
een carrière met impact 
word aanjager van
sociale verandering



wij maken changemakers

voor wie is het?

wat heb je aan het eind?

je bent gestart met jouw carrière met betekenis

Starters4Communities gelooft dat 

bottom-up sociaal ondernemen 

de wereld op duurzame wijze kan 

veranderen. Met onze programma’s 

trainen en verbinden we de 

changemakers die hier voor nodig 

zijn. Samen sterker. 

changemakers zijn social 

entrepreneurs met een eigen 

start-up en social intrapreneurs 

die bij een werkgever sociale 

verandering realiseren. 

Wil jij meebouwen aan een sociale en duurzame 

wereld? Ben jij startend professional en wil 

je ondernemende vaardigheden en mindset 

ontwikkelen? Wil jij een changemaker worden? 

Dan is het Starters4Communities programma 

perfect voor jou!

Je hebt geleerd jouw rol te pakken als aanjager 

van sociale en duurzame verandering. Met nieuw 

ontwikkelde talenten, ondernemend leiderschap 

en deel uitmakend van een rijke community, ben 

jij er klaar voor om zelf een sociale onderneming 

te starten of op ondernemende wijze verschil te 

maken bij een werkgever.

starters4communities



direct 
impact maken

kennis &
vaardigheden

sociaal
ondernemen

ondernemend
leiderschap

wat bieden we?

Starters4Communities 

biedt een praktijkgericht 

trainingsprogramma van 

5 maanden boordevol 

inspiratie, nieuwe 

netwerken, tours en plezier. 

Je volgt trainingen samen 

met een groep gedreven 

mensen die net als jij de 

wereld willen veranderen, 

en brengt het geleerde direct 

in de praktijk bij een sociale 

start-up of impactproject. 

In teams werk je aan een uitdaging van 

een bestaand impactproject of sociale 

start-up. Uitdagingen richten zich op 

het ontwikkelen van een businessmodel, 

versterken van het concept of vergroten 

van het bereik. 

Zo ontwikkel je jezelf in een echte 

leeromgeving, terwijl je direct impact 

maakt. 

Je leert alles over sociaal ondernemen 

en hoe je impact kan maken met een 

duurzaam businessmodel. Je volgt 

praktijkgerichte trainingen verzorgd 

door experts uit het veld. Je leert werken 

met Design Thinking, Lean Start-Up 

en Art of Hosting methodes. We reiken 

talloze tools, voorbeelden, inspiratie en 

netwerkmogelijkheden. 

Je ontwikkelt jouw ondernemend leiderschap. Dat 

is 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. 

Ondernemerschap draait om lef, out-of-the-box 

denken en het leggen van nieuwe verbindingen. 

We dagen je uit met challenges, oefeningen en 

reflectiemomenten. 

direct impact maken ondernemend leiderschap

kennis & vaardigheden
sociaal ondernemen

s4c training



starters4communities
methode

reflectie

challenges inspiratie

praktijkervaring

tools

trainingen

Het programma bestaat uit zes 

modules, die elk bijdragen aan 

de hoofddoelstellingen van het 

programma: direct impact maken, 

kennis en vaardigheden in sociaal 

ondernemen opdoen en de 

ontwikkeling van ondernemend 

leiderschap. Elke module bevat de 

volgende elementen: 

20 praktijkgerichte programmadagen met 

trainingen in sociaal ondernemen, impact maken 

en ondernemend leiderschap.

Challenges om je uit te dagen het geleerde in de 

praktijk te brengen en uit je comfortzone komt.

Inspiratie van sociaal ondernemers en tours langs 

sociale ondernemingen uit de praktijk. 

Reflectiemomenten samen met jouw S4C-gids en 

peers om de leerervaring te optimaliseren. 

Tools om direct mee aan de slag te gaan en 

verdiepingsmateriaal aansluitend bij jouw interesse.

Praktijkervaring door het opzetten van een life-

changing crowdfundcampagne die jullie zelf 

realiseren en door bij een echt impactproject te 

werken aan concreet resultaat. 

s4c elementen

leren door te doen. bottom-up 

innoveren. samen ondernemen 

vanuit eigen kracht. 



modules

Kennismaking met elkaar, sociaal ondernemen 

en ondernemend leiderschap.

take-off

Je ontwikkelt jouw unieke verhaal en gaat echt 

ondernemen door een crowdfund campagne te 

realiseren. 

Onderneem en mobiliseer

We duiken in de visie van de start-up en brengen de 

brede context en probleemstelling in kaart. 

Zoek en navigeer

Je leert hoe je een sterke brand bouwt en hoe je fans en 

een community kan creëren.

Verbind en betrek

We ontwikkelen het concept en innovatieve business 

modellen die je experimenteel leert testen. 

bouw en experimenteer

Met een spectaculair slotevent en reflectiesessie vieren 

we successen, blikken we terug en kijken vooruit.

Vier en implementeer
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Het programma duurt ongeveer 20 

weken. Op een vaste dag in de week is er 

een bijeenkomst. Je besteedt wekelijks 

16 uur aan het programma, waarvan 8 

uur met de hele groep en jouw team. De 

overige tijd richt je zelfstandig in. 

Het programma is te combineren met 

een werkweek van maximaal 32 uur. 

Deelname kun je bij jouw werkgever 

opgeven als training of persoonlijke 

ontwikkeling met een combinatie van 

pro bono-inzet van jouw talenten bij een 

impact-start-up.

We vragen een deelnemersbijdrage van 

slechts 370 euro inclusief btw, voor 

dit traject van vijf maanden. Dit dekt 

uiteraard niet de kosten. Als groep 

crowdfunden jullie de rest bijeen. De 

crowdfundcampagne is onderdeel van 

het leertraject in sociaal ondernemen en 

een unieke en zeer leerzame ervaring. De 

eigen bijdrage kan in termijnen worden 

betaald. 

tijd en kosten

Tot slot wordt je met deelname automatisch lid van een warme en groeiende community 

van changemakers! Met meer dan 750+ starters en professionals, 230+ impactprojecten 

en start-ups en talloze trainers en andere stakeholders, ga je deel uitmaken van een rijk 

ecosysteem waar jij de rest van je leven profijt van hebt. 

community

s4c modules



resultaten
starters

directe 
bijdrage werk met 

impact

impact-
projecten

750
95% 90%

90%

Er hebben nu 750 starters 
meegedaan aan het 

Starters4Communities 
programma. 

95% van onze alumni 
zegt dat we direct hebben 

bijgedragen aan hun 
carrière. 

90% van onze 
alumni doet nu 

werk met impact.

90% van de 
impactprojecten 
zijn echt verder 

geholpen.



www.starters4communities.nl

mail naar

starters@starters4communities.nl

interesse?


