en ama’s uit die 
landen. 

Impactvolle initiatieven vanuit de 
aanbodzijde van de arbeidsmarkt

Focus doelgroep ex-gedetineerden

Woon-werkvoorziening ex-gedetineerden
€ 48.000,-
Start Foundation wil locaties inrichten waar gedetineerden 
na vrijkomen vanaf dag één tijdelijk kunnen wonen en 
werken. Ook kan daar direct worden begonnen met 
begeleiding op andere leefgebieden waar dat nodig 
is. In 2018 zijn we gestart met het onderzoeken van de 
mogelijkheden.

Focus doelgroep laagopgeleide ouderen

Stichting Ommezwaai, Amsterdam
€ 33.000,-
Tantetosti (merknaam van `Stichting De Ommezwaai’) 
in Amsterdam-Noord is een start-up sociale 
horecaonderneming met een dubbel doel: creëren van 
speciale ontmoetingen tussen jong en oud in de wijk en 
leer-werktrajecten bieden aan oudere, veelal laagopgeleide, 
werkzoekenden. Tantetosti richt zich op zeer kwetsbare 
ouderen voor wie een leer-werktraject een goede opstap kan 
zijn naar betaald werk.
www.tantetosti.net
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Overige initiatieven

Stichting Sheltersuit, Enschede
€ 75.000,-
Sheltersuit ontwikkelt waterafstotende en winddichte jassen 
voor ontheemden. De jassen, te transformeren tot slaapzak, 
worden o.a. gemaakt door statushouders. De stichting wil 
groeien om meer ontheemden een sheltersuit te kunnen 
geven. Tevens komen er dan duurzame extra banen voor 
statushouders bij. 
www.sheltersuit.com

Refugee Company, Amsterdam
€ 15.000,-
Acht statushouders zijn in twee maanden opgeleid tot 
monteur in de installatiebranche. De meeste installateurs 
zitten op industrieterreinen. Deze locaties zijn vaak niet 
bereikbaar met het openbaar vervoer als mensen om 6.00 
uur klaar moeten staan bij het bedrijf. Een Nederlands 
rijbewijs vergroot aanzienlijk de kans op werk. Start 
Foundation investeert in zes rijbewijzen.
www.refugeecompany.com

Stichting Driekant, Zutphen
Non-financial support
Driekant biedt al 21 jaar (leer-)werkplekken aan mensen met 
een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt door maatwerk 
te leveren. Om de afhankelijkheid van financiering vooraf 
te doorbreken, wil Driekant een fonds oprichten, het 
Leer Garantie Plan. Start Foundation is geïnteresseerd 
in deelname. Vooraf wil ze echter inzicht hebben in de 
prestaties die Driekant heeft geboekt: welke mensen zijn 
geholpen, met welk resultaat? De onderzoekers van Start 
Foundation hebben de impact in beeld gebracht.
www.leergarantieplan.nl

Impactvolle initiatieven waarbij vraag en 
aanbod worden gematcht

Programma Open Hiring™
€ 376.110,-
Als maatschappelijk ontwikkelaar is Start Foundation 
continu op zoek naar nieuwe mogelijkheden om een 
arbeidsmarkt te bouwen 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 een 
samenwerking aangegaan om Open Hiring naar Nederland 
te halen en in de praktijk bij bedrijven uit te testen. Dat 
gebeurt via het programma Open Hiring, om ook hier meer 
mensen aan de zijlijn een kans te bieden op een baan. 
www.openhiring.nl

Overige initiatieven

Campagne Maakerwerkvan.nu
€ 400.000,-
Met de campagne Maakerwerkvan.nu richt Start Foundation 
zich rechtstreeks tot het grote publiek om een brede 
maatschappelijke discussie aan te zwengelen over de 
1,7 miljoen mensen met een arbeidshandicap die aan de 
kant staan. De campagnewebsite, waar mensen met een 
arbeidsbeperking een werkwens kenbaar kunnen maken, 
beoogt een-op-eencontacten tussen werkgevers en 
mensen met een arbeidshandicap te bewerkstelligen en 
netwerkgesprekken te laten plaatsvinden.
www.maakerwerkvan.nu

Onbeperkt aan de slag, Amerongen
€ 53.000,-
Onbeperkt aan de slag richt zich op alle mensen met een 
beperking die in staat zijn om (naar vermogen) betaald werk 
te doen. Met als missie een betere match tussen mensen 
met een beperking en werkgevers. Daarom een landelijk 
platform voor digitale ontmoeting en het organiseren van 
meet-and-greets tussen werkgevers en werkzoekenden. 
De investering is bedoeld om mensen uit de doelgroep aan 
te nemen die een lokaal netwerk opbouwen en meet-and-
greets organiseren.
www.onbeperktaandeslag.nl

Stichting Brainport Assembly, Veldhoven
€ 12.500,-
Stichting Brainport Assembly kent een voorschakeltraject 
voor jongvolwassenen (Youngmakers). Dit 
begeleidingstraject duurt drie maanden en mikt op WWB’ers 
van 17 tot 27 jaar. De investering dient om te onderzoeken 
hoe dit voorschakeltraject optimaal vormgegeven kan 
worden, zodat deze jongvolwassenen goed begeleid worden 
en vacatures adequaat ingevuld worden. Het onderzoek 
vindt plaats in drie regio’s.
www.youngmakers.nl
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