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Maatschappelijke financieringen
Stichting Terra Futura, Amsterdam
€ 15.000, Stichting Terra Futura probeert mensen aan te
zetten tot het doen van ‘goede daden’. O.a. via
personeels- en groepsuitjes met een ideële invulling
(Terra Tours). Het team van Terra Tours bestaat uit
drie mensen met alle drie bijzondere kenmerken.
www.terrafutura.nl
Mamaloes en Kids BV, Goirle
€ 256.050, Een toonaangevende webwinkel voor
babyartikelen. Eigenaresse met sociaal hart. Per
definitie worden alleen mensen vanuit een
werkloosheidssituatie aangenomen. Van de 32
medewerkers heeft bijna iedereen een bijzonder
verhaal.
www.mamaloesbabysjop.nl
MVO Nederland, Utrecht
€ 9.559, Onderzoek uitgevoerd door Panteia onder de
leden van De Normaalste Zaak naar de
tevredenheid over het netwerk en de
belangstelling voor de toekomst.
www.denormaalstezaak.nl
Stichting Ik Werk!, Poortugaal
€ 6.500, Stichting met als doel mensen met een beperking
zonder winstoogmerk te detacheren. Bijdrage aan
Register jobcoachopleiding van één van de
medewerkers.
www.stichtingikwerk.nl
SlimInICT, Kelper-Oler
€ 38.750, SlimInICT helpt mensen met autisme optimaal
te ontwikkelen in de ICT. Voor sommige mensen
is geen opleidingsbudget aanwezig (vallen
buiten de regels). Investering gericht op het
opleiden en naar werk brengen van negen
mensen met autisme en het maken van een
maatschappelijke businesscase.
www.sliminict.nl

Raeger Autismecentrum, Amsterdam*
€ 3.875, Raeger Autismecentrum wil in het kader van de Wereld
Autisme Dag op 2 april 2015 een ontbijtsessie voor
bedrijven organiseren waar 50 tot 100 bedrijven
aanwezig zijn.
www.raeger.nl
Stichting Plattelands Jongeren Services (PJS),
Utrecht
€ 74.615, Stichting PJS heeft i.s.m. met Ab Vakwerk (coöperatie
van boeren/detacheerder), het UWV en Stichting
beroepsonderwijs en bedrijfsleven een project
opgezet waarin Wajongers aan een baan in de
agrarische sector geholpen worden. Dit doen ze door
middel van het aanbieden van een leer-werkplek bij
een `werk-boer’. Na dit leer-werktraject stromen
jongeren door naar een baan in het boerenbedrijf.
www.stichting-pjs.nl
Stichting Hadassa Hoeve, Ade
€ 15.000, Stichting Hadassa Hoeve is opgericht om jonge vrouwen
(16 t/m 25 jaar) die niet zelfredzaam zijn, te helpen
zelfstandig te kunnen leven. Tijdens het verblijf op de
Hadassa Hoeve krijgen de vrouwen een
begeleidingstraject, met als doel dat zij hun talenten
(weer) ontdekken en deze gaan inzetten. Het gaat om
vrouwen met traumatische ervaringen (misbruik, geweld).
www.hadassahoeve.nl
Start Foundation Congres Social Impact Bonds,
Eindhoven
€ 30.000, 8 oktober 2015 1ste nationale congres over Social
Impact Bonds om opgedane kennis en ervaring
met eerste Social Impact Bonds in Nederland te
delen met overheden, financiers en uitvoerders.
www.storify.com/startfoundation/sibcon15
Start Foundation Werkboekje social impact bonds,
Eindhoven
€ 30.000, Tegelijk met het congres publiceerde Start
Foundation het Werkboekje social impact bonds Van
fenomeen naar praktijk.
www.startfoundation.nl/sibboekje
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Start Foundation MBC Vouchers, Eindhoven
€ 75.000, Start Foundation wil gemeenten en andere
overheden geldelijk steunen om te komen tot een
trefzekere maatschappelijke businesscase en
daarmee een kansrijke Social Impact Bond.
Daartoe heeft de organisatie tien vouchers van €
7.500, - beschikbaar gesteld tijdens het congres op
8 oktober 2015.
Stichting Studeren & Werken op Maat,
Den Haag
€ 35.000, Via het eigen netwerk worden hbo- en wostudenten met een beperking geactiveerd en
richting betaald werk geholpen. De stichting wil
dit opschalen en professionaliseren.
www.studerenenwerkenopmaat.org
Young Up, Rotterdam
€ 15.000, Via het project Jouw Opstelling voor Succes kunnen
jongeren tussen 18 en 27 jaar met een grote
afstand tot de arbeidsmarkt zich ontwikkelen met
focus op de arbeidsmarkt. Er wordt gebruikgemaakt
van een methodiek die parallellen heeft met
voetbal.
www.young-up.nl
Ondernemend Idealist, Eindhoven
€ 12.500, Financiering als onderdeel van de
crowdfundingcampagne `Maak basisinkomen
mogelijk’ van Sjir Hoejimakers.
www.facebook.com/maakbasisinkomenmogelijk
Stichting 50Plus Drechtsteden, Dordrecht
€ 5.000, 50+ Drechtsteden Werkt is een stichting voor en
door 50+-werkzoekenden. Middels maandelijkse
netwerkbijeenkomsten proberen werkzoekenden
elkaar te stimuleren/begeleiden/ondersteunen in de
zoektocht naar werk. Bijdrage aan landelijke
conferentie om draagvlak te creëren voor de
arbeidsmarkt(on)mogelijkheden voor 50-plussers.
www.50plusdrechtsteden.nl
Stichting Burgerschuldhulp, Waalre
€ 10.000, De stichting is een burgerinitiatief dat op een
alternatieve manier de schuldhulpverlening wil
gaan aanpakken voor gezinnen in Waalre. O.a.
om te kijken of werk een sleutelrol heeft in het
oplossen van de problemen.
www.burgerschuldhulp.nl

