Nieuwe toekenningen 2014

Sponsoring
Stichting Drijvende Eilanden, Aerdt
€ 1.900,Bijdrage voor het opzetten van een sociale
franchise-organisatie voor het door Wajongers
bouwen aan Drijvende Eilanden.
www.drijvendeeilanden.nl

Rollecate, Staphorst
€ 200.000,Al 22 jaar leidt Rollecate in een eigen bedrijfsschool
mensen op in het vak geveltechniek (BBL-plekken op
niveau 1 en 2). Driejarige samenwerking met Rollecate
om de continuïteit van de bedrijfsschool te waarborgen.
www.rollecate.nl

MKB Weerterland, Eindhoven
€ 2.800,Bijdrage voor het Vacaturecafé van MKB
Weerterland, dat niet alleen is opgezet voor
werkzoekenden, maar ook georganiseerd
wordt met de hulp van negen werkzoekenden.
www.mkblimburg.nl

Stichting Humanitas, Rotterdam
€ 20.000,Ex-gedetineerden worden gekoppeld aan een
vrijwilliger en gaan in de klussendienst van
Humanitas arbeidsritme en vaardigheden
opdoen. Voor de mensen die klaar zijn voor de
arbeidsmarkt, wordt dan een baan gezocht, of
ze worden aan een uitzendbureau gekoppeld.
www.stichtinghumanitas.nl

InProgresz BV, Amsterdam
€ 3.000,Het project is een samenwerking tussen
Liander (netbeheerder), Philips en Nuon. Doel is
om binnen één jaar honderd risicojongeren te
werven en te begeleiden richting werk of
school of een combinatie van beide (peer-topeer-coaching). www.inprogreszbv.vpweb.nl

Mama Vita, Castricum
€ 4.500,Vooronderzoek en verkenning van bestaande
Meldpunt-praktijken; dit leidt tot een realistisch
projectplan ten aanzien van overname en verbreding
van de werkwijze van het meldpunt AUTIWeigerscholen. www.stichtingmamavita.nl

Innovatiedonatie

Sociale Dienst Veluwerand, Harderwijk
€ 15.000,Sociale Dienst Veluwerand wil met werkgevers in
de regio samenwerken om mensen uit de
kaartenbakken van de gemeente aan werk te
helpen. www.socialedienstveluwerand.nl

Go College, Oude-Tonge
€ 20.000,Een particuliere onderwijsinstelling in de
techniek. Het gaat om BBL-opleidingen van
niveau 1 tot 4, en men verstrekt landelijk
erkende diploma’s. Nadruk ligt op aansluiting
bij bedrijven, de begeleiding van leerlingen en
kleinschalig onderwijs. www.gocollege.nl
Social label/CC-mone, Vught
€ 55.000,Stichting Social label – Socio economics ziet de
producten als ‘key’ om processen rond zorg, werk
en participatie te veranderen. In samenwerking
met Nederlandse ontwerpers ontwikkelt de
organisatie producten. Bijdrage voor de labels die
gelinkt zijn aan een sociale firma, zoals De
Verbinding of gewone bedrijven.
www.sociallabel.nl
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Stichting Studeren & Werken Op Maat,
Den Haag
€ 200.000,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
NFK, congres Grip op de werkvloer, Utrecht
€ 11.440,Bijdrage aan het congres Grip op de werkvloer van de
NFK met het thema `Kanker en Werk’ op 3 juni 2014. In
het kader van ons onderzoek Profielacceptatie
ondernemen we een viertal acties met de NFK. De
acties zijn gericht op werkgevers.
www.kanker.nl

Pagina 1 van 4

www.startmetvragen.nl

Nieuwe toekenningen 2014
Puur & Het Goed, Emmeloord
€ 10.000,De opzet van een nieuw soort retailconcept in
de vorm van een coöperatie die betaalde
banen en leerwerkplekken voor doelgroepen
creëert. www.hetgoed.nl

Krachtbedrijf, Eindhoven
€ 8.850,Financiering van een pilot, bedoeld om zicht te krijgen
op de werkzaamheid van de training Krachtbedrijf voor
gedetineerde vrouwen.
www.krachtbedrijf.nl

Start Foundation, De kwetsbaren, Eindhoven
€ 13.510,05
Tegelijk met het boek De kwetsbaren van Will
Tinnemans lanceerde Start Foundation het
digitale discussieplatform
dekwetsbaren.tumblr.com, waarop deskundigen
en betrokkenen meningen en ideeën over en
oplossingen voor het vraagstuk konden
achterlaten.

