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impact? maak er werk van.

In 2018 introduceerden we onze nieuwe slogan. Voor ons is dit 
veel meer dan een slogan. Het is de visie die ten grondslag ligt aan 
Starters4Communities. Impact maken voor de samenleving, zowel in 
sociale als duurzame zin, zou ons dagelijks werk moeten zijn. 

De toenemende inkomensongelijkheid, de vernietiging van onze 
planeet, groeiende eenzaamheid en al die andere urgente kwesties, die 
vragen onze dagelijkse aandacht en inspanning. En dat proberen we 
met Starters4Communities te realiseren. Je werk maken van impact 
maken, zodat we al die uren die we werken als mens in ons leven positief 
inzetten. En het mooie is, het geeft nog zingeving en voldoening ook. 

Toen we in 2013 startten, richtte Starters4Communities zich uitsluitend 
op de starters op de arbeidsmarkt die we koppelden aan impactvolle 
projecten. In 2018 hebben we onze diensten uitgebreid. Zo startten we een 
korter traject voor “professionals” die een carrièreswitch wilden, of meer 
impact wilden maken in huidig werk. Met de Winterschool en voor het 
Innovatienetwerk Jeugd trainden en begeleidden we de initiatiefnemers 
van sociale projecten zelf direct met de realisatie van hun plannen. 

De reden van deze verandering is onze grote ambitie om dé school 
te worden in bottom-up sociaal ondernemen. Specialiserend in 
social entrepreneurship (met een eigen onderneming) en social 
intrapreneurship (bij een werkgever). We hebben onze methodiek nu 
sterk uitgewerkt met een duidelijke leerlijn, opbouwende modules 
en vaste leerelementen, zodat we meer trajecten op maat kunnen 
ontwikkelen voor diverse doelgroepen. 

Zodat straks, iedereen werk maakt van impact. 

Manon Becher

1. inleiding
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Starters4Communities werkt bottom-

up aan een sociaal ondernemende 

samenleving. Met onze programma’s 

trainen we deelnemers om aanjager 

te worden van sociale verandering, 

terwijl zij direct impact maken door 

sociale en duurzame initiatieven 

te ondersteunen. Zo helpen we 

deelnemers met de kickstart van 

een carrière met positieve impact 

voor de samenleving, en helpen we 

impactprojecten versterken. 

Samen staan we sterker!

we make changemakers

2. over starters4communities
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3. methode

tijdens het programma 
maken deelnemers 
direct  impact. 

Er wordt gewerkt aan de 

(door)ontwikkeling van 

initiatieven of start-ups 

die een maatschappelijk 

of duurzaam probleem 

aanpakken. Wij noemen 

dit de impactprojecten. 

Onze programma’s zijn 

praktijkgericht. In teams 

werken we aan concreet 

resultaat om concept, 

bereik of businessmodel te 

versterken. 

deelnemers doen  kennis 
en  vaardigheden  op in 
sociaal ondernemen. 

Alle trainingen zijn 

interactief, inspirerend, 

context gebonden, vol 

praktijkvoorbeelden en 

actiegericht. Theorie wordt 

altijd gevolgd door een 

praktische uitwerking. 

deelnemers versterken 
hun  ondernemend 
leiderschap. 

Ondernemend leiderschap 

zien wij als een combinatie 

van persoonlijk leiderschap 

en ondernemerschap. 

Persoonlijk leiderschap is 

de vaardigheid om jezelf 

te leiden en zo doelgericht 

jouw potentieel en geluk 

te optimaliseren. Hier is 

zelfinzicht voor nodig, 

een duidelijke koers en de 

vaardigheden en mindset 

om hier doelgericht 

naartoe te kunnen werken. 

Ondernemerschap draait om 

het tonen van lef, out-of-the-

box kunnen denken, kansen 

herkennen en aangrijpen 

en het leggen van nieuwe 

verbindingen. 

3 speerpunten
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4. impact report samenvatting

185   deelnemers
82   impactprojecten
16  programma’s 

In 2018 draaiden we onze standaard 

programma’s van 21 weken (Deep 

Dive) en 7 weken (Fast Track). 

Hiernaast ontwikkelen we 

vanuit onze methodiek trajecten 

op maat voor organisaties in 

sociaal ondernemen en intern 

ondernemerschap. 

