
jaarverslag 2013 Stel hier je vraag:

Start met vragen

Vragen staat vrij

Elk jaar opnieuw vertellen we in het jaarverslag over
onszelf, onze investeringen en activiteiten. We gaan
ervan uit dat u, de lezer, dit ook allemaal wilt weten.
Ook dit jaar draaien we de rollen om. Lees meer

Jos Verhoeven, directeur Start Foundation.

‘Als we boomstammen op de
weg zien, proberen we die op
te ruimen’

Van ‘zak met geld’ en ‘brievenbus met aanvragen’ voor leuke
projecten naar onafhankelijk ‘innovatiecentrum’ inzake sociaal
ondernemen en arbeidsmarktbeleid voor kwetsbare werkzoekenden.
In kort bestek komt hier de omslag op neer die Start Foundation
tegenwoordig kenmerkt. Oók in 2013.
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Financieel

Het werkkapitaal van Start Foundation komt uit het vermogen dat de verkoop van Start Uitzendbureau
aan USG (United Services Group) opleverde. Dat vermogen (ca. 100 mio. euro) wordt beheerd door de
voormalig aandeelhouder van Start, Stichting Start. Stichting Start verschaft het benodigde werkkapitaal
aan Start Foundation op basis van een jaarlijks in te dienen begroting.

"Waarom hebben jullie geen eigen vermogen?"

Lees meer

2607
Totaal 2.607 downloads publieksversie Passie en Poen.

Activiteiten

Vanuit onze onafhankelijke positie blijven wij problemen signaleren
en bestrijden. In 2013 was er nog steeds aandacht voor het Stoutfonds
en startten we een nieuwe actie: Meldpunt AUTI-Weigerscholen. Met
het rapport Passie en Poen brachten we de succes- en faalfactoren
van Sociaal Ondernemen in kaart in samenwerking met het VSBfonds.
In 2014 staan er belangrijke veranderingen voor communicatie op het
programma.

Lees meer

Projectadviseurs,
incl. 1 ZZP (4,78)

Communicatie (3)
Directie en bedrijfsvoering,
incl. 1 ZZP (2,89)

Backoffice, incl. financiele
administratie (2,83)

Secretariaat (1,56)

Organisatie

In 2013 verwelkomden we drie nieuwe medewerkers. Op 31 december
2013 telde Start Foundation 13,2 formatieplaatsen en waren er vijftien
medewerkers in dienst. Daarnaast werkten er twee zzp'ers. Vijf
medewerkers waren werkloos bij indiensttreding. Vijf medewerkers
hebben een chronische aandoening c.q. arbeidshandicap.

Lees meer

Vragen

Ook voor het jaarverslag 2013 draaien we de rollen om. U staat
centraal in dit jaarverslag. Want misschien bent u wel
nieuwsgierig naar heel andere zaken dan die waarover wij zelf
berichten. Daarom nodigen we u uit ons vragen te stellen. Dat
mag over van alles zijn wat te maken heeft met onze organisatie
en onze activiteiten. Wij plaatsen zowel vraag als antwoord
binnen een week op deze website.

"Zijn er specifieke sectoren
of soort bedrijven waar jullie
je op richten voor wat betreft
investeringen? En waarom
juist die sectoren of
bedrijven?"

Lees meer

http://www.startmetvragen.nl/vragen?vraag=2
http://www.startmetvragen.nl/vragen
http://www.startmetvragen.nl/organisatie
http://www.startfoundation.nl/over_ons/team
http://www.startmetvragen.nl/vragen?vraag=1
http://www.startmetvragen.nl/files/passie_en_poen.pdf
http://www.startmetvragen.nl/financieel
http://www.startmetvragen.nl/activiteiten
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Jos Verhoeven, Directeur Start Foundation

Terugblik Investeringsbeleid

Van ‘zak met geld’ en ‘brievenbus met aanvragen’ voor leuke
projecten naar onafhankelijk ‘innovatiecentrum’ inzake sociaal
ondernemen en arbeidsmarktbeleid voor kwetsbare
werkzoekenden. In kort bestek komt hier de omslag op neer die
Start Foundation tegenwoordig kenmerkt. Oók in 2013. “Jaren
koersten we op het idee dat onze activiteiten om tot een inclusieve
economie te komen, min of meer automatisch door anderen
zouden worden overgenomen. Dat bleek een naïeve gedachte. Zo
werkt het in de praktijk niet. Nederland is daarvoor te veel het land
van de losse projecten. Zodat je als organisatie in feite constant
met producten op de markt komt die afzonderlijk bezien wel
succes boeken, maar in algemene zin toch te weinig zoden aan de
dijk zetten”, zegt Jos Verhoeven, directeur van Start Foundation.

Samen met andere partners optrekken om de positie van de
doelgroepen te versterken, is daarom voortaan het parool van de
maatschappelijk investeerder. En dat blijkt resultaten op te leveren,
vindt Verhoeven. “We hebben nog nooit zo veel aanvragen ontvangen
als vorig jaar. En niet alleen om geld. Steeds vaker vraagt men ons
ook om onze visie op plannen en wil men van onze kennis en ervaring
gebruikmaken. Waarbij wij ons altijd autonoom opstellen en geen
politieke agenda hanteren. Daarnaast moeten we onze fondsen zo
goed en zinvol mogelijk besteden.”
Hoewel de eerste verhalen opduiken over een herstel van de
economie, is Jos Verhoeven daar eerder sceptisch over dan
enthousiast. “2013 was het slechtste jaar van het afgelopen
decennium. Onze bedrijfsfinancieringen stonden vooral in het teken
van schadebeperking, terwijl je anders zou willen. En met 700
duizend werklozen en 90 duizend vacatures zal 2014 ook niet
makkelijk worden. Zeker niet voor hen die toch al kwetsbaar zijn.
Leerwerkbedrijven vormen vaak een veilige haven voor onze
doelgroepen, maar die zijn er vanwege de crisis ook steeds minder.

‘Als we boomstammen op de weg zien,
proberen we die op te ruimen’

"Zijn er specifieke sectoren
of soort bedrijven waar jullie
je op richten voor wat betreft
investeringen? En waarom
juist die sectoren of
bedrijven?"

Een ander project dat een nieuwe fase inging, was het zogeheten
‘crisiskrediet’ dat Start Foundation enkele jaren terug
introduceerde om in de grond gezonde bedrijven door de recessie
heen te helpen en zo banen te behouden. Dezelfde werkwijze heeft
het Lokaal Investeringsfonds Eindhoven (LIFE) geadopteerd. De
gemeente Eindhoven verstrekt de kredieten hiervoor,
Start Foundation zorgt voor de uitvoering. In 2013 vielen de
resultaten van LIFE tegen. “Het behoud van betaalde
werkgelegenheid blijkt een moeilijk begaanbaar pad. We zien dat
bedrijven die in slecht weer zitten, zich vaak toch te laat melden. Ze
komen om een minuut voor twaalf bij je binnen, terwijl ze eigenlijk
al om half twaalf bij jou op de stoep moeten staan. Met als gevolg
dat het alsnog fout gaat. Bij één bedrijf bijvoorbeeld maakten we
aan het begin van de maand nog een ton crisiskrediet over, en twee
weken later was het al failliet.”
Toch ontbreken de lichtpuntjes niet, memoreert Verhoeven. “Bij
Taxi Korthout in Tilburg hebben we met ons geld een succesvolle
doorstart mogelijk gemaakt. Daarbij lukte het om een aanzienlijk
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En ik ben erg bezorgd over de enorme terugloop van het aantal BBL-
stages. Daar willen wij als Start Foundation extra actie op gaan
ondernemen. We zijn een wendbaar schip, anticiperen snel. Als we
ergens boomstammen op de weg zien liggen, proberen we die op te
ruimen. Niet alleen, maar samen met anderen. Die houding zit in ons
DNA en mogen we nooit af laten sterven.”

