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Empowerment doelgroep
Schoongewoon, ‘s-Hertogenbosch
€ 62.500,Het gaat om een aantal werknemerscoöperaties in de
schoonmaakbranche die het schoonmaakwerk anders
organiseren. De schoonmakers zijn in dienst van de
coöperatie, houden hun werknemerspositie én zijn ook
lid van de coöperatie. Zo beslissen ze met elkaar hoe
het werk wordt georganiseerd en hoe eventuele winst
wordt verdeeld.
www.schoongewoon.com

SIB Rotterdam II - BuzinezzClub
€ 90.000,Start Foundation heeft samen met ABN AMRO,
BuzinezzClub en de gemeente Rotterdam in 2013 de
eerste Social Impact Bond (SIB) in Nederland gelanceerd.
In vervolg op de positieve resultaten investeren we in een
extra groep van veertig
deelnemers in 2016.
www.buzinezzclub.nl

Enviu Nederland – MicroFranchise010
€ 40.252,MicroFranchise010 heeft als doel om Rotterdammers
met een uitkering naar een inkomen te faciliteren. Dit
willen zij gaan doen door het aanbieden van
verschillende bedrijfsconcepten, waar
werkzoekenden als micro-ondernemer in een
beschermde omgeving mee aan de slag kunnen.
www.enviu.org

Vakbroeders, Rotterdam
€ 80.000,Vakbroeders heeft als doel werkloze kansarme
jongeren van 16-27 jaar via een BBL- of BOL-traject op
te leiden tot schilder. Geïnspireerd door Youthbuild in
de VS wil Vakbroeders kansarme jongeren een vak
leren en hun eigen wijk laten opknappen.
www.vakbroeders.nl

V&D Leon van der Zanden

Ouderkracht voor het kind
€ 5.000,Een website met informatievoorziening voor jongeren
in het mbo en hun ouders met betrekking tot de
problematiek rondom weigering en uitval van jongeren
in het mbo.

€ 20.000,Het ondersteunen van drie ‘afscheidsvoorstellingen’
voor oud-V&D-medewerkers. Oud-medewerker
Miranda Leenders nam het initiatief om voor haar
oud-collega’s cabaretier Leon van der Zanden te
vragen om een cabaretvoorstelling te geven.
Start Foundation, beweging oud-V&D’ers
€ 10.000,Met hulp van De Broekriem is een programma opgezet
om een beweging van oud-V&D’ers op gang te brengen
die zich richt op het vinden van werk.
Stichting Sheltersuit, Enschede
€ 60.000,Sheltersuit maakt samen met vluchtelingen
`sheltersuits’; wind- en waterbestendige jassen die
kunnen worden ‘omgetoverd’ in een slaapzak. De
sheltersuits komen ten goede aan dak- en thuislozen.
In het opgestarte atelier in de oude textielregio van
Nederland worden werkervaringsplekken
aangeboden, en op termijn betaalde banen.
www.sheltersuit.com
Hack your Future, Amsterdam
€ 25.800,Vluchtelingen worden in afwachting van hun
tewerkstellingsvergunning in drie tot zes maanden
opgeleid tot developer.
www.hackyourfuture.net

Start Foundation, KiesWerkKompas
€ 100.000,Stemhulp voor mensen zonder werk. Start Foundation wil
werklozen hiermee de kans geven om in de maand voor
de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017 te
bepalen welke partij het beste aansluit bij de persoonlijke
opvattingen over werk en inkomen.
ProgramIT, Eindhoven
€ 100.000,ProgramIT biedt (met name oudere) werkzoekenden een
opleiding in de ICT. Na de opleiding worden de mensen
een jaar lang gedetacheerd bij opdrachtgevers, waarna ze
kunnen uitstromen naar een betaalde baan bij de
opdrachtgever of nog langer in dienst blijven bij
ProgramIT.
www.programit.nl
Opuce volwaardig na kanker, Den Haag
€ 25.000,Initiatiefnemer van stichting Opuce Foundation is zelf
cancer survivor. De stichting heeft ten doel het leven en
werk na kanker te verbeteren. Wij ondersteunen de
stichting in haar aanpak om zowel binnen het
bedrijfsleven als op politiek niveau het thema werk en
kanker te agenderen.
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Social Impact Bond ‘Werk na detentie’, landelijk
€ 429.884,Het ministerie van Veiligheid en Justitie, Start
Foundation, ABN AMRO en Oranje Fonds zijn een
innovatieve samenwerking gestart om ex-gedetineerden
aan het werk te helpen en zo recidive te verlagen. Deze
samenwerking is tot stand gebracht door Society
Impact. Work-Wise Direct (bestaande uit Stichting 180,
Restart en Stichting Exodus Midden Nederland) is
uitvoerder van het project.