Nederlands Instituut voor Studiereizen, Waalre
€ 15.000, In samenwerking met Start Foundation is er een
studiereis georganiseerd naar Amerika, waar o.a. een
congres van de USBLN werd bezocht. De USBLN is een
vereniging van bedrijven die vooroplopen met het in
dienst nemen van mensen met handicaps.
www.studiereizen.nl
Stichting voor Kennis en Sociale Cohesie,
Amsterdam
€ 17.500, Project Mijn eerste bijbaan richt zich op groep Turkse en
Marokkaanse meiden op het VSO/PRO en MBO 1 die via
een serieuze bijbaan bij Albert Heijn hun
arbeidsmarktkansen kunnen vergroten.
www.skcnet.nl
Stichting DeBroekriem, Utrecht
€ 28.350, DeBroekriem is een groot platform voor werkzoekenden
die elkaars kennis, netwerk en enthousiasme delen met
als doel zo snel mogelijk een betaalde baan te vinden. Dit
doen ze door het organiseren van events. DeBroekriem
wil drie vacaturecafés opzetten met als doel via
speeddaten ontmoetingen te weeg te brengen tussen
werkzoekenden en werkgevers met vacatures.
www.debroekriem.nl
Start Foundation New Social Enterprise Fund,
Eindhoven
€ 1.350, Inventarisatie van de mogelijkheden en de bereidheid
van vier fondsen om samen te werken met betrekking tot
de begeleiding, beoordeling en ondersteuning van
sociale firma’s.
Ctalents, Amsterdam
€ 50.000, Ctalents is de schakel tussen werkgevers en
werkzoekenden met een zintuiglijke uitdaging. De
financiering dient als overbrugging naar een concrete
prestatiefinanciering met het UWV.
www.ctalents.nl

Amsterdam Center for Entrepreneurship,
Amsterdam
€ 15.000, Vijf studiebeurzen voor de leergang Sociaal
ondernemen.
www.ace-amsterdam.org
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Start Foundation horecaconcept exgedetineerden, Eindhoven
€ 15.000, Onderzoek naar mogelijkheden om samen met
bekende horecaondernemer een bestaand
horecaconcept door te ontwikkelen waarin
kansen worden geboden aan mensen met een
detentieverleden.
Stichting Willem Drees-lezing, Den Haag
€ 25.000, De stichting memoreert jaarlijks via een publieke
lezing aan de grote betekenis van dr. Willem
Drees voor de verzorgingsstaat en wil daarmee
een bijdrage leveren aan het waarborgen van
een rechtvaardige en democratische verdeling
van kennis, inkomen en macht in Nederland en
daarbuiten.
Start Foundation is samen met VNO-NCW
sponsor van de lezing.
www.willemdrees.nl
Stichting Duvelhok, Tilburg
€ 30.000, In een oude textielfabriek, Het Duvelhok, start
cabaretière Karin Bruers een Social Salon; een
hoogwaardige wellness/kapsalon (kapper,
manicure, pedicure) specifiek voor ouderen met
een zorgbehoefte. De salon biedt
werkgelegenheid aan oudere herintredende
kapsters, schoonheidsspecialisten, pedicures
en/of manicures.
www.duvelhok.com
MKB Limburg, Roermond
€ 90.000, De stichting gaat twaalf themagerichte
Vacaturecafés organiseren voor bepaalde sectoren.
Start Foundation investeert in een medewerker
klantenservice die de komende twee jaar de impact
van de Vacaturecafés gaat meten.
www.mkblimburg.nl

