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Maatschappelijke investeringen 
 
Universiteit Nyenrode, Breukelen 

€ 35.000,- 

In het weekend van 11 en 12 februari 2017 namen vijftig 

jonge denkers in de leeftijd van 25 tot 35 jaar deel aan de 

sociale hackathon, waarin zij met elkaar nadenken over 

de toekomst van Nederland en over de vraag hoe een 

nieuw ‘sociaal contract’ vorm en inhoud zou moeten 

krijgen.  

 

  
 
Stichting Ctalents, Amsterdam 

€ 100.000,- 

Stichting Ctalents houdt zich bezig met het activeren, 

begeleiden, detacheren en plaatsen van mensen met een 

zintuigelijke beperking bij bedrijven. Zij wil haar activiteiten 

opschalen om nog meer mensen succesvol te detacheren 

of te plaatsen in betaalde banen bij reguliere bedrijven.  

www.stichting-ctalents.nl 

 

Empowered by Robots, Challenge en expositie 

HUBOT 

€ 133.149,- 

Design Challenge om ontwerpers, studenten, robotica-

fans, engineers, futuristen en bedrijven na te laten 

denken over nieuwe banen in een gerobotiseerde 

arbeidsmarkt. O.a. het winnende ontwerp was te zien in 

de overzichtsexpo HUBOT, uitzendbureau voor mens en 

robot tijdens de Dutch Design Week oktober 2017.   

Empowered by Robots is een initiatief van Start 

Foundation, de gemeente Eindhoven en Next Nature 

Network. 

www.hubot.org  

 

Krachtbedrijf, Eindhoven 

€ 18.000,- 

Deelname van hoogopgeleide vluchtelingvrouwen aan 

een blended learning-omgeving waar deelnemers – in 

combinatie met workshops, coaching en intervisie – 

effectiever worden voorbereid op ondernemerschap.  

www.krachtbedrijf.nl  

 

Stichting Zinaplatform, Amsterdam 

€ 7.865,- 

Vrouwen met een migrantenachtergrond in 

Amsterdam Nieuw West die psychosomatische 

klachten hebben (gehad), volgen 

trainingsbijeenkomsten en coachingssessies. De 

intentie is om dit initiatief vanwege de grote vraag uit 

te rollen naar meerdere stadsdelen. Hiertoe moet er 

een businessplan komen met een 

financieringsmodel. 

www.zinaplatform.nl 
 
Stichting Schooldak Revolutie, Amsterdam  

€ 10.000,- 

De stichting werkt aan het ‘vergroenen’ van school-

daken. De stichting verstrekt informatie, bemiddelt en 

helpt directeuren en schoolbesturen van lagere scholen 

zonnepanelen aan te schaffen. De stichting wil betaalde 

banen aanbieden aan de vier oudere vrijwilligers die er 

werken.  

www.schooldakrevolutie.nl 

 Start Foundation, SIB-ervaringenonderzoek 

€ 15.000,- 

In vervolg op een onderzoek in 2015 zijn opnieuw de 

ervaringen van gemeenten, financiers en uitvoerders 

betrokken bij Social Impact Bonds, opgetekend.  

 
Stichting Sheltersuit, Enschede 

€ 130.000,- 

Sheltersuit ontwikkelt waterafstotende en winddichte jassen 

voor ontheemden wereldwijd. De jassen, die getransformeerd 

kunnen worden tot slaapzak, worden o.a. gemaakt door 

statushouders. De stichting wil groeien om meer ontheemden 

een sheltersuit te kunnen geven. Hierdoor kan ze meer 

duurzame werkgelegenheid bieden aan statushouders. Om te 

laten zien dat Sheltersuit inzetbaar is voor de vluchtelingen, is 

gestart met het project Lesbos. Daarnaast wordt er gewerkt 

aan een toekomstplan. 

www.sheltersuit.com 

 

Fier, Leeuwarden 

€ 100.000,- 

Het L.A.P. Atelier is een initiatief van gordijnproducent 'A 

House of Happiness' en maatschappelijke 

opvangorganisatie 'Fier',  waar aan met name blijf-van-mijn-

lijf-vrouwen en vluchtelingvrouwen met een COA-uitkering 

leer-werktrajecten worden geboden waarbij zij van 

reststoffen DIY-pakketjes, Happy bottles en 

cadeauverpakkingen maken. Deze vrouwen hebben voor 

een groot deel geen startkwalificatie, werkervaring of baan. 