Poldermodel
De regisseursrol die Start Foundation nastreeft, vraagt wel om een
andere modus van haar organisatie. “Bij deze strategie moet je
netwerken opbouwen, tegen heilige huisjes aanschoppen en continu
de omgeving scannen op wat er gebeurt. Waar liggen kansen? Waar
drempels? Je moet voor op de golf zitten om goed te kunnen
handelen en indien nodig je instrumentarium aanpassen.” Bovendien
ligt het gevaar op de loer dat je als innovatieve en strijdlustige
voortrekker zo opgaat in het spel van samenwerken dat je
onmerkbaar het poldermodel ingezogen wordt. Een risico waar
Verhoeven van oudsher allergisch voor is. “Je gaat deel uitmaken van
een circuit dat de problemen voor mensen met een arbeidsbeperking
mede veroorzaakt. Met als gevolg dat je principes en doelen dreigen
te verwateren. Tegelijk heb je anderen nodig om veranderingen ten
goede te bereiken. Het is een wankel randje. Ik ben niet zo van de
compromissen, maar je kunt ook niet alleen maar overal tegen zijn.
Roepen en schreeuwen vanaf de zijlijn levert niet altijd wat op. Om
als Start Foundation wat te kunnen bereiken, moeten beide aspecten
in balans zijn.”
Dat laatste was het geval bij de eerste Social Impact Bond in
Rotterdam, een van de wapenfeiten van Start Foundation uit 2013.
Private partijen leggen geld op tafel om sociale problemen op te
lossen, het idee is overgewaaid uit de VS. Die investering krijgen ze
terugbetaald uit de besparingen op uitkeringen en andere
maatschappelijke kosten. In Rotterdam schieten Start Foundation en
ABN AMRO geld voor om werkloze jongeren aan een baan te helpen.
“Dat we deze aanpak voor het eerst hebben kunnen toepassen, is
fantastisch. Jammer was wel dat we bij de regelgeving een
kunstgreep moesten accepteren waar we niet gelukkig mee waren. Ik
ben er uiteindelijk wel trots op dat we erin zijn geslaagd om het
concept van de grond te krijgen. Dat heeft drie jaar gekost. We zijn nu
bezig met een nieuwe ‘bond’.”

deel van de medewerkers met een arbeidsbeperking terug in dienst
te nemen. Als je zoiets voor elkaar weet te krijgen, voel je weer
meteen waarom je dit werk doet. Deze prestatie is des te meer
reden voor trots, omdat de economie allesbehalve goed draait.”

Eyeopener
Hoe moeilijk het is om sociaal te ondernemen, toonde vorig jaar
het onderzoek Passie en Poen aan, een coproductie van 
Start Foundation en VSBfonds. Veel bedrijven die deze richting in
willen, blijken het niet te redden. In het rapport werd ingegaan op
de factoren die maken of een sociale onderneming slaagt, dan wel
faalt. “Voor ons stonden er niet zulke verrassende conclusies in,
maar voor de buitenwereld bleek het een eyeopener. Ons helpt
zo’n rapport in ieder geval om scherp aan de wind te varen en het
eigen kritisch vermogen op peil te houden.”
Een andere opvallende move van Start Foundation was het
Meldpunt AUTI-Weigerscholen. Hier konden scholieren en
studenten die het idee hadden vanwege hun autisme geweigerd te
worden op het mbo, een klacht kwijt. Het meldpunt zorgde voor
veel reuring in de media. Er kwamen meer dan tweehonderd
klachten binnen van boze jongeren en hun verdrietige ouders,
enkele schrijnende voorbeelden van vermeende discriminatie
kwamen aan het licht, de boosdoeners onder de scholen werden
tot hun grote woede met naam en toenaam genoemd, en de
politiek en de Inspectie van het Onderwijs doken op de zaak.
“Volgens de inspectie klopt het op papier allemaal. Wel moet de
communicatie beter. Dat zie ik als een winstpuntje. Toch blijft het
vreemd dat men voor het rapport wel de daders hoort, maar niet
de slachtoffers. Gelukkig is de Tweede Kamer nog altijd niet klaar
met deze kwestie. Zelf geloof ik er heilig in dat deze jongeren
inderdaad op sommige scholen worden achtergesteld. En met het
passend onderwijs wordt dit er niet beter op.”

http://www.startfoundation.nl/
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Jos Verhoeven, Directeur Start Foundation

Terugblik Investeringsbeleid

Visie & Missie
Werk helpt mensen vooruit in het leven. Het maakt ze economisch zelfstandig, versterkt hun persoonlijke
ontwikkeling en zorgt voor sociale contacten. De samenleving wordt er beter van als er voor iedereen plaats is op de
arbeidsmarkt.

Gewoon wat kan, speciaal wat moet, is daarbij de visie van Start Foundation. Werkgevers en werkzoekenden geven
waar mogelijk op eigen kracht vorm aan een arbeidsmarkt waarop elk persoon meetelt. Arbeidsparticipatie vindt
plaats in de reguliere arbeidsmarkt en niet onnodig apart. Met werk waarvoor loon wordt betaald.

Ons doel is een zo’n zogeheten inclusieve arbeidsmarkt met duurzaam betaald werk voor iedereen die kan en wil
werken. Dat doel is bereikt als in ieder bedrijf en organisatie het personeel divers is samengesteld en wanneer alle
groepen die in de samenleving voorkomen daar ook aan bod kunnen komen en duurzaam een eigen inkomen
kunnen verdienen.

Doelgroep
De ‘core business’ van Start Foundation is onze doelgroep: de werkzoekenden en werknemers die kwetsbaar zijn op
de arbeidsmarkt.

Doelen
Om onze missie te bereiken richten we ons op de realisatie van twee doelen en zes subdoelen. Deze doelen zijn
onderling met elkaar verweven. Ze kunnen in feite alleen in onderlinge samenhang worden gerealiseerd.

a. Betaalde werkgelegenheid voor beroepsbevolking in kwetsbare arbeidsmarktpositie
b. De arbeidsmarktpositie van de doelgroep versterken

Klik hier voor de subdoelen.

Strategie
Onze strategie valt in drie delen uiteen:

1. Aanjagen en opstarten van innovaties voor mensen uit onze doelgroepen. We analyseren de
problemen en kijken in welke oplossingen, projecten en bedrijven we moeten investeren.

2. Bestaande goede en kansrijke projecten en plannen verbreden we en bouwen we verder uit. We kijken
hoe de innovaties in de praktijk werken en meten de effecten.

3. Goed voorbeeld doet volgen; kansrijke praktijken proberen we daarom op meer plekken te slijten. Dat
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doen we door onze kennis verder te verspreiden en actief op zoek te gaan naar nieuwe gebruikers en
stakeholders.

Kernactiviteit
Start Foundation levert innovatieve oplossingen voor de bestaande arbeidsmarkt problemen. De innovaties zijn
zowel gericht op inhoud als op financiële vraagstukken. We laten nieuwe bouwstenen ontstaan, ook combineren we
reeds bestaande concepten op een nieuwe manier. Met geld, kennis en contacten ontsluiten we (nieuwe) werkende
bestanddelen die navolging vinden bij stakeholders.

http://www.startfoundation.nl/
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Schneider Verpakkingen, RotterdamSchneider Verpakkingen, Rotterdam

Directe investeringen Bedrijfskredieten Innovaties

Resultaten algemeen
Voor het eerst in jaren daalde in 2013 het aantal aanvragen om geld. Het aantal directe afwijzingen liep terug van 67% naar 53%.
Het aantal toekenningen nam in 2013 weer toe. Dit alles is het gevolg van ons scherpere selectiebeleid. In totaal werden in 2013
59 financieringsaanvragen gehonoreerd.

  2011 2012 2013

Aantal aanvragen 371 403 397

Aantal directe afwijzingen 232 269 214

Toegekende financiering 50 41 59

% toekenningen t.o.v. aanvragen 13,5% 10,2% 14,9%

Totale directe investeringen 2013
Start Foundation investeert sinds 2013 niet meer per regeling, maar verstrekt geld vanuit (sub)doelen. Dit geldt zowel voor
financiële als niet-financiële middelen, of een combinatie van beide. In 2013 had de organisatie 4 miljoen euro op de plank
liggen. Hiervan is in totaal 3.183.971 euro uitgegeven, 79,6% van het beschikbare bedrag.

Toegekend bedrag t.o.v. beschikbaar bedrag
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Verdeling toegekende bedragen per investeringslijn

 

Investeringen in niet-financiële dienstverlening
We investeren niet alleen in geld, maar ook veel in gratis advieswerk, kennisontwikkeling en -distributie, strategische advisering,
marketing- en communicatieondersteuning, training en opleiding, netwerkintroducties, bemiddeling naar andere financiers,
etc. Elk jaar proberen we deze inbreng in bedragen uit te drukken. 

Bedrag 2012 669.495 euro
Bedrag 2013 633.334 euro

http://www.startmetvragen.nl/disclaimer
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Sponsoring

Scholten en Van der Meij, Amsterdam
€ 3.000 
Bijdrage voor congres op 18 april 2013 met als doel 
het op tafel krijgen van motieven en voorwaarden om 
tot succesvolle en duurzame verspreiding van social 
return te komen.  

Stichting Maatschappelijke Projecten, Maastricht
€ 10.000 
Bijdrage om tien voormalige dak- en thuisloze 
ex-verslaafden bij profclub MVV in te zetten om 
werkervaring op te doen. 

Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland 
(BKN), Arnhem
€ 1.700 
Bijdrage voor workshop rond PSO om leden van de 
BKN meer bekend te maken met PSO en ze op weg te 
helpen met de aanvraag. 

Stichting Werk Incubator, Capelle aan den IJssel 
€ 11.000
Bijdrage aan een deel van de opleiding met baan-
garantie voor gas- en waterfitters voor jongeren met 
een afstand tot de arbeidsmarkt zonder uitkering.

Willem Arntsz Stichting, Den Dolder
€ 6.000
Bijdrage voor symposium/masterclass voor MKB-
bedrijven in zorg en techniek om de bedrijven 
toegankelijker te maken voor werkzoekenden met  
een psychische problematiek. 