Empowered by Robots conferentie, Eindhoven
€ 40.000,Tijdens de Dutch Design Week oktober 2016 heeft Start
Foundation samen met de gemeente Eindhoven en Next
Nature (Koert van Mensvoort) een conferentie neergezet
om het thema robotisering en de gevolgen ervan op de
arbeidsmarkt positief te agenderen. Tijdens de conferentie
is ook de Design Challenge Empowered by Robots
gelanceerd.
www.empoweredbyrobots.com

Heilige Rotterdamse Boontjes Koffie, Rotterdam
€ 70.000,Een sociale firma opgericht met als doel
werk(ervarings)plekken te bieden aan werkloze
jongeren met een detentieverleden. Via een eigen
koffiebranderij en een koffiebar zijn er diverse
mogelijkheden voor deze jongeren om in het
reguliere arbeidsproces te komen.
www.heiligeboontjes.com

COA opleidingscentrum
€ 161.742,In samenwerking met het COA en Start People wordt een
groep van zestien vluchtelingen via BBL-plekken bij het
COA geholpen aan een betaalde baan als huismeester, bij
nieuw op te richten AZC’s, of komen zij in dienst bij Start
People. Start People heeft doorlopend vacatures voor
huismeesters beschikbaar.

My Red Light, Amsterdam
€ 100.000,My Red Light is het eerste prostitutiebedrijf in zelfbeheer.
De stichting wordt gerund door sekswerkers zelf.
Naast de aankoop van de panden stelden we een deel
van het startkapitaal beschikbaar. Start Foundation
ondersteunt het Amsterdamse prostitutiebeleid, dat erop
gericht is de positie van sekswerkers te verbeteren en te
versterken.
Veelgestelde vragen

HumanIC Development, Nijmegen
€ 150.000,HumaniIC Development (HD) leidt mensen op naar nieuwe
en toekomstbestendige functies in de digitale
arbeidsmarkt. Dit doen zij op een unieke manier, waarbij
de toekomstige werkgever vroegtijdig betrokken is en een
substantieel deel van de opleiding betaalt. De voortgaande
ontwikkeling in de IT-branche leidt tot nieuwe functies
binnen het bedrijfsleven. HD heeft zich als doel gesteld om
in 1,5 jaar 247 mensen aan het werk te helpen.
www.humanicdevelopment.com

Nieuwe banen

Brainport Assembly, Veldhoven
€ 63.000,Black Bear Carbon BV, Nederweert
Brainport Assembly is een sociale onderneming. Het
€ 300.000,huidige personeel bestaat voor het overgrote deel uit
Black Bear is een kansrijke start-up die een unieke
medewerkers met een beperkte arbeidsinzet. Het bedrijf is
technologie heeft ontwikkeld voor het herwinnen van
actief in de regio Eindhoven en (de)monteert en
‘carbon black’ uit afgedankte autobanden. De eerste
assembleert onderdelen voor de maakindustrie. Naast het
fabriek is sinds juli 2016 operationeel en de groei-ambitie
creëren van werkgelegenheid voor mensen met een
is groot. Black Bear en Start Foundation zijn een
kwetsbare arbeidsmarktpositie focust het bedrijf zich op
samenwerking gestart om van Black Bear niet alleen een
het verbeteren van productiviteit van de werknemers en
duurzame, maar ook een inclusieve onderneming te
het vergroten van hun kansen op de arbeidsmarkt.
maken.
www.bpass.nl
www.blackbearcarbon.com
Stedin ‘Valet Charger’, Amsterdam
€ 8.500,Samen met Stedin, Ernst & Young en Jeeves nemen
we deel aan de pilot `valet charger’. Deze nieuwe
servicebaan, die zeer geschikt is voor ouderen,
bestaat uit het continu en optimaal verplaatsen van
elektrische auto's in parkeergarages met als doel een
efficiënter gebruik van de aanwezige laadpalen.