www.fier.nl 

 

Stichting Nyenrode fonds, Breukelen 

€ 35.000,- 

Twee keer vijf studiebeurzen voor de leergang Sociaal 

ondernemen 2017/2018. 

www.nyenrode.nl 

 

Start Foundation, Greyston-haalbaarheidsonderzoek 

€ 60.348,- 

Onderzoek naar of en, zo ja, hoe het open hiring-model 

van Greyston Bakery in Nederland geïmplanteerd kan 

worden. Het onderzoek is uitgevoerd door een netwerk 

van lectoren van diverse hogescholen. 

http://www.stichting-ctalents.nl/
http://www.hubot.org/
http://www.krachtbedrijf.nl/
http://www.zinaplatform.nl/
http://www.schooldakrevolutie.nl/
http://www.sheltersuit.com/
http://www.fier.nl/
http://www.nyenrode.nl/
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Stichting Werken met Eric en Cindy, Venlo 

€ 10.000,- 

De stichting zoekt passende stages en banen voor 

mensen met een lichamelijke beperking. De bijdrage 

wordt o.a. ingezet om externe expertise in te huren 

voor een langetermijnplan om de impact van de 

stichting te vergroten en te bepalen welk (structureel) 

financieringsplan daarbij past. 

www.onbeperktwerken.nl  

 

Stichting Participatie Certificaat, Laren 

€ 42.350,- 

De stichting heeft tot doel om landelijk Participatie 

Certificaten in te zetten om drempels die er zijn bij 

werkzoekenden of werkgevers voor een (duurzaam) 

betaald dienstverband, weg te nemen. De bijdrage is 

bedoeld om tien certificaten te financieren waarmee 

ex-gedetineerden aan het werk komen. Dit moet 

inzicht geven in de drempels die er voor deze groep 

liggen. 

www.participatiecertificaat.nl  

 

Stichting Nationaal Integratie Fonds, Utrecht 

€ 206.611,- 

Het Nationaal Integratie Fonds is een onafhankelijk 

fonds, geïnitieerd vanuit het bedrijfsleven. Het fonds 

is opgericht om onderzoek naar effectiviteit van 

diversiteitsbeleid in organisaties te faciliteren. Start 

Foundation stelt zich garant voor de continuïteit en 

langetermijnopzet van het project, dat maatregelen 

voor diversiteit en inclusie onderzoekt. Hierdoor kan 

de langetermijneffectiviteit van maatregelen worden 

gedocumenteerd.  

www.nationaalintegratiefonds.nl  

 

ABU, Den Haag 

€ 4.000,- 

Bijdrage aan het ABU-congres 'Let the future in. It will 

work.' op 6 november 2017. Tijdens dit congres is 

ook de HUBOT, het uitzendbureau van de toekomst, 

te zien. 

www.let-the-future-in.nl  

 

De Regenboog Groep, Amsterdam 

€ 25.000,- 

Via Amsterdam Underground verzorgen ex-daklozen met 

een verslavings- of prostitutieachtergrond rondleidingen 

langs de Wallen in Amsterdam en langs de plekken waar 

ze zelf geleefd hebben. Hierbij vertellen ze hun 

persoonlijke verhaal. De Regenboog Groep wil het 

project professionaliseren, zodat de nu nog vrijwilligers er 

straks een salaris uit kunnen halen en economisch 

zelfstandig kunnen worden. 

www.amsterdamunderground.org 

 

Emma Holding, Brunssum 

€ 15.000,-  

Emma Safety Shoes, producent van kwalitatief hoogwaardige 

veiligheidsschoenen, is een inclusief bedrijf dat vanouds 

sociale werkgelegenheid creëert. Het bedrijf wil met het 

project EMMA Werk(t) samen met partners uit het 

bedrijfsleven, overheid en onderwijs een ‘social factory’ 

creëren, waarin anders gekeken wordt naar 

bedrijfsprocessen. Hierdoor kunnen mensen met (zeer) grote 

afstand tot de arbeidsmarkt via leer-werkarrangementen naar 

de regionale arbeidsmarkt worden toegeleid.  

www.emmasafetyfootwear.com 

 

