de kickstart van jouw carriere met impact!
wat houdt deelname in?

waarom starters4communities?

Tijdens het Starters4Communities programma

De wereld ziet vele uitdagingen die overheden

werken 15 tot 20 starters op de arbeidsmarkt aan

en bestaande organisaties niet alleen kunnen

ondernemende wijkinitiatieven. In sub-teams

oplossen. Wij geloven dat een bottom-up beweging,

zetten jullie je tanden in een maatschappelijk

gevoed door de creativiteit van starters, het

vraagstuk van een bestaand wijkinitiatief. Je werkt

verschil gaat maken. Zo bouwen wij aan een sociaal

met gelijkgestemden en met mensen van diverse

ondernemende wereld waarin maatschappelijke

achtergronden. Je doet nieuwe netwerken en sociaal

waardecreatie minstens net zo belangrijk is als

ondernemende vaardigheden op, volgt wekelijkse

financiële waardecreatie. Een wereld gevormd door

workshops en je besteed aandacht aan je persoonlijke

de gedrevenheid en frisse blikken van starters op de

ontwikkeling. Het wordt een zoektocht naar jezelf en

arbeidsmarkt.

hoe jij waarde kan toevoegen aan de samenleving.

voor wie is het?
•

Je wilt met gelijkgestemden aan een tof maatschappelijk project werken.

•

Je bent een potentieel wereldverbeteraar in de leeftijd van 22 tot 35 jaar.

•

Je wilt in de praktijk ervaren hoe je jouw talenten het beste inzet.

•

Je zoekt uitdagend werk waarmee je bouwt aan een sterke, sociale
samenleving. Dit wil je doen als ondernemend professional. Voor een
werkgever, als zelfstandig ondernemer of freelancer.

“what we learn to do, we learn by doing.”

aristotle

wat bieden wij?

wat levert het op?

Jij krijgt:

Een ervaring voor het leven en de kickstart van een

•

Een uitdagende opdracht.

inspirerende carrière! Aan het eind van het traject

•

22 bijeenkomsten waarvan 12 workshops

heb jij:

gegeven door experts uit het veld.

•

Een nieuwe kijk op sociaal ondernemerschap

•

Een enthousiaste groep gelijkgestemden.

•

Tools en vaardigheden om een onderneming te

•

Een expeditie langs wijkondernemingen.

•

starten.

•

Een persoonlijke coach.

•

Een sterker cv of portfolio.

•

Peer-to-peer support sessies.

•

Een sterk professioneel netwerk.

•

De kans een spannende

•

Inzicht in jouw talenten, passies en leerpunten.

crowdfundingcampagne op te zetten.

•

Lidmaatschap van het S4C alumni netwerk;

Toegang tot tools, resources en professionele

•

Een community van gelijkgestemden.

•

netwerken.

•

Een certificaat en referentie.

wat verwachten wij?

hoe werkt het?

•

Dat je 4,5 maand lang 16 uur per week

Je volgt een praktijkgericht trainingsprogramma in sociaal ondernemen en bottom-up stadsontwikkeling. De

beschikbaar bent.

eerste 1.5 maand bestaat uit teambuilding, kennismaking met de wijkinitiatieven, het opstellen van leerdoelen,

Dat je op 1 vaste programmadag per week

en het opzetten en uitvoeren van een crowdfundcampagne ter financiering van het programma. Vervolgens

overdag workshops volgt.

werk je 3 maanden in teams aan een opdracht voorgelegd door een wijkinitiatief of sociale onderneming. Je

•

Dat je e overige uren vrij indeelt met je team.

volgt diverse workshops en brengt nieuwe kennis en tools direct in de praktijk. We sluiten af met een eindviering

•

Dat je actief deelneemt aan de

waarop jullie de resultaten presenteren.

•

crowdfundingcampagne.

het programma: de workshops
Fase 1

sociaal
ondernemen
Crowdfunding
Sales
Sociale kaart

Fase 2

sociaal
ondernemen

persoonlijke
ontwikkelijng

Intro sociaal ondernemen
Theory of change
Business Model Canvas
Financiering en
Fondsenwerving
Impact evaluatie
Marketing en branding
Workshop naar keuze

Personal branding
Pitchen
Communicatiestijlen

Persoonlijke begeleiding en coaching door het S4C-team

onze alumni werken o.a bij:

“S4C heeft mij de tools, het netwerk en zelfkennis gegeven en mij zo
geholpen met het herkennen en het uitdragen van mijn kracht. Het
resultaat is dat ik nu alleen nog dingen doe die ik echt leuk vind en
daardoor gelukkiger ben. Zo werk ik nu bij Share NL, crowdfunding
organisatie Teach2Fish en ben ik bezig om zelf een onderneming Social
Pulse te starten “ - Deelneemster Samantha van den Bos
•

meer weten?
kijk op: www.starters4communities.nl

Kosten
De totale kosten bedragen : €370 incl. BTW .
Of €410 incl. BTW als je in termijnen betaalt.

