Nieuwe toekenningen 2013

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.

DONATIES

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)

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.

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.

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.

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 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.

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.

Willem Arntsz Stichting, Den Dolder
€ 6.000
Bijdrage voor symposium/masterclass voor MKBbedrijven 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.

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, werkgeversorganisaties 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.

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.

KREDIETEN

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 exondernemers. 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