CAP100, Loenen a/d Vecht
€ 20.000 
Bijdrage voor landelijke dag in oktober 2013 om 
nieuwe deelnemers te werven en aandacht te vragen 
voor thema arbeidsparticipatie voor mensen met een 
handicap.

Amsterdam Center for Entrepreneurship (ACE)  
€ 15.000  
Vijf studiebeurzen voor de leergang ‘Leiderschap, leer-
gang voor ondernemers met een maatschappelijk doel’.

Belle Image, Vlaardingen
€ 10.000 
Belle Image kennen we al lange tijd. Het project waarin 
meiden door middel van een `catwalk-opleiding’ aan 
een baan(tje) worden geholpen, hebben we in 2007 
gefinancierd. Bijdrage om het project naar een hoger 
plan te tillen.
 

Will Tinnemans, Nijmegen
€ 25.000
Financiering van een onderzoek naar de ongewenste 
neveneffecten die ontstaan bij de marktwerking 
(aanbestedingen door gemeenten) en prijsdumping 
van SW-bedrijven. Het onderzoek is gepubliceerd via 
het boek ‘De kwetsbaren’. (ISBN 978 90468 1660 8)

FYN Automatisering, Oss
€ 10.000 
FYN Automatisering ontwikkelt software voor de 
fietsenbranche. De ondernemer, die zelf autisme heeft, 
biedt werk aan mensen met autisme. Bijdrage o.a. 
voor advies in te huren om een goed businessplan op 
te zetten.

Blijven Werken, Haarlem
€ 5.000 
Bijdrage aan onderzoek naar een belangrijke 
voorwaarde voor de haalbaarheid van het 
businessmodel van Blijven Werken dat de doorstroom 
van flex naar vast moet bevorderen.

Stichting Werken met Eric en Cindy, Venlo-Blerick
€ 12.500
Eric en Cindy, beiden (zwaar) lichamelijk gehandicapt, 
zetten zich vrijwillig in voor andere mensen met 
soortgelijke handicaps en proberen stage- en 
werkplekken te vinden. De stichting is door Start 
Foundation geholpen met het aanschaffen van een 
aangepaste bus, waarmee zij werkgevers kunnen 
bezoeken.

Stichting 50Plus Drechtsteden, Dordrecht
€ 2.000
Bijdrage aan symposium op 18 september 2013 waar 
de stichting van actieve 50-plussers een actieplan 
- opgesteld met medewerking van gemeente, werkge-
versorganisaties in de regio en FNV - presenteert. Het 
evenement moet tevens leiden tot concrete matches 
tussen werkzoekenden en werkgever. 

Emplooi, Limburg
€ 6.500 
Bijdrage aan een verkenning om een projectplan 
vorm te geven voor het aan het werk helpen van 
vluchtelingen uit Birma en Colombia in de land- en 
tuinbouwsector in Limburg.

Emplooi, Amsterdam
€ 8.500 
Bijdrage aan pilot waarin VluchtelingenWerk Maasdelta 
en bedrijven uit de vleesverwerkende sector gaan 
samenwerken om vluchtelingen betaald werk te 
bieden in die sector. 

Nieuwe toekenningen 2013 DONATIES 



Stichting Het is Netwerken, Hoofddorp  
€ 2.000
Bijdrage aan een conferentie om de achterban van 
deze zelforganisatie van ouderen aan werk te helpen. 
Juist deze groep (de 50-plussers) is in staat om met 
een duwtje in de rug zelf werk te vinden.

Meldpunt AUTI-Weigerscholen Start Foundation
€ 15.000  
Actieonderzoek naar vermeende weigeringen van 
mbo-scholen om jongeren met autisme toe te laten   
op opleidingen.

Krachtbedrijf, Eindhoven
€ 10.000 
Bijdrage aan project Krachtbedrijf van de Eindhovense 
onderneemster Josette Dijkhuizen i.s.m. de Federatie 
Opvang in Amsterdam om mishandelde vrouwen 
uit  blijf-van-mijn-lijfhuizen te begeleiden naar een 
nieuw leven als zelfstandig onderneemster. 

KBO Brabant, ’s-Hertogenbosch
€ 7.500 
Bijdrage aan de ideeënwedstrijd van deze actieve 
ouderenvereniging om ideeën te genereren om 
werkgelegenheid voor ouderen te stimuleren.

De Jonge Krijger
€ 4.900  
Bijdrage aan een onderzoek door De Jonge Krijger 
naar een doelgroep die zij wil betrekken bij het project 
`geen jongere buitenspel’: jongeren die tussen wal 
en schip vallen en die het niveau van startkwalificatie 
MBO 2-niveau niet kunnen behalen.

Stichting De Broekriem, Doetinchem
€ 10.000 
De Broekriem is een actieve on- en offlinebeweging 
die in diverse steden inspirerende activiteiten 
en netwerkontmoetingen organiseert voor 
werkzoekenden. Dit doen zij d.m.v. vrijwilligers. Om 
te kunnen groeien, de vrijwilligers goed te kunnen 
faciliteren en om werkzoekenden uit heel Nederland 
te ondersteunen, moet het platform verder ontwikkeld 
worden.

Stichting KNGF
€ 7.500 
Bijdrage aan de verkiezing van het bedrijf/de 
werkgever met de meest tevreden werkende 
geleidehondgebruiker. De verkiezing is ook de aftrap 
voor een werkgeverscampagne om de kwaliteiten 
van de doelgroep visueel gehandicapten onder de 
aandacht te brengen.

Werken.FM Broadcasting B.V.
€ 10.000 
Werken.FM is een recruitmentbureau en 
onlineradiostation. Bijdrage voor nieuwe radioshow 
‘Wat nou Wajong’. In deze show worden Wajongers 
en bedrijven met elkaar in contact gebracht. De 
presentatie gebeurt door twee mensen in de Wajong.

Innovatiedonatie

PSO Nederland, Utrecht
€ 123.060 
Ondersteuning van PSO Nederland, verantwoordelijk 
voor het keurmerk Prestatieladder Socialer 
Ondernemen (PSO), voor marketing, sales en 
communicatie ter vergroting van het aantal bedrijven 
dat het PSO-keurmerk aanvraagt.

TNO, Hoofddorp 
€ 45.000 
Start Foundation heeft de ontwikkeling van de 
Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) mede 
mogelijk gemaakt. Om het gebruik ervan te vergroten 
en nieuwe stakeholders te betrekken, wordt er gewerkt 
aan een verbeterde versie.  

TNO, Hoofddorp 
€ 18.000 
Om duidelijkheid te geven over wat juridisch 
wel en niet mogelijk is in het gebruik van PSO bij 
aanbestedingen, is door een gerenommeerd bureau 
juridisch advies opgesteld.  

PSO-vouchers, landelijk
€ 50.000
Uitgiftemogelijkheid voor vijftig PSO-vouchers à 1.000 
euro die gemeenten kunnen inzetten om bedrijven 
in hun gemeenten te stimuleren met PSO aan de slag 
te gaan. De gemeenten Apeldoorn, Eindhoven en 
Bernheze zijn hiermee al aan de slag gegaan. 

Het Netwerkhuis, Eindhoven
€ 25.000
Het inzetten van senioren die als maatje fungeren voor 
studenten met autisme op de Fontys Hogeschool. 
Hierdoor vallen de studenten niet uit, waardoor er 
grotere kans is dat zij de eindstreep halen.

Wonder
€ 5.000 
Wonder levert creatieve, spraakmakende initiatieven 
voor een mooiere wereld. Wonder is ingezet om 
met creatieve ideeën een bijdrage te leveren aan de 
doelstellingen van Start Foundation. 

DONATIES 



Stichting GIDSnetwerk, Soest
€ 10.000 
Mensen die werkloos zijn of hun baan dreigen te 
verliezen, volgen een training van zeven avonden 
en worden begeleid door maatjes uit met name het 
GIDSnetwerk om hun loopbaan een goed vervolg  
te geven.

MVO Nederland, Utrecht
€ 358.000
Vervolgfinanciering van De Normaalste Zaak, een 
netwerk van MKB-ondernemers en grote werkgevers 
die het ‘de normaalste zaak’ vinden dat iedereen een 
kans krijgt om naar vermogen deel te nemen aan 
de arbeidsmarkt. Bijdrage voor de komende drie jaar. 

Zelfstandigenloket Flevoland
€ 100.606
Het opzetten van een loket (fysiek en digitaal) 
waar zzp’ers en MKB-bedrijven met financiële 
problemen kunnen aankloppen voor advies en 
financiële middelen. Het maken van afspraken met 
relevante partijen om in een vroegtijdig stadium 
‘signaalschulden’ te ontdekken, maakt een belangrijk 
onderdeel uit van dit project.

