


 Introductie over ons
 Presentatie werkwijze en business model
 Aan de slag met oefening naar keuze
 Presentatie groeimodel toekomst

Stel je vragen gerust tussendoor!

Opzet workshop



Starters4Communities werkt mét jong talent aan

bottom-up maatschappelijke innovatie.

Onze missie



D.m.v sociaal ondernemen de kansen van starters op 

de arbeidsmarkt versterken. 

Ons doel (1)



De impact, het bereik en de financiële duurzaamheid

van  wijkinitiatieven vergroten. 

Ons doel (2)



De opkomst van sociaal ondernemen versnellen. 

Ons doel (3)



Met onze programma’s koppelen we starters op de 

arbeidsmarkt aan bewonersinitiatieven met ambitie.

Hoe doen we dat?



De starters zijn (opgeleide) jonge professionals in de 

leeftijd van 22 tot 30 jaar. 



Wij verbinden de starters in teams aan een

bewonersinitiatief met een innovatie vraagstuk.

Stadsboerderij op 

zoek naar sterker

business model



• 16 programma’s

• 265 starters op de arbeidsmarkt

• 88 initiatieven

Ons bereik tot nu toe



Afgestudeerd in Internationale Betrekkingen. Tijdens Starters4Communities werd

hij bestuurslid van het initiatief Voedseltuin Overvecht dat hij ondersteunde. 

Ramiro werkt nu bij diverse sociale ondernemingen waaronder S4C.

Ramiro (27)



Joanna (28) 

Afgestudeerd in gezondheidswetenschappen

en was al jaren werkzoekend. 

Tijdens Starters4Communities ondersteunde

Joanna een initiatief ter bestrijding van 

overgewicht onder kinderen. Nu is zij

projectleider “op gezond gewicht” 

bij de gemeente Amsterdam.  



56% vond al aan het einde een betaalde baan, 

traineeship of opdrachten dankzij deelname.

94% van de bewonersinitiatieven en startende sociale

ondernemingen zijn significant verder geholpen.

Onze impact



Financiering

 Eigen bijdrage deelnemende starters (240 pp)

 Opdrachten van de gemeente/ welzijn

 Crowdfunding

Totaal: 35.000 – 40.o00 euro (exclusief btw)



Kracht van ons

model: Crowdfunding

260.000 euro opgehaald





Verloop 2014: 



Verloop 2015: 



 Maakt deelnemers ambassadeurs

 Marketing & communicatie

 Eigenaarschap

 Deeelnemers leren veel over ondernemen

 Naamsbekendheid

 Unieke manier die andere financierders aantrekt

Voordelen: 



Uitdagingen

 Hoge tijdsinvestering + stress

 Drempel voor deelnemers (ook ++)

 Toekomstbestendig ?

 Hoe er over je gecommuniceert wordt

heb je niet in de hand. Negatieve publiciteit?



Opdrachten



Onze waardepropositie:

Initiatieven lopen tegen drempels aan. Taak van 

gemeente om bewonersparticipatie te stimuleren, 

uiteindelijk zonder subsidie. 

 Jong talent actief inzet voor de stad.

 Regelen merendeel financiering zelf.

 1600 uur aan vrijwillige inzet.

 Focus op lange termijn en ondernemerschap.



Uitdagingen

 Trage processen. Wij zijn meestal al begonnen

voor het rond is.  Riciso!

 Veel tijd en leuren. 

 Er is nooit 1 potje – creatieve ambtenaar nodig. 



Oost rocks!



Starters

 Start van een inspirerende carriere!

 Overbruggen gat onderwijs en werk

 Goedkoop praktijk trainingen

 Ondernemende vaardigheden

 Zelfontdekking in teamverband



acquisitie

 Facebook

 Via via

 Linked in

 Crowdfunding

 Organisaties met network doelgroep

 Onderwijsinstellingen

 oneworld



Relatie met starters

 Tijdens programma intensief

 Alumni groep



Partners

 Ruimtes

 Workshop facilitators

 Lidmaatschap platforms

 Concollega’s acquisitie



Business model canvas



Aan de slag! Uitleg 2 oefeningen













Crowdfund oefening!



Crowdfund oefening!



Crowdfund oefening!



groeimodel



Zelfstandige
rechtsvorm

2 – 5 eigenaren

Financieel
zelfstandige
unit





Starters lab

Jonge professionals zetten

zelf in teams een sociale

start-up op rond een thema

innovatie lab

Maatschappelijke

organisaties helpen met 

innovatie en bottom-up 

werken. 







Voorbeeld van een Coöp na deling.



B.V.

• Strategisch platform: visie, missie 
en doelstellingen. 

• Uniformiteit en kwaliteitsbewaking
• Herkenbaar als 1 bedrijf.
• Learning Community.
• Werkomgeving. 
• Administratieve standaardisatie



B.V.

• Deelnemers betalen lidmaatschap aan B.V.
• % over aanvullende diensten.





Vragen ?