2018

locaties
zaanstad
utrecht

nijmegen
rotterdam

amsterdam-oost
amsterdam-west

den haag
brabant
haarlem

waarvan 10 deep dive-programma’s
 3 young professionals -programma’s
en  3 programma’s op maat 
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4. impact report  stories

Van brood naar schone energie: 
BroodNodig uit Rotterdam biedt een 
oplossing voor broodverspilling en 
milieuvervuiling. Wist je dat we in 
Nederland 435.000 broden per dag 
weggooien? Daarnaast zorgt het overschot 
aan brood voor een rattenplaag in de 
stad. Het impactproject BroodNodig vindt 
dat zonde – juist omdat je brood kan 
omzetten in energie die niet vervuilend 
is. Daarom verzamelt BroodNodig, samen 
met partner GroenCollect, oud brood in 
door hun broodbakken door heel de stad 
te verspreiden. Zo ontstaat er minder 
zwerfbrood op straat, een blije buurt en 
mensen die in de stad gaan samenwerken. 

Onze starters Lisette Visser 

en Lisanne Vakkers werkten aan uitdagingen 

die hierbij komen kijken. Lisette: “Ik heb een 

intrinsieke motivatie voor duurzaamheid 

en klimaat. Het is echt nodig om de stad te 

verduurzamen. De oplossing ligt voor het 

oprapen, letterlijk. Ik vind het interessant 

om te kijken welke partijen hierbij kunnen 

samenwerken om het probleem op te 

lossen.” Omdat er vaak nog ander afval in de 

bakken wordt aangetroffen dan alleen brood, 

zijn Lisanne en Lisette in gesprek gegaan 

met de gebruikers van de broodbakken. 

Zij hebben het gebruik van de bakken 

geobserveerd en naar het ontwerp van de 

bakken gekeken. Met deze input hebben 

ze BroodNodig voorzien van advies hoe 

een nieuw ontwerp van de sticker op de 

broodbakken er uit zou moeten zien. Na het 

trainingsprogramma zijn de stickers in de 

maak gegaan. 

broodnodig
impactproject rotterdam
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4. impact report  stories

Sanne Schouten, S4C-alumna, werkt nu bij 
sociale onderneming Seepje. Zowel hard 
werken voor een goedlopend bedrijf, als 
positieve impact maken op mens én aarde! 
Sanne was op zoek naar deze gouden 
combi: een sociale onderneming. 

Maar wat houdt dat precies in en wie 

houden zich daarmee bezig? Dit hoopte zij 

te ontdekken tijdens het programma van 

Starters4Communities: “Voor mij was de 

combinatie van, een dag alleen maar nieuwe 

dingen leren en informatie opnemen over 

sociaal ondernemen en een dag écht aan 

de slag en een impactproject verder helpen, 

echt top!”

Nu is Sanne werkzaam bij Seepje en is 

sociale en duurzame impact dagelijkse kost. 

Zij is verantwoordelijk voor het in kaart 

brengen van impactcijfers. Sanne: “Een 

schonere én mooiere wereld. Schoner door 

natuurlijke producten te maken met zo min 

mogelijke negatieve impact op onze aarde, 

mooier door zo veel mogelijke positieve 

impact te creëren bij de mensen in Nepal & 

India en op de sociale werkplaatsen hier in 

Nederland.”

sanne schouten
deelnemer s4c amsterdam
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4. impact report  stories

Hoe leren kinderen spelenderwijs? Ilona 
Hein en Freija Poll grepen de uitdaging 
aan tijdens het Starters4Communities 
programma in Nijmegen. Zij ontwikkelden 
een nieuw spelconcept voor kinderen, 
waarin er wél met voeding gespeeld mag 
worden. 

Voor het Labteam Voeding van RvN Rijk van 

Nijmegen Hub hebben zij een opbouwend 

adviesrapport opgesteld. Zij benaderden het 

project vanuit de Theory of Change, zetten 

een literatuurstudie op en presenteerden 

hun bevindingen van de focusgroep die 

zij met de doelgroep hebben gedaan. In 

het businessmodel leggen zij uit hoe het 

prototype van het nieuwe spelconcept 

doorgepakt kan worden. “We hopen dat dit 

voor een vliegende doorstart zal zorgen voor 

het Labteam Voeding, alsook voor onszelf. 

We hadden nooit durven dromen dat het 

Starters4Communities project zo veel voor 

ons zou betekenen”, zeggen Ilona en Freija.

ilona hein & freija poll
deelnemers s4c nijmegen
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4. impact report  stories

“De enige manier voor mensen 
om te ontwikkelen, is wanneer ze 
als gelijkwaardig gezien worden”, 
vertelt Hanna du Pré, alumna van 
Starters4Communities. Met haar 
onderneming InnAut kijkt ze naar wat 
mensen wél kunnen, in plaats van naar 
een beperking. Bij InnAut volgen mensen 
met een beperking een traject, waarin 
ze hun eigen talenten en kwaliteiten 
ontdekken. Ze werken in een inspirerende 
makerspace aan opdrachten van bedrijven. 
Door begeleiding van professionals leren 
zij precies wat zij nodig hebben. Zo volgt 
iedereen hun eigen persoonlijke leertraject.