Baanbrekersprogramma

Emplooi, Amsterdam 
€ 125.000 
In het kader van een bredere samenwerking tussen 
Start Foundation en Emplooi krijgen adviseurs van 
Emplooi de beschikking over kleine budgetten om de 
laatste stap naar betaald werk voor vluchtelingen naar 
werk te ondersteunen. 

Emma at Work, Amsterdam 
€ 165.000 
Emma at Work is een uitzendbureau voor jongeren met 
een chronische ziekte of handicap. Financiering in het 
kader van onze langdurige samenwerking.  

Dress for Success, Amsterdam
€ 141.500 
Dress for Success is een vrijwilligersorganisatie die 
werkzoekenden aan kleding helpt die past bij de 
functie waarop ze solliciteren. Hierdoor wordt de kans 
op ‘een goede eerste indruk’ vergroot. Financiering in 
het kader van onze langdurige samenwerking.

BEDRIJFSKREDIETEN

DeltaCare Dienstverlening B.V., Zutphen
€ 50.000
Zelfstandig schoonmaakbedrijf met sociale statuur dat 
alle schoonmaakmedewerkers van SW-bedrijf Delta 
op detacheringsbasis heeft overgenomen. Het gaat om 
honderd mensen met een SW-indicatie.

Inhetgroen, Baak
€ 100.000
Hoveniersbedrijf Inhetgroen ontwerpt, installeert, 
renoveert en onderhoudt tuinen voor buitenruimten 
thuis of rondom bedrijven. Bij het bedrijf werken 
twintig mensen vanuit het SW-bedrijf Delta, drie 
voormalig WWB’ers, en zestien mensen volgen 
aanvullende BBL-opleidingen op niveau 1 en 2.

Rataplan, Schagen
€ 150.000
Kringloopbedrijf met dertien winkels in Noord- en 
Zuid-Holland biedt 216 betaalde arbeidsplaatsen, 
waarvan 85% aan werknemers met een kwetsbare 
arbeidsmarktpositie.

Westerik Groep, Warnsveld
€ 38.750
Westerik Groep Holding B.V. bestaat uit twee onder-
delen: een autopoetsbedrijf en machine-onderhoud  
en keuringsbedrijf. Van de tien medewerkers werken  
er zes met een contract van het SW-bedrijf Delta.

Zuidweg & Partners, Hilversum 
€ 100.000
De missie van het bedrijf is het opzetten en uitvoeren 
van kwalitatief hoogwaardige en landelijk beschikbare 
schuldhulpverlening aan ondernemers en ex-
ondernemers. Er werken dertien mensen met een 
meer dan gemiddelde baanvindduur.

GroenWerkXL, Varseveld
€ 50.000
Een lokaal-regionaal werkend hoveniersbedrijf dat 
een belangrijke sociaal-maatschappelijke doelstelling 
hanteert. Het is het eerste bedrijf in Oost-Nederland 
met een PSO-erkenning.

Sustainable Taxi Services B.V., Amsterdam
€ 250.000
Taxibedrijf met duurzame en sociale doelstellingen. 
Inzet van oudere werkzoekenden als chauffeur.

KREDIETEN



Schneider Verpakkingen, Rotterdam
€ 37.500
Schneider Verpakkingen houdt zich bezig met het 
verpakken van een groot scala van artikelen en lichte 
assemblagewerkzaamheden. Alle werknemers hebben 
een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

GCS/Xpecs, Amersfoort
€ 35.000
Xpecs is dochterbedrijf van automatiseringsbedrijf 
GCS en werkt uitsluitend met mensen met grote 
afstand tot de arbeidsmarkt, zoals Wajongers, mensen 
met een chronische ziekte of autisme.

Taxi Korthout, Tilburg
€ 50.000 
Taxibedrijf waar de helft van de 137 medewerkers een 
kwetsbare positie op de arbeidsmarkt heeft.

Van Helvoort Verkeerstechniek, Erp  
€ 100.000 
Bedrijf dat langdurig werklozen opleidt tot 
verkeersregelaar en deze mensen dan ook in dienst 
neemt. Het bedrijf is in augustus 2013 failliet gegaan.

Groenrijk Menken, Haule
€ 115.000 (waarvan € 15.000 donatie)
Ondernemer met twee Groenrijk-tuincentra die werk 
biedt aan ex-gedetineerden.

Soci-Com, Enkhuizen
€ 50.000
Een ‘sociaal en commercieel’ bedrijf gespecialiseerd in 
elektrotechnisch montagewerk, het samenstellen 
van ledverlichting en soldeerwerkzaamheden. Er 
werken 25 mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

NoXqs Zorginnovatie, Elst 
€ 50.000 
Het bedrijf ontwikkelt apps, webapplicaties, 
geavanceerde websites en narrowcasting systemen 
met de inzet van werknemers met autisme. 

The Colour Kitchen at Work, Breda
€ 75.000
De cateringactiviteiten van het leerwerkbedrijf The 
Colour Kitchen, waar jongeren worden opgeleid. 

Specialisterren, Utrecht
€ 75.000 
Sociale firma die mensen met autisme inzet voor 
softwaretesten. Het bedrijf leidt ook mensen met 
autisme op via de eigen Specialisterren Academy. 

Noaber Bouw B.V., Hengelo*
€ 50.000 
Bouwbedrijf Noaber is een verzelfstandiging van 
een onderdeel van een SW-bedrijf in Hengelo. Het 
personeel dat meegaat met de verzelfstandiging, blijft 
in dienst van het SW-bedrijf en wordt gedetacheerd bij 
de nieuwe entiteit. 

Graphiset B.V., Uden
€ 29.000 
Bij deze drukkerij werken 25  mensen, van wie twintig 
mensen met lager beroepsonderwijs. 

Gek op Werk
€ 50.000 
Gek op werk is een re-integratiebedrijf voor mensen 
met psychische of psychiatrische problemen. Het 
is een bijzondere stichting; met, voor en door 
ervaringsdeskundigen.

De Buzinezzclub, Rotterdam
€ 338.834
De Buzinezzclub, de uitvoerende partij voor de eerste 
Social Impact Bond in Nederland, is voor jongeren 
tussen de 17 en 27 jaar die geen werk hebben en niet 
op school zitten. 

*(nog) niet geëffectueerd
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GroenRijk Menken, HauleGroenRijk Menken, Haule

Directe investeringen Bedrijfskredieten Innovaties

Met kredieten stimuleren we bedrijven om inclusiever te ondernemen. Start Foundation heeft zowel sociale firma’s als
leerwerkbedrijven en reguliere MKB-bedrijven in portefeuille.

Actuele kredietportefeuille per 31 december in euro's

2011 2012 2013

Aantal bedrijven 60 66 72

Toegezegd bedrag 4.623.442 5.225.667 6.347.237

Uitbetaald bedrag 3.115.828 3.312.453 4.112.896

Ontvangen aflossingen 716.707 821.321 942.258

Ontvangen rente 79.246 75.603 92.958

Afboekingen 355.630 385.371 297.860

Sociale aflossing* 13.000 18.500 103.500

* Aflossing op een lening door het behalen van vooraf afgesproken sociale prestaties.

In 2012 moesten we door de crisis nog ruim 4 ton afboeken. In 2013 was dat 3 ton. Hiertegenover stond bijna 9,5 ton aan
aflossingen door bedrijven, bijna 15% meer dan het jaar ervoor. In 2013 is een groot bedrag aan leningen door de
leerwerkbedrijven in onze portefeuille ‘afbetaald’ met sociale prestaties. Hiervoor is onderzocht wat die sociale prestaties
inhouden en wat ze in geld uitgedrukt waard zijn. Er is hiervoor een begrippenkader opgesteld dat als leidraad dient.

Ontwikkelingen leerwerkbedrijven
In 2012 hebben we onze ervaringen met leerwerkbedrijven onderzocht. Helaas bleek dat er weinig goede voorbeelden
voorhanden zijn. Onvoldoende oog voor de zakelijke kant en de continuïteit breekt deze bedrijven vaak op. Evenmin slagen ze er
voldoende in de instroom en uitstroom van werkzoekenden goed te regelen. Daarom zijn we eind 2012 gestopt met deze
regeling. In 2013 probeerden we de best practices op dit gebied verder te helpen. Hieronder valt The Colour Kitchen at Work,
waar we 100 duizend euro in investeerden. De combinatie van een gepassioneerde aanpak met een evenwichtig commercieel
plan en het feit dat ze al een tijdje meedraaien en dus al een aantal lessen geleerd hebben, trok ons over de streep. 
Twee leerwerkbedrijven stopten vroegtijdig. Hieronder het project Pak die Kans, waarin jongeren werkervaringen in
promotieteams opdeden die o.a. gemeenten ondersteunden bij de aanpak van fietsdiefstal. De instroom van de juiste
kandidaten liep stroef, omdat de afspraken met het UWV hierover werden veranderd. Zie hier onze verder activiteiten met
betrekking tot werken en leren.