Greyston Foundation, New York 

€ 85.000,- 

Bijdrage voor het aanstellen van een Manager Center for 

Open Hiring in Amerika ter ondersteuning van de introductie 

en uitrol van het succesvolle Open Hiring™-model van 

Greyston Bakery in Nederland. 

www.greyston.org 

 

Smart Robotics, Best 

€ 18.000,- 

Smart Robotics heeft de Robotacademie opgericht voor 

scholing en training van laagopgeleide werknemers die te 

maken krijgen met de nieuwe generatie robots, de 

zogenaamde collaborative robots. De bijdrage is bedoeld 

voor het trainen van medewerkers bij drie bedrijven.  

www.smart-robotics.nl 

 

Stichting AmbachtNederland, Zoetermeer 

€ 165.000,- 

De Ambachtsacademie is een nieuw initiatief van 

AmbachtNederland. Die heeft 24 opleidingen opgezet 

volgens het meester-gezelsysteem. Ondernemers met een 

ambachtelijk beroep gaan in hun eigen bedrijf specialistische 

vakmensen opleiden. Tweehonderd vijftigplussers met een 

uitkering kunnen een van de 24 vakopleidingen volgen bij 

diverse ambachtelijke bedrijfjes in het hele land. 

www.ambachtnederland.nl 

 

De Verbinding, Groningen 

€ 50.000,- 

De Verbinding BV in Groningen produceert sinds 1 juni 2007 

dakkapellen en aluminium schuifpuien. Bij De Verbinding 

werken mensen die doof zijn en een kwetsbare positie op de 

arbeidsmarkt hebben. www.deverbindingbv.nl 

 

Rebelz aan de Rotte, Rotterdam 

€ 30.000,- 

Restaurant met mediterrane keuken in Rotterdam waar ex-

gedetineerde vrouwen kansen krijgen zich (verder) te scholen 

in het horecavak. 

www.rebelzaanderotte.nl 

 

http://www.onbeperktwerken.nl/
http://www.participatiecertificaat.nl/
http://www.nationaalintegratiefonds.nl/
http://www.let-the-future-in.nl/
http://www.amsterdamunderground.org/
http://www.emmasafetyfootwear.com/
http://www.greyston.org/
http://www.smart-robotics.nl/
http://www.ambachtnederland.nl/
http://www.deverbindingbv.nl/
http://www.rebelzaanderotte.nl/
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Start Foundation, campagne ‘Maak er werk van’ 

€ 102.641,- 

Het aanzwengelen van een brede maatschappelijke 

discussie over de 1,7 miljoen mensen met een 

arbeidshandicap die aan de kant van de arbeidsmarkt 

staan. Door regisseur Mari Sanders is er een concept 

voor een tv-commercial bedacht, die samen met Branded 

Cinema is geproduceerd.   

www.maakerwerkvan.nu 

 

Social Impact Bond The Colour Kitchen, Utrecht 

€ 77.070,- 

Samenwerking tussen de gemeente Utrecht, The 

Colour Kitchen, Rabobank Foundation en Start 

Foundation om de komende vier jaar 250 

werkzoekenden tussen de 17 en 35 jaar aan het werk 

te helpen in de horeca. 

Extra budget door kostenverhoging The Colour 

Kitchen (btw). 

www.thecolourkitchen.nl 

 

Darah Afghaans restaurant, Utrecht 

€ 100.000,- 

Twee jonge Afghaanse ondernemers die vijf jaar geleden 

als ’ama’s in Nederland arriveerden, zijn onder de 

vleugels van de Alizadah-familie, die al drie restaurants 

runt, een restaurant begonnen in Utrecht. Via de 

restaurants worden kansen geboden voor ’ama’s van 

diverse komaf. O.a. leer-werktrajecten (MBO 1 en 2). 

www.darah.nl 

 

Talent4Werk, Eindhoven 

€ 300.000,- 

Met het project Weer aan het Werk worden in 2018 en 

2019 minimaal 150 laagopgeleide 50-plussers duurzaam 

aan het werk geholpen. Het project richt zich op 

werkzoekenden met en zonder uitkering. De 

werkzoekenden krijgen een omscholingstraject voor 

banen in veelal technische beroepen. 

www.weeraanhetwerk.nl 

 

Social Impact Bond ‘Werken na Kanker’ 

€ 207.500,- 

Verzekeraar a.s.r. met zijn merk De Amersfoortse (de 

opdrachtgever), arbodienst ArboNed en re-

integratiebureau Re-turn (de uitvoerders), ABN AMRO 

Social Impact Fund en Start Foundation (de 

investeerders) hebben nu de handen ineengeslagen om 

werknemers die kanker hebben (gehad), te 

ondersteunen bij een succesvolle terugkeer naar werk. 