Amsterdam Center for Entrepreneurship, Amsterdam
€ 15.000,Vijf studiebeurzen voor de leergang Sociaal
ondernemen.
www.ace-amsterdam.org
Stichting StreetPro - Jobacademy, Amsterdam
€ 14.000,Jobacademy biedt jongeren zonder startkwalificatie
een week lang intensieve coaching, reflectie,
begeleiding, werknemersvaardigheden en
sollicitatietraining.
De jongeren kunnen na die week direct aan de slag bij
Burger King in een BBL-traject (fastfood-medewerker
mbo niveau 2). Financiering van een pilot.
www.streetpro.nl

MEE IJsseloevers (Navigator), Zwolle
€ 28.000,De Navigator is een project dat 'de route
uitstippelt' voor jongeren met een beperking
richting maatschappelijke participatie c.q. werk.
Daarvoor is een soort casemanager
verantwoordelijk, die hier 'de Navigator' wordt
genoemd en in dienst is van MEE IJsseloevers.
Doel is om de helft van alle deelnemers aan werk
te helpen. www.navigatordrenthe.nl

Supportfinanciering

Here to Support (We are Cooking), Amsterdam
€ 18.000,Een bijdrage voor de bekostiging van een
kookboek, dat gemaakt is door en voor dertig
vluchtelingen in limbo. www.heretosupport.nl
IN2IT, coöperatie van sociale ICT-ondernemers,
Utrecht
€ 95.000,IN2IT is de eerste coöperatie van Nederland
waarin een viertal sociaal gedreven ICT-bedrijven
hun krachten gebundeld hebben. Zij willen meer
mensen met autisme aan de slag helpen. Het idee
en de opzet voor IN2IT zijn afkomstig van Start
Foundation. www.in2it.nl
Avabel Nederland BV, Duiven
€ 4.500,Avabel is leverancier voor de
glaszettersbranche en neemt al jaren mensen
in dienst die ‘een zetje’ nodig hebben. Het
bedrijf heeft de hoogste PSO-trede.
Financiering van een film waarin het sociale
gezicht van Avabel wordt getoond.
www.avabel.nl
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Omar Munie Clothing, Den Haag
€ 3.000,Omar Munie (ex-vluchteling uit Somalië) is een jonge en
getalenteerde Nederlandse designer. Inzet
bedrijfsadviseur om mogelijkheden voor een
leerwerkbedrijf (Dream factory) te onderzoeken.
www.omarmunie.com
Brouwerij de Prael, Amsterdam
€ 4.138,Sociale bierbrouwer in Amsterdam waar psychiatrische
patiënten werken. Inzet bedrijfsadviseur voor het
ontwikkelen van een businessplan. www.deprael.nl
Ongehinderd, Eindhoven
€ 15.000,Jonge sociale firma die een platform beheert over
toegankelijkheid van openbare gelegenheden voor
mensen die minder valide zijn. Inzet HRM-medewerker
voor werving en begeleiding nieuwe medewerkers.
www.ongehinderd.nl
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Bedrijfskredieten
SDO Werkt VOF, Doetinchem
€ 20.000,SDO Werkt staat voor Sociaal Durven
ondernemen Werkt en richt zich op reshoring.
SDO Werkt wil productie die nu in het buitenland
plaatsvindt, terughalen naar Nederland en
werkgelegenheid creëren voor zeven mensen uit
een SW-bedrijf. www.sdowerkt.nl

3D-ambacht, Arnhem
€ 52.000,Tien mensen met autisme worden opgeleid door
middel van theorie, praktijklessen en stage tot 3Dmodelleerder. Gedurende deze pilot wordt de
opleiding getest en doorontwikkeld.
www.3dambacht.nl

Ongehinderd BV, Eindhoven*
€ 50.000,Ongehinderd BV is een jonge sociale firma die is
opgericht door twee mannen in rolstoelen.
Ongehinderd beheert een digitaal platform over
toegankelijkheid van openbare gelegenheden
voor mensen die minder valide zijn.
www.ongehinderd.nl

Springplank040, Eindhoven
€ 30.250,Een collectief van veertig bedrijven biedt
werkplekken aan mensen die dak- en thuisloos zijn
of voor wie dat dreigt. Collectief40, project van
Springplank040, faciliteert aangesloten bedrijven bij
social return door het (laten) selecteren, toeleiden en
begeleiden van deze mensen naar regulier werk.
www.springplank040.nl

Autobedrijf WAC VOF, Eindhoven
€ 15.000,Een kleine autogarage, waar twee vennoten en
een leerling-monteur (BBL 1e jaar, niveau 1) werken.
Door de financiering kan een extra monteur in
dienst genomen worden.