Ontwikkelingen sociale firma's
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Sociale firma's verschaffen werk aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Ze halen hun geld uit bestaande regelingen,
donaties en de verkoop van producten en diensten.
Het onderzoek naar succes- en faalfactoren van sociale firma's, Passie en Poen, heeft Start Foundation ook een instrument
opgeleverd voor de beoordeling van investeringen in nieuwe sociale firma's. In 2013 is er een aantal succesvolle sociale firma's
aan onze portefeuille toegevoegd, zoals Taxi Electric en Kringloopbedrijf Het Goed. Taxi Electric is een Amsterdams taxibedrijf
dat duurzame taxi’s – mede dankzij onze investering – combineert met een duurzaam personeelsbeleid. De meeste chauffeurs
zijn vijftigplussers die na een periode van werkeloosheid weer aan de slag kunnen. Met Het Goed, marktleider in
kringloopwinkels in Nederland, zijn we een langjarige samenwerking aangegaan. Het bedrijf neemt jaarlijks veel kwetsbare
werkzoekenden in dienst en is daarnaast winstgevend. Het Goed staat model voor zowel de inclusieve als de circulaire
economie. We blijven geld stoppen in nieuwe sociale firma’s, maar het aanbod aan goede plannen is erg mager. Er is veel
idealisme, maar betrekkelijk weinig economisch realisme.

Ontwikkelingen MKB-bedrijven
Start Foundation verstrekt risicodragend vermogen aan Nederlandse MKB-bedrijven met een duurzaam, inclusief
personeelsbeleid. Ook in 2013 zagen we MKB-ondernemers die volop kansen bieden aan mensen met afstand tot de
arbeidsmarkt. Zo investeerden we in twee Groenrijk-tuincentra, waar ondernemer Menken en zijn vrouw al jarenlang ex-
gedetineerden werk bieden. En in Taxi Korthout Midden-Brabant, waar de helft van de 137 medewerkers kwetsbaar is op de
arbeidsmarkt. Helaas ging in 2013 ook een aantal bedrijven failliet. Odico Interieurprojecten, dat in 2011 een crisiskrediet
ontving, kreeg in 2013 plotseling te maken met een dalende omzet. De onderneming had niet genoeg vet op de botten en ging
failliet. De ondernemer is inmiddels met een kleiner bedrijf doorgestart. Zeventien van de 51 medewerkers zijn meegegaan.
Hiervan hebben er tien een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

Sociale prestaties
Werknemers zijn kwetsbaar op de arbeidsmarkt als zij langer nodig hebben om een baan te vinden dan het gemiddelde van 7,67
maanden en/of er sprake is van een profiel met bijzondere kenmerken. Zoals werknemers ouder dan 50 jaar, werknemers die
niet of laag zijn opgeleid, werknemers met een fysieke (bijvoorbeeld astma, artrose, diabetes of kanker), psychische of
cognitieve (bijvoorbeeld ADHD of autisme) beperking, medewerkers met een verslavings- of schuldenprobleem en ex-
gedetineerden. In 2013 waren er 735 werknemers* werkzaam in bedrijven uit onze kredietportefeuille. 78% van hen heeft een
kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Bij 22% van deze werknemers was er sprake van een bijzonder profiel.
* Gemeten over 39 bedrijven.

Afgesloten kredieten in 2013
In totaal zijn er vijftien kredieten uit onze portefeuille afgesloten en geëvalueerd in 2013. Het beeld was niet bepaald positief.

Afgesloten kredieten 15

Geslaagd 1

Gematigd positief 5

Mislukt 3

Failliet 5

Niet verstrekt 1

Valid Express
Het koeriersbedrijf in Amsterdam waar alle koeriers een fysieke handicap of chronische ziekte hebben, was een van de
eerste sociale firma’s waarin Start Foundation sinds 2004 investeerde. Ondanks de marginale marges in de
koeriersbranche wist oprichtster Nicolette Mak Valid Express overeind te houden. Zij en Valid Express maakten de
sociale firma tot een bekend fenomeen. In 2012 werd Valid Express verkocht aan PostNL, waarmee de continuïteit en
sociale doelstellingen van het bedrijf ook voor de toekomst zijn veiliggesteld. 

50|50 Store Groningen
Een trendy modewinkel met werk voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt: dat was het doel van 50|50
Store in Groningen, de eerste franchisewinkel van het 50|50-winkelconcept, een samenwerking van het Leger des Heils
met zelfstandige ondernemers. De drempel voor de cliënt-medewerkers van het Leger des Heils lag echter te hoog. Op
1 oktober 2013 sloot de 'sociale' winkel zijn deuren. Een mislukt project.

http://viewer.zmags.com/publication/1cb501a7#/1cb501a7/16
http://viewer.zmags.com/publication/b1fca1bd#/b1fca1bd/16
http://viewer.zmags.com/publication/1cb501a7#/1cb501a7/20
http://viewer.zmags.com/publication/b9e5a72a#/b9e5a72a/12
http://www.validexpress.nl/over-valid-express
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Taxi Electric, AmsterdamTaxi Electric, Amsterdam

Directe investeringen Bedrijfskredieten Innovaties

In 2013 stapten we over van het verstrekken van geld per regeling naar het verstrekken van geld voor onze (sub)doelen. De
accenten liggen op waardevaste thema’s als Autisme en Werk, sociaal aanbesteden, werkbehoud en sociaal ondernemerschap.

a. Doel betaalde werkgelegenheid voor beroepsbevolking in kwetsbare arbeidsmarktpositie

Lokaal Investeringsfonds Eindhoven (LIFE)
In 2008 kwam Start Foundation met het Crisiskrediet om kwetsbare werkgelegenheid in het MKB te behouden. In de pilotregio
Zuidoost-Brabant werd 1 miljoen euro geïnvesteerd in veertien bedrijven. De aanpak bleek een succes, aldus een
onderzoeksrapport uit 2013. Als de overheid participatiegeld inzet om bedrijven overeind te houden, voorkomt dit dat moeilijk
plaatsbare werknemers hun baan verliezen. Ze hoeven dan geen beroep te doen op een uitkering. De gemeente Eindhoven
omarmde het idee om bedrijven in zwaar weer met kredieten te ondersteunen, en riep hiervoor in juni een lokaal
investeringsfonds van 600.000 euro in het leven (LIFE). De provincie Noord-Brabant voegde daar nog eens 335.000 euro aan toe.
De uitvoering van LIFE ligt in handen van Start Foundation. 48 ondernemers klopten in 2013 bij het fonds aan. Ook andere
gemeenten toonden belangstelling voor een dergelijk fonds. Zo zal de gemeente Valkenswaard in 2014 met een eigen fonds van
start gaan.

Vroegsignalering
In juni 2013 hebben we met Jacqueline Zuidweg (zakenvrouw van 2012), lector Nadja Jungmann en Jannie van den Berg van het
Zelfstandigenloket Flevoland een pilot opgezet rondom vroegsignalering voor bedrijven. Want ook een in de kern gezond bedrijf
kan zomaar in de problemen komen. Hoe eerder ondernemers dit op tijd aangeven, hoe meer hulpscenario's er denkbaar zijn.
De pilot ging in 2014 in de provincie Flevoland van start onder de naam MKBDoorstart.

Instrumentontwikkeling
Het CBS stelt statistieken op met factoren die iets zeggen over hoe moeilijk of makkelijk mensen een baan vinden. Dit heet
baanvindduur. Start Foundation begon eind 2013 de baanvindduur van het personeel bij alle bedrijven in haar portefeuille in
kaart te brengen. In 2014 worden de resultaten hiervan bekendgemaakt. De kans op werk hangt echter ook af van andere
factoren. De ervaring leert dat ‘bijzondere kenmerken’ (zoals de aard van de arbeidsbeperking) ook van invloed zijn op de
bereidheid van werkgevers om mensen een baan te geven. In Nederland is dit niet eerder onderzocht. Start Foundation heeft
onderzoeksbureau Pimbaa hiernaar in 2013 een enquête laten houden onder werkgevers o.a. aangesloten bij de AWVN. Hieruit
is de ProfielAcceptatie-schaal voortgekomen. Samen met de CBS-baanvindduur en de loonwaarde van mensen is dit bruikbare
kennis om de sociale prestaties van bedrijven te labelen. De ProfielAcceptatie-schaal is in 2014 gepresenteerd.