Houben Worstenbrood, Eindhoven
€ 100.000,Houben Worstenbrood is een jong bakkersbedrijf dat
stormachtig groeit. Houben wil vooral oudere, werkloze
bakkers inzetten, omdat men vakmensen nodig heeft.
Deze oudere bakkers moeten hun vakkennis overdragen
aan jongeren die het vak willen leren.
www.houbenworstenbrood.nl
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Inclusieve bedrijven
AWVN Pilot 1: Inclusie als strategisch HR-thema
€ 144.000,Samenwerking tussen Start Foundation en AWVN
om het thema inclusiviteit breed bij werkgevers in
Nederland gestalte te geven. Pilot 1 richt zich op
inbedding van inclusie als strategisch HR-thema. Aan
de pilot nemen 20 à 25 werkgevers deel.
AWVN Pilot 2: Werkgeversbenadering
bredere doelgroep
€ 144.000,Samenwerking tussen Start Foundation en AWVN
om het thema inclusiviteit breed bij werkgevers in
Nederland gestalte te geven. Pilot 2 richt zich op het
meetbaar inclusiever maken van bedrijven door de
inzet van een bredere groep werknemers. Aan de
pilot nemen 20 à 25 werkgevers deel.

GreenFox Social Return, Den Haag
€ 100.000,Renzo Deurloo van GreenFox werft en selecteert
werkloze mensen en detacheert ze bij grote
opdrachtgevers in het kader van hun social returnverplichtingen. GreenFox creëert nieuwe functies bij
opdrachtgevers (jobcarving) en investeert in de
medewerkers, zodat men de overstap kan maken naar
een dienstverband bij de opdrachtgever.
www.socialreturn.nu

Social Impact BuzinezzClub, Eindhoven
€ 573.520,Na het succesvolle experiment met de SIB BuzinezzClub
in Rotterdam is het concept in Eindhoven gestart.
In de aanpak van de BuzinezzClub worden werkloze
jongeren begeleid naar werk, opleiding of
ondernemerschap.
www.buzinezzclub.nl
C3 Living Rendiz, Venlo
€ 600.000,C3 Living Bouw BV ontwikkelt duurzame, betaalbare en
flexibele woonunits die huisvesting bieden aan studenten
en kwetsbare doelgroepen als ouderen, zorgbehoevenden,
dak- en thuislozen en vluchtelingen. Uniek aan het concept
van C3 Living BV is dat de specifieke doelgroepen ingezet
worden bij de constructie van de units. De hierdoor
verkregen werkervaring verkleint hun afstand tot de
arbeidsmarkt en helpt in het geval van statushouders te
integreren in de samenleving.
www.rendiz.nl
Taxi Korthout Midden Brabant, Tilburg
€ 200.000,Taxi Korthout Midden Brabant (TKMB) verzorgt taxi- en
contractvervoer in de regio Midden-Brabant. Naast het
reguliere personenvervoer richt de onderneming zich
vooral op doelgroepenvervoer. TKMB is een bedrijf dat
een positieve bijdrage levert aan de werkgelegenheid van
met name oudere taxichauffeurs met een laag
opleidingsniveau.
www.taxikorthoutmiddenbrabant.nl

Asito Coöperatie Loopbaanstation, Eindhoven
€ 350.000,Social Impact Bond ‘Werken in Duitsland’, Enschede Asito is een sociaal initiatief gestart met de naam
‘Loopbaanstation’. Het Loopbaanstation is een (besloten)
€ 388.107,online platform en netwerk voor werkgevers en
De Social Impact Bond (SIB) ‘Werken in Duitsland’ wil
werknemers. Via het platform wordt het werknemers
duurzame matches tussen Duitse werkgevers en
mogelijk gemaakt aan persoonlijke groei te werken.
werkzoekenden in Enschede tot stand brengen. De
Daarnaast moet het Loopbaanstation vraag en aanbod bij
gemeente Enschede, Start Foundation, ABN AMRO en
BOAS Werkt zijn een innovatieve samenwerking gestart elkaar brengen en medewerkers helpen bij hun loopbaan
binnen en buiten de sector.
om inwoners van Enschede met een bijstandsuitkering
www.asito.nl
(WWB) aantrekkelijke kansen te bieden op een baan in
Duitsland. Dit is de eerste grensoverschrijdende SIB ter
wereld.
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