140 mensen met kanker worden de komende twee jaar 

met een nieuw ontwikkelde intensieve re-

integratieaanpak begeleid. 

 

 

Happy Tosti, Den Haag 

€ 100.000,- 

In minder dan twee jaar heeft Happy Tosti drie sociale 

lunchrestaurants geopend in respectievelijk Den Haag, 

Hoofddorp en Leiden. Meer dan de helft van het 

medewerkersbestand heeft een arbeidsbeperking. Alle 

medewerkers bij Happy Tosti, met of zonder 

arbeidsbeperking, hebben een échte betaalde baan. 

Happy Tosti zal worden doorontwikkeld naar een 

franchiseformule.  

www.happytosti.nl 

 

Queridon Taal & Horeca, Utrecht 

€ 25.000,- 

Stichting Queridon Taal & Horeca is een sociale onderneming 

met als doel de integratie, arbeidsparticipatie en sociale 

inclusie van statushouders en andere inburgeraars te 

bevorderen. De stichting bestaat uit een taalschool waar de 

inburgeringscursus/taalonderwijs gegeven wordt, en het 

cultuurcafé, waar de cursist praktijkervaring in de horeca 

opdoet. Door deze combinatie worden de kansen op de 

arbeidsmarkt voor de doelgroep vergroot. 

www.queridon.nl 

 

 

Mission Related Investments (MRI) 
 
 
VanDerEng B.V., Heemskerk 

€ 300.000,- 

VanDerEng (VDE), opgericht in 1894, legt zich toe op de 

productie van industriële labels. In haar bedrijfsvoering biedt 

VanDerEng een kans aan mensen met minder kansen op de 

arbeidsmarkt. Het bedrijf is lid van De Normaalste Zaak. De 

geldigheid van de overeenkomst is in 2018 nietig verklaard. 

www.vandereng.nl 

 

Stichting Vastgoed MRL, Amsterdam 

€ 1.600.000,- 

Lening ten behoeve van de aankoop van de panden voor My 

Red Light, het eerste prostitutiebedrijf in zelfbeheer. 

www.startfoundation.nl/vraag_antwoord/myredlight 
 
BOB Autowas, Amsterdam 

€ 250.000,- 

BOB Autowas B.V. biedt verschillende diensten om de auto 

en lak in topconditie te houden. Het bedrijf heeft twintig 

vestigingen en voert een inclusief personeelsbeleid door 

kansen te bieden aan laagopgeleiden, jongeren met een 

crimineel verleden, drop-outs en mensen met autisme. 

www.bobautowas.nl 

 
 

http://www.maakerwerkvan.nu/
http://www.thecolourkitchen.nl/
http://www.darah.nl/
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http://www.happytosti.nl/
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http://www.vandereng.nl/
http://www.startfoundation.nl/vraag_antwoord/myredlight
http://www.bobautowas.nl/
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Soci-Com, Enkhuizen 

€ 450.000,- 

Sociale commerciële onderneming die via 

assemblagewerkzaamheden in Enkhuizen en Edam werk 

biedt aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Deels 

via betaald werk bij Soci-Com zelf, deels met behoud van 

uitkering in de ‘doorstroming’. Via workshops, opleiding 

en vooral veel persoonlijke aandacht worden zij 

klaargestoomd voor een betaalde baan. 

www.soci-com.nl 

 

Alles Energie B.V., Zwolle 

€ 350.000,-  

Alles Energie B.V. heeft de metaalbewerkingstak van het 

SW-bedrijf Wezo in Zwolle. De sociale onderneming is 

gespecialiseerd in bewerkingen op aluminium profielen 

en biedt ook faciliteiten voor montage en inpak. De 

investering is gericht op het behoud en uitbreiding van 

werkgelegenheid voor een diverse groep mensen met 

afstand tot de arbeidsmarkt. 

www.allesenergie.nl 
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