Stimuleren sociaal ondernemerschap
Voor Start Foundation en VSBfonds heeft Labyrinth onderzoek gedaan naar de succes- en faalfactoren van sociale firma’s. De
publieksversie van het rapport Passie en Poen is via de media publiek gemaakt en ruim 2.600 keer via onze website gedownload.
Vanwege de grote belangstelling voor het rapport organiseren Start Foundation en VSBfonds samen met het Amsterdam Center
for Entrepreneurship (ACE) in september 2014 een symposium. Het onderzoek heeft beide fondsen ook een instrument
opgeleverd voor de beoordeling van investeringen in nieuwe sociale firma’s. Met collega-fondsen wordt overlegd om te komen
tot het meer uniform beoordelen van zulke financieringsaanvragen. Kijk onder het tabje 'bedrijfskredieten' voor de resultaten
van onze portefeuille sociale ondernemingen.
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Start Foundation steunt de (door)ontwikkeling van de zogeheten Prestatieladder Sociaal Ondernemen. Dit instrument ‘meet’
het sociale gehalte van bedrijven. Het instrument is ontwikkeld door de stichting PSO Nederland en TNO en kan onder andere
toegepast worden bij aanbestedingen. Om het gebruik te stimuleren, geeft Start Foundation samen met de gemeente
Eindhoven en de gemeente Apeldoorn vouchers uit om kleine bedrijven te helpen een certificering aan te vragen. Dat werd in
2013 elf keer gedaan. Ook de gemeente Bernheze zet voortaan PSO-vouchers in.

De Normaalste Zaak
De Normaalste Zaak is een netwerk van MKB-ondernemers en grote werkgevers die het ‘de normaalste zaak’ vinden dat
iedereen naar vermogen een kans krijgt op de arbeidsmarkt. De Normaalste Zaak werd in 2011 opgericht door Start Foundation,
MVO Nederland en de werkgeversvereniging AWVN. Het ledenaantal groeide in 2013 gestaag van bijna honderd tot
honderdvijftig bedrijven. In 2013 werden diverse bijeenkomsten georganiseerd met thema’s als jobcarving, social return en
kennisintensieve bedrijven en inclusie. Bovendien bezocht de vaste Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en
Werkgelegenheid enkele deelnemende bedrijven en werd er een link gelegd met het 7500 banenplan van de AWVN.

b. Doel versterken arbeidsmarktpositie en toegang

Leren en werken
Ons beleid richtte zich de afgelopen jaren op de groei van het aantal leerwerkbedrijven. Hiervoor bestond een
leerwerkbedrijfsregeling. In 2012 stopten we met deze regeling en hebben we onze focus verlegd. We willen de huidige
leerwerkbedrijven ontwikkelen naar good practice, een toename van vier nieuwe leerwerkbedrijven bewerkstelligen, de
kwalificatie van werkenden versterken en de aansluiting tussen het vso-/praktijkonderwijs en de arbeidsmarkt verbeteren. Voor
dit laatste is er in 2013 gesproken met de Rollecate Groep, een toonaangevende gevelbouwer in Nederland. Al 22 jaar leidt
Rollecate in een eigen bedrijfsschool mensen op in het vak geveltechniek (BBL-plekken op niveau 1 en 2). Een groot deel van
deze leerlingen vindt bij Rollecate of andere bedrijven een baan. De bedrijfsschool biedt naast vroegtijdige schoolverlaters en
oudere werklozen onderdak aan vluchtelingen en mensen uit de Wet werk en bijstand. De gesprekken moeten in 2014 leiden tot
een plan om samen de continuïteit van de bedrijfsschool te waarborgen. Kijk onder het tabje ‘innovaties' voor de resultaten van
de actuele portefeuille leerwerkbedrijven.

Ouderen
Werkgevers staan niet in de rij om deze groep een kans te bieden. Omdat we wel veel losse verzoeken krijgen van
zelforganisaties die lokaal hun achterban aan werk willen helpen, besloten we om deze initiatieven te ondersteunen met
waarderingsbijdragen. Voorwaarde is wel dat er echt een relatie met werkgevers is, of een plan hoe werkgevers te benaderen. In
2013 investeerden we in vier initiatieven: Stichting 50plus Drechtsteden, Stichting Het is Netwerken, KBO Brabant en Taxi
Electric. Bij Taxi Electric werd dit thema integraal onderdeel van hun beleid.

Storytelling en onderzoek: De kwetsbaren
In augustus 2013 vroegen we onderzoeksjournalist en publicist Will Tinnemans ongewenste neveneffecten bij de marktwerking
aan de onderkant van de arbeidsmarkt te onderzoeken. De journalist heeft aan de hand van interviews met o.a. betrokkenen uit
het bedrijfsleven en de politiek de huidige praktijk blootgelegd, evenals de consequenties daarvan voor de betrokken
werkzoekenden. De onthutsende bevindingen zijn in april 2014 in het boek De kwetsbaren gepubliceerd. Om tot oplossingen te
komen, is de website www.dekwetsbaren.nl gelanceerd.

Programma Baanbrekers
Programma Baanbrekers wil concepten die hun waarde hebben bewezen, meerjarige (non-)financiële hulp bieden. Als proef
selecteerden we in 2012 drie organisaties die hun sporen al hebben verdiend: Dress for Success Nederland, Emma at Work en
Emplooi/Vluchtelingenwerk. Bij alle drie zijn we betrokken bij het uitwerken van hun toekomstvisie. In 2013 kreeg Emma at Work
geld voor een extra consulent in de vestiging Rotterdam. Voor Emplooi financierden we de hulp van externe begeleiders om een
Emplooifonds (‘innovatiefonds’) te maken. Ook legden we contact met ‘Z-tje naar werk’ (Raad & Respons). In enkele regio’s is
deze mogelijkheid voor extra ondersteuning onder de aandacht gebracht. Concrete aanvragen laten zien welke extra armslag
Emplooi-adviseurs nodig hebben. Accenture heeft samen met de leden van Dress for Success een meerjarig verenigingsplan
gemaakt. We nemen deel aan de klankbordbijeenkomsten en brachten Het Goed en het bestuur van Dress for Success
Nederland bij elkaar om mogelijke samenwerking te verkennen. Eind 2013 is het verenigingsbureau financieel ondersteund om
het meerjarenplan uit te voeren.

Social Impact Bond Rotterdam
Social Impact Bonds (SIB’s) zijn in de VS en Groot-Brittannië al langer een succes. Private investeerders stoppen hun geld in een
maatschappelijk project. Wordt het een succes, dan gaat de opbrengst naar overheid en investeerders. Blijft succes uit, dan is
het verlies voor de investeerders en blijft de overheid buiten schot. Start Foundation lanceerde het idee voor een dergelijke
‘nationale investeringsbank’ al vier jaar terug. Lange tijd bleef het stil, maar in december 2013 ging het schip dan toch van de
kade. Samen met ABN AMRO, de gemeente Rotterdam en de Buzinezzclub lanceerden we de eerste Social Impact Bond van
Nederland om de jeugdwerkloosheid in Rotterdam aan te pakken. Gezamenlijk stoppen beide investeerders 680.000 euro in de
Buzinezzclub. Dit bedrijf helpt jaarlijks tachtig Rotterdamse werkloze jongeren zonder startkwalificatie aan het werk of terug
naar school, waardoor de jongeren minder lang dan gemiddeld een uitkering nodig hebben. De gemeente Rotterdam betaalt de
investeerders terug uit het aantal uitkeringen dat hiermee bespaard wordt. In 2014 verkent Start Foundation nieuwe
mogelijkheden voor Social Impact Bonds.

Z-tje
In 2010 en 2011 voerden we een pilot uit om individuele, gemotiveerde werkzoekenden een extra ‘zetje’ naar (duurzaam)
betaald werk te geven. In 2012 nam Start Foundation afscheid van deze succesvolle pilot en legde die in handen van
adviesbureau Raad & Respons, dat de regeling toevoegde aan zijn dienstverlening. 
In 2013 was het doel vijftig Z-tjes toe te kennen. Dat werden er 29, onder andere omdat de aanvragen in het begin van het jaar te
langzaam op gang kwamen. De gemiddelde investering lag onder de verwachte 2.500 euro per Z-tje. Hierdoor wordt het project
in 2014 verlengd. Dan kijken we ook wat er met de opgedane ervaringen kan worden gedaan.

Overig: programma’s

Programma Autisme en Werk

https://www.vluchtelingenwerk.nl/wat-wij-doen/werk-voor-vluchtelingen/emplooi-voor-werkgevers
http://www.emma-at-work.nl/
http://www.mvonederland.nl/over-mvo-nederland
http://sibrotterdam.nl/
http://www.awvn.nl/
http://raadenrespons.nl/
http://www.rollecate.nl/rollecategroep
http://www.startfoundation.nl/activiteiten/prestatieladder_socialer_ondernemen
http://www.taxielectric.nl/
http://www.denormaalstezaak.nl/
http://www.dekwetsbaren.nl/
http://www.dressforsuccess.nl/
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Autisme en Werk is een initiatief van Start Foundation en Fonds Psychische Gezondheid. Het programma startte in 2011 met als
doel meer mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) aan werk te helpen. Onder deze paraplu bundelden zeven
projecten en een brugproject van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) hun krachten. In 2012 werden alle projecten op
het terrein van autisme en werk of studie uitgevoerd. In 2013 zijn alle producten en diensten opgeleverd en de meeste projecten
afgerond. Er vond onderzoek plaats naar de impact van de projecten en het programma. In 2013 is het netwerk rondom het
programma uitgebreid en zijn er contacten ontstaan met o.a. de ministeriële werkgroep Vanuit Autisme Bekeken, Autisme ten
Top, De Normaalste Zaak en diverse ervaringsdeskundigen. Daarnaast kwam er een plan voor het verspreiden van de
leerervaringen uit het programma. In 2014 is het programma afgerond. Kijk op www.autismewerktwel.nl voor de actuele stand
van zaken. Start Foundation scherpt in 2014 haar investeringsstrategie aan. Het thema autisme en werk blijft de komende jaren
op onze agenda.