Hutten Groep BV, Veghel
€ 600.000, Hutten is een grote landelijke bedrijfscateraar met
forse sociale ambities. Daarnaast is het een
innovatieve organisatie op het gebied van
duurzaamheid. De recent gestarte Verspillingsfabriek,
waar reststromen groenten verwerkt worden voor
‘opgewaardeerde’ voedingsmiddelen, biedt nieuwe
banen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
Start Foundation is met Hutten Groep een partnership
aangegaan.
www.hutten.eu
Streekweb BV, Tilburg
€ 60.000, Streekweb is een nieuw online platform dat lokale
informatie uit de streek vindbaar en zichtbaar maakt.
Ondernemers en organisaties uit de streek maken
gezamenlijke aanbiedingen en arrangementen.
Streekweb leidt Talentvolle Thuiszitters uit de streek
op voor werk bij Streekweb.
www.streekweb.nl
Cardan Technobility
€ 250.000, Bij het snelgroeiende bedrijf Cardan Technobility
worden mensen met autisme opgeleid in de ICT. Een
deel van de mensen komt in dienst van het bedrijf om
op opdrachten te kunnen worden ingezet. Een deel
van de mensen wordt direct geplaatst bij
opdrachtgevers. Het bedrijf is lid van IN2IT.
www.technobility.nl
Social Impact Bond Utrecht
€ 389.500, 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.
www.thecolourkitchen.nl
Start Foundation, samenwerkingsgroep partners
€ 6.050, Verkenning ondersteuningsmogelijkheden partners in
het kader van inclusief ondernemen.
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Heilige Rotterdamse Boontjes Koffie, Rotterdam
€ 10.000, 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. Met de
financiering wordt de firma gesteund in het
ontwikkelen van een financierbaar
businessmodel.
Vereniging van Kredietunies Nederland,
Den Haag
€ 50.000, Financiering voor het opzetten van een
professionele serviceorganisatie De Kredietunie BV
om aan de verwachte groei van zich bij haar
aansluitende kredietunies te kunnen voldoen.
www.dekredietunie.nl

REBELZ aan de Rotte BV
€ 50.000, Nieuw restaurant met mediterrane keuken in Rotterdam
waar ex-gedetineerde vrouwen kansen krijgen zich
(verder) te scholen in het horecavak.
www.rebelzaanderotte.nl
Puur & Goed, Emmeloord
€ 32.450, De opzet van een nieuw retailconcept in de vorm van een
coöperatie die betaalde banen en leer-werkplekken voor
doelgroepen creëert.
www.hetgoed.nl

Coffeemania, Amsterdam
€ 40.000, Coffeemania is een kleine keten van koffiebars die
gevestigd zijn in probleemwijken. De koffiebars
hebben zowel een horeca- als buurtfunctie. De
koffiebars worden opgezet met steun van
gemeenten en woningbouwcorporaties en bieden
stages en werkervaringsplaatsen aan lokale
probleemjongeren en werklozen.
www.coffeemania.nl

Mission Related Investments (MRI)

Chain Logistics, Uden
€ 125.000, Chain is een transport- en koeriersbedrijf dat als
extra service voor klanten producten kan
assembleren, verpakken en op voorraad houden.
Het bedrijf heeft de ambitie om ieder jaar 150
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door te
laten stromen naar regulier en duurzaam werk.
www.chain-logistics.nl

Swinkels Glas BV, Eindhoven
€ 480.000, Glascentrale Swinkels is gespecialiseerd in spoedeisende
reparaties. Men biedt 24/7 service via een eigen
alarmcentrale en werkt dan ook veelal voor
verzekeringsmaatschappijen, woningbouwverenigingen en
andere grote vastgoedbezitters. Het bedrijf heeft een PSO
3-certificering.
www.swinkelsglas.nl

GreenFox BV, Den Haag
€ 40.000, GreenFox is een sociale onderneming die
verschillende duurzame activiteiten ontplooit en
daarbij kansen biedt aan mensen met afstand tot
de arbeidsmarkt. De financiering is bestemd
voor GreenFox Seafood, een nieuw gestarte
onderneming waar dagelijks Hollandse garnalen
met de hand worden gepeld.
www.northsea-deluxe.nl

Koninklijke Ahrend NV, Sint-Oedenrode
€ 750.000,Koninklijke Ahrend is een toonaangevende internationale
projectinrichter. Met de aankoop van een onderdeel van de
Verenigde Presikhaaf Bedrijven (SW-bedrijf in MiddenGelderland) maakt Presikhaaf Schoolmeubelen nu
onderdeel uit van het bedrijf. Hiermee is de
werkgelegenheid van ca. 160 kwetsbare mensen geborgd.
www.ahrend.com

Bonheur Horeca Groep BV, Tilburg
€ 675.000, Bonheur Horeca Groep is een cateraar die voor ieder
moment van ontmoeten, vieren en zakendoen werkt vanuit
een aantal unieke locaties in Tilburg. In haar
bedrijfsvoering biedt Bonheur Horeca Groep ruimhartig de
kans aan mensen met minder kansen op de arbeidsmarkt.
www.bonheurhorecagroep.nl

