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Evaluatierapport starters 

Pilotprogramma, Indische Buurt Amsterdam  

27 september – 20 december 2013 

Profiel van de deelnemers 

We begonnen het programma met 27 starters; 22 deelnemers en 5 teamleden. Tijdens het programma 
zijn er 3 deelnemers vroegtijdig gestopt omdat zij het niet meer konden combineren met andere 
bezigheden; waaronder studie en twee deelnemers vonden een fulltime baan. 

De deelnemers waren tussen de 22 en 33 jaar en kwamen van uiteenlopende opleidings-
achtergronden, met overwegend maatschappelijke richtingen. Iets meer dan de helft was recentelijk 
afgestudeerd, de andere helft had al wat meer werkervaring en twee deelnemers waren nog aan het 
studeren. Zie de annex voor meer details over de opleidingen van de deelnemers.  
 
De motivaties van de starters om mee te doen liepen uiteen. De meesten wilden meer werkervaring 
en praktische vaardigheden opdoen om hun kansen op de arbeidsmarkt te versterken. Een kleiner deel 
was echt geïnteresseerd in het ondernemersaspect om uiteindelijk (misschien) voor zichzelf te 
beginnen.  
 
Meest voorkomende motivaties voor deelname:  
 

 Meer praktische vaardigheden en werkervaring opdoen.  
 CV versterken en zo hun kans op een goede baan vergoten. 
 Kennismaken met sociaal ondernemen. 
 Vaardigheden opdoen om uiteindelijk voor zichzelf te beginnen. 
 Kennis en kunde inzetten voor maatschappelijke doeleinden.  
 Persoonlijke groei en talentontwikkeling. 
 Ondervinden hoe burgerparticipatie werkt in de praktijk.  

 

Evaluaties van de deelnemende starters 

  
Gemiddeld cijfer voor 

het hele programma:  

7,2 

Gemiddeld cijfer voor 

de bijeenkomsten:  

7,6 
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Resultaten voor de starters 

Na afloop van het programma vroegen wij de deelnemers om aan te kruizen wat voor hen van 

toepassing was.  

Sinds deelname aan S4C, … 

Heb ik (naar mijn mening) een sterker CV 86% 

Heb ik meer zelfvertrouwen 71% 

Heb ik nieuwe vaardigheden opgedaan 100% 

Heb ik meer kennis van sociaal ondernemen 93% 

Heb ik meer kennis van burgerparticipatie 57% 

Heb ik mijn professionele netwerk uitgebreid 71% 

Denk ik mijn kansen op de arbeidsmarkt te hebben versterkt 57% 

Voel ik mij gesterkt om voor mezelf te beginnen 29% 

 

Kwantitatieve evaluatie resultaten:  

 
 

Uit de evaluaties bleek dat we organisatorisch gezien nog kunnen verbeteren, voornamelijk 
qua duidelijke communicatie voor en tijdens het programma. Er was tevens vraag naar meer 
persoonlijk begeleiding.  Verbeterpunten die we meenemen voor de volgende programma’s! 

 

Voor 63% van de deelnemers deden er al tijdens het S4C programma nieuwe professionele 

mogelijkheden voor! Dit betroffen betaalde banen, ZZP klussen en stages.  
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Dit zeggen de deelnemers: 

Bereikte resultaten – een selectie 

“In de afgelopen maanden heb ik er twee ZZP klussen bijgekregen, vermoedelijke reden: 

meer zelfvertrouwen en nieuwe vaardigheden opgedaan dankzij S4C” 

  “Dankzij mijn deelname aan het S4C programma, heb ik een sterker en interessanter CV 

gekregen. Dit heeft concreet ertoe geleid dat ik ben uitgenodigd voor een sollicitatie voor een 

stage bij een bureau dat zich o.a. bezig houdt met burgerparticipatie. Deze stage biedt veel 

kansen voor verdere ontplooiing in de sector die mij op dit moment boeit; gebiedsmarketing, 

citymarketing.” 

“Al aan het begin van het programma kreeg ik een tijdelijke & uitdagende baan dankzij een 

aanrader van een andere starter. Verder ook een ZZP klus voor S4C en ik wordt betaald 

coördinator van een vervolg programma” 

“Ik kreeg twee ZZP klussen voortvloeiend uit de crowdfunding campagne” 

Wat kan er beter – een selectie 

 Meer persoonlijke begeleiding & coaching 

 Betere communicatie, duidelijk schema met wat er wanneer & waar op de planning 

staat.   

 Transparantie moet overal goed 

 Volgorde workshops kan logischer 

 Beter verband tussen fase I & fase II van het programma 

 Beter communicatieplatform, intern en ook voor tijdens de crowdfunding 

 Duidelijkere rolverdeling binnen het S4C team 

 

Annex Studie achtergronden van de deelnemers 

 
 Klinische Neuropsychologie & Gedrag en Gezondheid 
 Sociologie & Social Policy and Interventions 
 Commerciële Economie & Contemporary Asian Studies 
 Social and Organizational Psychology & Economic and Consumer Psychology 
 Sociologie x 2 
 Urban studies, Europese Studies 
 Cultureel Maatschappelijke Vorming 
 Bouwkunde 
 Ruimtelijke Ordening & Planologie 
 Urban Geography 
 (culturele) Antropologie x 4 
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 Media en Cultuur 
 Pedagogische Wetenschappen & Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken 
 Beta-Gamma Wetenschappen 
 Theater-, Film- en Televisiewetenschappen & Cultural Anthropology, Development Sociology 
 Cultureel Maatschappelijke Vorming & Social Studies 
 Communication and Media Design 
 Bestuurskunde 
 Algemene Sociale Wetenschappen 
 Communicatiewetenschap 
 Sport management 
 Pedagogiek 
 Contemporary Asian Studies 
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