Afgesloten

Kortlopende initiatieven
Jaarlijkse sponsoren we sympathieke kortlopende initiatieven die passen bij de missie van Start Foundation. In 2013 werden
dertig initiatieven ondersteund. Over zeventien ervan waren we tevreden, over zes matig tevreden. Vier initiatieven beschouwen
wij als mislukt. Drie initiatieven gingen uiteindelijk niet van start.

Langlopende initiatieven
In 2013 zijn dertien langlopende initiatieven afgesloten en grondig geëvalueerd. We keken naar de directe resultaten, de mate
van verduurzaming, de bijdrage van het project aan het maatschappelijke debat en het leereffect voor Start Foundation.

Afgesloten expirimenten 13

Geslaagd 6

Gematigd positief 3

Mislukt 2

Niet doorgegaan of failliet 2

NFK: Werken aan Werk
De Nederlandse Vereniging van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) ontwikkelde twee workshops voor chronisch
zieken, gericht op het behoud van betaald werk. Deze workshops zijn doorontwikkeld naar een e-learningtoepassing
die gratis is voor een breed publiek. Daar waar patiëntenorganisaties eerder inzetten op re-integratie, is Werken aan
Werk een geslaagd initiatief, dat bevordert dat chronisch zieken aan het werk blijven. 

Fietsforce
Fietsforce, een mobiele fietsreparatieservice in Amsterdam, wilde dak- en thuisloze jongeren een kans geven. Die
konden vervolgens als monteur op de arbeidsmarkt aan de slag. Dat lukte deels, maar Fietsforce was als zelfstandige
stichting niet levensvatbaar. Op zichzelf een mislukt project, maar nu opgepakt door Pantar, dat het concept inzet
voor een bredere groep jongeren die ondersteuning op de arbeidsmarkt nodig heeft.

http://www.autismewerktwel.nl/wp-content/uploads/Eindrapportage-Programma-Autisme-en-Werk.pdf
http://www.autismewerktwel.nl/
http://viewer.zmags.com/publication/b1fca1bd#/b1fca1bd/20
http://www.workshops.nfk.nl/course/category.php?id=4
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Vanuit onze onafhankelijke positie blijven wij problemen
signaleren en bestrijden. In 2013 was er nog steeds aandacht voor
het Stoutfonds en startten we een nieuwe actie: Meldpunt AUTI-
Weigerscholen. Daarnaast zijn wij een open boek over onze
investeringen, zowel de successen als de niet geslaagde
initiatieven.

Activiteiten in 2013

Baanbreker Krediet SW
We besloten in 2012 om bedrijven die mensen uit de Sociale
Werkvoorziening (SW) op de loonlijst willen zetten, te ondersteunen
met een speciaal krediet. Dat is geen succes geworden. In de praktijk
blijkt het nagenoeg onmogelijk om SW-personeel deze overgang te
laten maken. Daarvoor is de eigen SW CAO te interessant en biedt
deze te veel vastigheid. Bovendien is het voor SW-bedrijven
voordeliger om de mensen te detacheren. Naast de rijksbijdrage
krijgt men dan ook geld van de inlenende bedrijven. We hebben na
signalen uit de media onderzocht of SW’ers slechter af zijn wanneer
ze bij verzelfstandigde bedrijven tewerkgesteld worden. Hieruit
kwam naar voren dat dit niet zo is. Eind 2013 hebben we de
doelstelling voor echte uitstroom uit de SW losgelaten. We
financieren nog wel bedrijven die mensen uit de SW in dienst hebben.
Dat betreft ook SW-bedrijven die zijn verzelfstandigd. Deze
financieringen passen in onze proef betreffende mission related
investment (MRI).

Issues

Stoutfonds
In 2011 vroegen we via de media aandacht voor jongeren zonder
verblijfspapieren die hun diploma dreigden mis te lopen, omdat ze
volgens de toenmalige regels geen stage mochten lopen. We hebben
daar het Stoutfonds voor opgericht, waarmee we boetes voor
werkgevers betaalden als ze deze jongeren toch stage lieten lopen.
Mede dankzij onze actie is per 1 juli 2013 een ‘vrijstellingsregeling’
voor mbo-leerlingen zonder verblijfsvergunning ingegaan. Het
Stoutfonds is een goed voorbeeld van de toegevoegde waarde van
vermogensfondsen in Nederland. Een film over het Stoutfonds werd
daarom getoond tijdens de lustrumbijeenkomst van de Vereniging

jaarverslag 2013 Stel hier je vraag:

Gemaakt door Peter van de Wiel - Petercartoons, in opdracht van kassa.vara.nl

"Hoe gaat het nu met jullie
boegbeeld Dion van de
campagne AUTI-
Weigerscholen?"

Communicatie en pr
Ook in 2013 brachten we via het S Magazine (viermaal), de digitale
nieuwsbrief Digi-S (vijfmaal), de websites, Facebook-pagina’s en
diverse sociale media en pr de vele gezichten van Start Foundation
over het voetlicht. We zijn hierdoor opnieuw zichtbaarder en
bekender geworden. Met name het aantal volgers op Twitter
groeide sterk; voor Start Foundation noteren we een stijging van
29% en voor www.autismewerktwel.nl maar liefst 49%. Van deze
laatste werd de website ook flink meer bezocht. We telden 10.627
unieke bezoekers, 43% meer dan in 2012.

Half juli is de homepage van Start Foundation (startfoundation.nl)
flink aangepast, om beter aan te sluiten bij de veranderde
organisatie die we zijn geworden. We ontvingen veel aanvragen die
we moesten afwijzen omdat ze niet aansluiten bij onze
doelstellingen, met alle teleurstelling van dien. Met de nieuwe
homepage communiceren we duidelijker welke doelen we
nastreven en waar onze focus ligt. Daarnaast biedt de nieuwe
homepage meer ruimte voor informatie over onze kredietverlening
aan bedrijven die inclusief (willen) ondernemen.

In 2013 verscheen ons jaarverslag voor het eerst alleen online via
deze website. Onze stakeholders kregen de mogelijkheid geboden
om vragen te stellen over onze organisatie en activiteiten. We
hebben in totaal zeventien vragen ontvangen, waarvan de
antwoorden via de website van het jaarverslag zijn gepubliceerd.
Het aantal unieke bezoekers was nog laag (617), de gemiddelde
bezoekduur daarentegen hoog (zeven minuten per bezoek).

We doen steeds meer aan kennisdeling via publieksversies van
onze onderzoeksrapporten. Zo hebben we een publieksversie
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van Fondsen in Nederland (FIN). We houden het fonds nog actief,
omdat er nog steeds bizarre zaken binnendruppelen.

AUTI-Weigerscholen
In juli zijn we gestart met ons Meldpunt AUTI-Weigerscholen toen ons
berichten bereikten dat jongeren met autisme om die reden op
beroepsscholen werden geweigerd. We ontvingen 176 meldingen van
vermeende discriminatie in het beroepsonderwijs. Hierachter gaat
groot persoonlijk leed schuil. Jongeren voelen zich buitengesloten,
raken gedemotiveerd, en ouders hebben grote zorgen over de
toekomst van hun kind. De klachten lieten we analyseren, en met het
in oktober 2013 verschenen rapport maakten we opnieuw veel los,
zowel bij jongeren en hun ouders als in onderwijsland en de politiek.
De minister van Onderwijs gaf de Inspectie van het Onderwijs
opdracht om de signalen te onderzoeken. Het rapport van de
inspectie is in 2014 uitgekomen. Lees hier het rapport en ons
commentaar. Het laatste nieuws over het meldpunt is te volgen op
www.facebook.com/autiweigerscholen. Voorlopig houdt Start
Foundation het meldpunt nog in de lucht. Wel wordt gekeken of het
in de toekomst bij een andere organisatie kan worden
ondergebracht. Jongeren met autisme en hun ouders moeten op een
makkelijke manier aan de bel kunnen trekken om bij de politiek op
de agenda te blijven.
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gemaakt van het crisiskredietrapport, het onderzoek naar de
succes- en faalfactoren van sociale firma’s Passie en Poen en
brachten we het eerder genoemde rapport AUTI-Weigerscholen in
omloop. Gezien de belangstelling hiervoor, zullen we in 2014 dit
communicatiemiddel vaker inzetten.