“Hulpverleners willen het vaak erg goed 

doen en nemen zorg uit handen. Maar 

dat maakt mensen heel afhankelijk en 

daardoor beperkt. Ook ontstaat er geen 

gelijkwaardigheid. Ik ga er liever vanuit 

dat een ander het ook wil leren. Vanuit de 

gedachte van gelijkwaardigheid, vind ik het 

fijn om te werken,” zegt Hanna.

Hanna startte met het opzetten van haar 

onderneming tijdens het programma van 

Starters4Communities. “Dit sloot heel mooi 

aan. Toen we fondsen moesten werven, 

kwam er een training fondsenwerven. Of 

we moesten een bedrijfsplan schrijven – iets 

waar we op dat moment heel erg mee bezig 

waren. Zo heb ik alle tools direct kunnen 

inzetten voor onze eigen onderneming. Ook 

heeft de crowdfunding mijn ogen geopend. Je 

leert wel om bedrijven gewoon op te bellen 

en te benaderen.”

hanna du pré
deelnemer s4c utrecht
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4. impact report   cijfers deelnemers

kwaliteit

87%
96%
41%

effect

sociaal 
ondernemen

raad je ons aan?

... van de deelnemers voelt zich gesterkt om sociale verandering 
teweeg te brengen bij een organisatie of eigen onderneming.
... van de deelnemers heeft nu beter zicht op de richting die ze aan hun 
carrière willen geven.
... van de deelnemers heeft direct na het programma door s4c al een 
stap gemaakt met hun carrière.

87% ja

hangt ervan af

nee

gehele programma 8
begeleiding 
coordinatoren 8,5

40%

88%

74%

75%

breder netwerk

meer kennis over sociaal ondernemen en 
ontwikkelingen in het veld
kennisgemaakt met verschillende sociaal 
ondernemers en ondernemingen

(nog meer) geïnspireerd geraakt

13%
0%
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4. impact report   cijfers deelnemers

persoonlijk
leiderschap

ondernemerschap

80%

56%

63%

42%

72%

50%

57%

ik heb meer zicht op wat ik belangrijk 
vind in m’n carriere

meer lef

sneller kansen herkennen

sneller over tot actie

herken mogelijkheden tot samenwerking

weet mensen mee te krijgen met mijn ideeën

ik heb zicht op de maatschappelijke impact 
die ik wil maken
ik kan mijn persoonlijke waarden 
definieren

ik kan persoonlijke doelen stellen en 
hier stapsgewijs aan werken

ik heb beter zicht op mijn talenten en 
unieke kwaliteiten

ik durf te laten zien wie ik ben

ik weet welke rol ik inneem in samen-
werking

65%
41%
58%
52%
27%

16%
100%
81%

... van de deelnemers gaat zelf een sociale onderneming* starten.

... van de deelnemers heeft de intentie om zich meer in te zetten voor de samenleving.

... van de deelnemers spoort andere mensen aan om ook met sociale verandering bezig te gaan.

* ons hoofddoel is niet dat deelnemers een eigen onderneming starten. in onze programma’s besteden we aandacht aan zowel 

entrepreneurship (eigen onderneming) als intrapreneurship (binnen een organisatie).
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4. impact report   cijfers deelnemers

heb je dankzij deelname aan 
starters4communities een eerste of 
volgende stap gemaakt met je carrière?

maak je nu nog sociale of duurzame impact met jouw 
dagelijkse of wekelijkse werkzaamheden? 
vink alles aan wat van toepassing is.

60% ja

niet per sé40%

36%

36%

0%

44%

11%

ja, met mijn eigen onderneming

ja, in mijn werk of traineeship

ja, met mijn stage of studie

ja, met vrijwilligerswerk

nee, nu niet

post-evaluaties
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4. impact report   cijfers impactprojecten

kwaliteit

effect

persoonlijk

bij  96%  heeft 
deelname geleid tot 
nieuwe inzichten.

gehele programma 7,6
contact met team 8

voel je je gesterkt om zonder s4c  
verder te gaan met de ingeslagen weg?

ben je ondernemender 
gaan denken/handelen?