Taxi Korthout BV, Tilburg
€ 30.000,Financiering voor de doorstart van het taxibedrijf Taxi
Korthout BV. De ondernemer Bert Korthout houdt
bewust oudere werknemers (vaak ook nog met
arbeidshandicap) in dienst. www.taxikorthout.nl

AUTHENTICT, Apeldoorn
€ 130.000,Authentict is een ICT-bedrijf, waar mensen met
autisme software testen, ontwikkelen en beheren.
Authentict creëert bij succes 24 betaalde en
beschutte werkplekken voor mensen met autisme.
www.authentict.nl

ITvitae, Amersfoort
€ 150.000,ITvitae wil mensen met autisme opleiden tot softwaretester, maar ook verder investeren in ICT-specialisaties
indien de kandidaat dit aankan. ITvitae creëert bij
succes achttien betaalde werkplekken voor mensen
met autisme en zorgt voor uitstroom naar de reguliere
arbeidsmarkt.
www.itvitae.nl

Ctaste/ Ctalents, Amsterdam
€ 45.000,Financiering voor CtheCity (een zintuiglijke
ontdekkingstocht door nagebouwde
hoogtepunten van Amsterdam) en Ctalents.
Trainees krijgen na een uitgebreid assessment
relevante opdrachten. CtheCity wordt helemaal
gerund door trainees, van de marketing tot en met
de schoonmaak. www.ctaste.nl
Protestantse diaconie, Amsterdam
€ 10.000,Financiering voor het begeleiden en coachen
van afgestudeerde mensen bij het project van
SocialStart. Het gaat om het inzetten van
veertien werkloze afgestudeerden bij acht
welzijnsinstellingen om ‘social firms’ op te
zetten. www.diaconie.org
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De Verbinding BV, Groningen
€ 60.000,De Verbinding BV in Groningen produceert sinds 1 juni
2007 dakkapellen en aluminium schuifpuien. Bij De
Verbinding werken tien mensen die doof zijn en een
kwetsbare positie op de arbeidsmarkt hebben.
www.deverbindingbv.nl
Verborgen Kunst, Waspik
€ 35.000,Stichting Verborgen Kunst (VK) richt zich op de verhuur
en verkoop van kunst die tot nu toe verborgen is voor
het publiek, doordat deze opgeslagen ligt in depots van
bedrijven en overheden. Verborgen Kunst wil
uitdrukkelijk maatschappelijk verantwoord
ondernemen als het om de samenstelling van het
personeel gaat. www.verborgenkunst.nl
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Mission Related Investments (MRI)
Fun Forest, Rotterdam
€ 25.000,Fun Forest exploiteert vier klimparken. Financiering
voor een horecagelegenheid in het Klimpark
Rotterdam, waar (werkloze) jongeren uit het
praktijkonderwijs een leerwerkplaats krijgen.
www.funforest.nl
GreenFox BV, Den Haag*
€ 75.000,GreenFox is gespecialiseerd in het energiezuinig
maken van bestaande verlichting. Het bedrijf zet
hiervoor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt
in. www.green-fox.nl
The Colour Kitchen, Breda
€ 200.000,The Colour Kitchen is een snelgroeiende sociale
firma in horeca en bedrijfscatering. Leerlingen met
een afstand tot de arbeidsmarkt worden al
werkend opgeleid in de horeca en stromen door
naar een betaalde baan of vervolgopleiding.
www.thecolourkitchen.com

Stichting Qredits Microfinanciering Nederland,
Almelo*
€ 500.000,Qredits helpt startende én bestaande ondernemers met
kredieten tot € 250.000,-, persoonlijke coaching en
ondernemerstools. Participatie in het eerste
Microfinanciering Fonds in Nederland, dat belegt in de
kernactiviteit van Qredits en de kredietverlening aan het
MKB verder wil bevorderen.
www.qredits.nl/investeren
Only for Men, Geldermalsen
€ 350.000,Only for Men is een keten van elf herenmodezaken en
150 medewerkers. Het bedrijf biedt mensen volop
kansen, ongeacht hun leeftijd, opleidingsniveau,
handicap enzovoorts. www.onlyformen.nl

Rataplan, Schagen
€ 50.000,Rataplan is een snelgroeiende kringlooporganisatie
die veel mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt betaald en onbetaald werk aanbiedt.
Rataplan onderscheidt zich bovendien ook nog
door een groot aantal ex-gedetineerden kansen te
bieden. www.rataplan.nl

*(nog) niet geëffectueerd
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