Daar waar passend staan we open voor andere media. Zo
verschenen we in juni in de uitzending Bedrijf in Beeld (RTLZ) over
alternatieve financiering voor bedrijven. In onze bijdrage stond het
bedrijf Bikkel Bikes centraal. Een ander onderdeel van de
uitzending ging over crowdfunding. Dit bracht Bikkel Bikes op het
idee om zelf crowdfunding in te zetten. Met een verbluffend
resultaat; binnen een kort tijdsbestek haalden ze twee ton binnen.

Communicatie was ook in 2013 een veelgevraagde expertise bij
bedrijven en projecten waar Start Foundation geld in investeert.
We gaven weer een aantal Twitter-lessen, verzorgden
perspublicaties en hielpen bij het opstellen van sociale
mediaplannen.

Voor onderlinge kennisdeling en -uitwisseling hebben we in mei
een sociaal intranet ingevoerd. Daarnaast zijn we gestart met een
nieuw onlinemonitoringsysteem. Dit geeft ons de mogelijkheid om
naast diepgaandere media-analyses ons werkveld beter te
monitoren en te inventariseren wat er rondom onze
aandachtsgebieden speelt.

In 2014 staan er belangrijke veranderingen voor communicatie op
het programma. Zo komt er een nieuwe huisstijl bladformule voor
ons relatiemagazine.

http://www.startfoundation.nl/passiepoen/20131101_passie_en_poen_publieksversie_%C2%A9_vsbfonds_start_foundation
http://www.startmetvragen.nl/colofon
http://www.startmetvragen.nl/disclaimer
http://www.startfoundation.nl/cookie
http://youtu.be/wr-bIOewyWg
http://www.startfoundation.nl/nieuws/nieuws/meldpunt_ontvangt_176_meldingen_over_auti-weigerscholen/start_foundation_-_rapport_meldpunt_auti-weigerscholen_publieksversie
http://www.startfoundation.nl/
http://www.facebook.com/autiweigerscholen
http://www.startfoundation.nl/snelmenu/evaluatie_crisiskrediet
http://www.startfoundation.nl/nieuws/nieuws/meldpunt_ontvangt_176_meldingen_over_auti-weigerscholen/start_foundation_-_rapport_meldpunt_auti-weigerscholen_publieksversie
http://www.startfoundation.nl/nieuws/nieuws/meldpunt_ontvangt_176_meldingen_over_auti-weigerscholen/start_foundation_-_rapport_meldpunt_auti-weigerscholen_publieksversie


Personeel en organisatie

Formatie
In 2013 verwelkomden we drie nieuwe medewerkers. Op 31
december 2013 telde Start Foundation 13,2 formatieplaatsen en
waren er vijftien medewerkers in dienst. Daarnaast werkten er twee
zzp'ers (1,9 fte).

Personeelssamenstelling
Start Foundation heeft een inclusief HRM-beleid en streeft naar een
spreiding in leeftijd, validiteit en etniciteit. In 2013 zakte de
gemiddelde leeftijd van 41,2 naar 35,5 jaar door de aanname van de
nieuwe medewerkers. Er werkten acht vrouwen en zeven mannen.
Vijf medewerkers waren werkloos bij indiensttreding. Vijf
medewerkers hebben een chronische aandoening c.q.
arbeidshandicap. Van hen zijn er twee formeel bij het UWV
geregistreerd.

Ziekteverzuim
Het gemiddelde ziekteverzuim in Nederland was in 2013 3,8%, iets
lager dan in 2012 (4%). Het ziekteverzuim bij Start Foundation was
2,55%, opnieuw een daling ten opzicht van het jaar ervoor (2,7%)
toen ook al een daling was ingezet.

Leveranciersbeleid
Ook met haar inkoopbeleid werkt Start Foundation aan haar

jaarverslag 2013 Stel hier je vraag:

The Colour Kitchen at Work

"Werken er bij Start Foundation mensen met een handicap of
mensen die moeilijk aan een baan komen?"

Projectadviseurs,
incl. 1 ZZP (4,78)

Communicatie (3)
Directie en bedrijfsvoering,
incl. 1 ZZP (2,89)

Backoffice, incl. financiele
administratie (2,83)

Secretariaat (1,56)

Bestuurlijk model
Het driekoppig bestuur van Start Foundation delegeert de meeste
taken aan de directeur en de Raad van Advies. Het houdt toezicht,
blijft verantwoordelijk voor de uitvoering en vormt een personele
unie met Stichting Start, de financier van Start Foundation. De
bestuursleden vervullen hun functie bezoldigd. Totaal ontving het
bestuur een vergoeding van € 13.513,44 over 2013. Per 31
december 2013 bestond het bestuur uit:

Dhr. A. Westerlaken, voorzitter
Mw. T. Siertsema, penningmeester

Han Noten is op 19 februari 2013 benoemd tot bestuurslid voor de
duur van een jaar. Hij volgde mevrouw Jetta Klijnsma op, die
staatssecretaris werd in het kabinet-Rutte 2. De heer Noten is
tevens RvA-lid (voorzitter). Dit betreft een tijdelijke benoeming.

De Raad van Advies bestond in 2013 uit zeven specialisten op
diverse gebieden. De Raad van Advies staat het bestuur bij met
kennis en advies over investeringsaanvragen en het algemeen
beleid.

De Raad van Advies bestond in 2013 uit: dhr. H. Noten (voorzitter),
dhr. P. ten Kroode (vicevoorzitter), dhr. M. el Achkar, mw. E. Sol,
dhr. W. Altena, mw. K. Romme en dhr. T. van Asseldonk. Dhr. Altena
trad wegens het verstrijken van diens termijn eind 2013 af en was
niet meer herbenoembaar.

Het bestuur vergaderde in 2013 drie keer formeel en nam deel aan
de jaarvergadering van de Raad van Advies. De Raad van Advies
vergaderde in 2013 vijf keer, inclusief de jaarvergadering.
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doelstellingen. Waar mogelijk worden inclusieve en/of duurzame
bedrijven geselecteerd. In 2013 deden we zaken met o.a. drukkerij
Wedding Proson, schoonmaakbedrijf Gascogne, interieurbeplanting
De Klerk en Deployment Solutions (ICT-implementaties).
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Start met vragen
Ook voor het jaarverslag 2013 draaien we de rollen om. U staat centraal in dit jaarverslag. Want misschien bent u wel
nieuwsgierig naar heel andere zaken dan die waarover wij zelf berichten. Daarom nodigen we u uit ons vragen te
stellen. Dat mag over van alles zijn wat te maken heeft met onze organisatie en onze activiteiten. Wij plaatsen zowel
vraag als antwoord binnen een week op deze website.

naam *

e-mail *

functie

Wij publiceren standaard uw naam en functie bij de vraag, tenzij u
anoniem wilt blijven.

 Ik wil anoniem blijven

Stel hier je vraag *

Ik heb een vraag

jaarverslag 2013 Stel hier je vraag:

Start met vragen
Start

Terugblik

Investeringen

Financieel

Activiteiten

Organisatie

Vragen

http://www.startmetvragen.nl/financieel
http://www.startmetvragen.nl/vragen
http://www.startmetvragen.nl/vragen
http://www.startmetvragen.nl/organisatie
http://www.startmetvragen.nl/start
http://www.startmetvragen.nl/terugblik
http://www.startmetvragen.nl/vragen
http://www.startmetvragen.nl/vragen?sectie=vragen
http://www.startmetvragen.nl/activiteiten
http://www.startmetvragen.nl/investeringen
http://www.startmetvragen.nl/start


Waarom heeft Start Foundation geen eigen
vermogen?
P. van Riel - Boekhouder
Het werkkapitaal van Start Foundation komt uit het vermogen dat de verkoop van Start
Uitzendbureau aan USG (United Services Group) opleverde. Dat vermogen (ca. 100 mio. euro)
wordt beheerd door de voormalig aandeelhouder van Start, Stichting Start. Stichting Start
verschaft het benodigde werkkapitaal aan Start Foundation op basis van een jaarlijks in te
dienen begroting.

De Stichting "Vrienden van Ziburys" zet zich in voor
financieel support van studenten van het Ziburys
Gimnazija in Litouwen. Onze inkomsten lopen hard
terug. Hoe zet ik crowdfunding op?

Hoeveel mensen met autisme heeft u in 2013 aan het
werk gekregen?

Ik wil graag het jaarverslag opvragen. Is dat mogelijk?

Young Africa zet beroepsonderwijs op voor jongeren in
Zuidelijk Afrika en begeleidt hen naar werk.
Ondersteunen jullie met de start foundation ook
buitenlandse projecten?

Waarom heeft Start Foundation geen eigen
vermogen?

Zijn er specifieke sectoren of soort bedrijven waar
jullie je op richten voor wat betreft investeringen? En
waarom juist die sectoren of bedrijven?

Welke verzoeken voor financiering hebben jullie
geweigerd en om welke redenen? Welke
toetsingscriteria zijn voor aanvragers de grootste
obstakels?

Hoe gaat het nu met jullie boegbeeld Dion van de
campagne AUTI-Weigerscholen?

Werken er bij Start Foundation mensen met een
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handicap of mensen die moeilijk aan een baan
komen?
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