27%

20%

35%

42%

37%

42%

26%

ik heb meer lef

ik heb mijn ambities vergroot

ik herken sneller kansen om waarde te 
creëren voor stakeholders of klanten
ik zie meer mogelijkheden voor ons 
verdienmodel

ik ga sneller over tot actie

ik herken sneller mogelijkheden tot 
samenwerking
ik heb meer zicht op organisaties die steun 
bieden aan sociale ondernemingen

73% jazeker

ja, beetje

nee, niet echt

27%
0%

23% ja, heel veel

ja, een beetje

nee, ik was al heel 
ondernemend

23%
47%

nee, helaas niet6%
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4. impact report   cijfers impactprojecten

ondernemerschap

gebied

concept financieel bereik

ik heb een breder netwerk

ik heb meer kennis over sociaal ondernemen

ik heb kennis gemaakt met verschillende  
impactprojecten en sociale ondernemingen

de projecten zijn verder geholpen op de volgende 3 gebieden:

65%
41%

58%

73%

21%

6%

ja
ge

en
 h

ul
pv

ra
ag ne

e

35% 38%
27%

ja
ge

en
 h

ul
pv

ra
ag ne

e
62%

23%
15%

ja
ge

en
 h

ul
pv

ra
ag ne

e
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post-evaluaties

4. impact report   cijfers impactprojecten

100%  van de impactprojecten heeft 
na 6 tot 12 maanden nog steeds 
profijt van het s4c-programma.

het meeste profijt heb ik van:

57%

71%

29%

57%

29%

het verrichte werk door de deelnemers

opgedane inspiratie

de trainingen

het proces zelf

het netwerk
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4. impact report   cijfers young impactmakers

outcomes 2018

events for changemakers (english)

it was just the beginning

800+  unique visitors @  13 events
80k  reached people online
375  people online community
team of  8  volunteers

partnered with
Instock, NJR, Thuisafgehaald, Enactus, 

Lemonaid, Dare to be Grey, CollAction, Paul 

van der Plas, Gemeente Amsterdam, De 

Ceuvel, Heroes & Friends, Taste before you 

Waste, Buurtbuik, NextGen, DJ100, OneWorld.

from attending, i have gained the 
following things that have enabled me 
to act (better/more) for social change: 

at the event(s), i have...

after the event, have you kept in 
contact with anyone?

75%

78%

42%

72%

81%

20%

inspiration from the people i met

... met inspiring changemakers and/or 
social entrepreneurs

yes, through linkedin / social media

knowledge or insights

... met people just like me, interested in 
taking action for change

yes, by meeting face-to-face
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5. team

manon 
becher

kimberlij 
hermeler

kees 
vermeulen

elles 
van der heijden

raoul 
becher

mijke 
joosten

iris 
zwarts

rena 
buijze

steef 
van lokven

antje 
tilstra

jan 
van veelen

aren 
van muijen

tessa 
veerman

ramiro gomes 
monteiro

rachel 
van wieren

rosemarijn 
van de wiel

richard 
derks

tamar 
slooves

paul 
boot

myrthe 
lanting

lilian 
dibbets

ilse 
lindenbergh

lieke 
van boxtel
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5. partners

oranje fonds

vsb fonds

fonds 1818 

stichting doen 

gemeente amsterdam stadsdeel west

gemeente amsterdam stadsdeel oost

gemeente utrecht

gemeente rotterdam

gemeente den haag

gemeente zaanstad

innovatienetwerk jeugd

innovation exchange amsterdam

de meevaart

de alchemist

midwest

rijk van nijmegen 

rabobank

het klooster oude noorden

impact hub rotterdam

vadercentrum adam 

the hague youth factory (hyf)

spoor 88

social club den haag 

so/creatie

oneworld

impact hub amsterdam

b-lab europe ( b-corps)

social enterprise nl

social impact factory

Hiernaast willen we al onze trainers 

bedanken voor hun inzet, enthousiasme 

en expertise en alle donateurs voor de 

ruim 2.600 donaties die zijn gedaan aan 

onze crowdfundcampagnes in 2018!
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In 2018 scherpten we onze methodiek aan en hebben we onze doelgroep 
verbreed. In 2019 willen we hierop doorgroeien en steeds meer jongeren, 
starters en professionals activeren om impact te maken en direct bij te 
dragen aan hun eigen of bestaande projecten. 

Zo hebben we plannen voor een traineeprogramma voor jonge 
ambtenaren, een social intrapreneurship traject voor zorg- en 
welzijnsorganisaties, een social start-up programma met R.O.C. leerlingen 
en themaprogramma’s rond o.a. circulaire economie en sociale horeca. 

De ontwikkeling van het Rijksoverheid Programma Maatschappelijke 
Diensttijd sluit aan bij onze visie en biedt nieuwe kansen. MDT 
stimuleert jongeren tot 27 jaar zich maatschappelijk in te zetten voor 
de samenleving, terwijl zij nieuwe vaardigheden opdoen en beter zicht 
krijgen op hun toekomstmogelijkheden. Een aanpak die perfect past bij 
Starters4Communities. 

Tot slot willen we als organisatie een nog actievere rol gaan spelen in de 
facilitatie van stedelijke ecosystemen sociaal ondernemen en bijdragen 
aan een onstopbare impactvolle beweging. 

Meer impact? Maak er werk van!

6. de toekomst

en nu?
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