Vacature Algemeen Directeur
24 uur per week, start december 2021 of januari 2022
Over Starters4Communities
Starters4Communities (S4C) is een impact first onderneming, ook wel een sociale
onderneming genoemd. Wij geloven dat bottom-up sociaal ondernemerschap de wereld op
duurzame wijze kan veranderen. Wij trainen en verbinden de changemakers die hiervoor
nodig zijn. Dit alles bottom-up en vanuit ons motto, leren door te doen.
S4C is in 2013 gestart en biedt anno 2021 landelijk diverse programma’s voor verschillende
doelgroepen. De organisatie bestaat uit een vast en groeiend team van medewerkers en
freelancers van ongeveer 35 mensen. Naast onze eigen programma’s werken we veel in
samenwerkingsverbanden en zijn penvoerder van een aantal grote consortia, verspreid over
meerdere jaren, uitgevoerd met en gefinancierd door diverse stakeholders. Het totaal aantal
projecten en mensen waar we als organisatie verantwoordelijk voor zijn is dus significant
groter dan de 35 directe werknemers en freelancers werkzaam vanuit S4C.
Starters4Communities is opgenomen in het Register Code Sociale Ondernemingen en
vervult sinds onze oprichting een pioniersfunctie in het aanwakkeren van sociaal
ondernemerschap.
Samenvatting van de functie
Voor Starters4Communities zijn wij op zoek naar een Algemeen Directeur. We zoeken een
inspirerende en ondernemende leidinggevende met visie. Iemand met een relevant en breed
netwerk die een innovatieve en resultaatgerichte instelling heeft. Jij bent samen met jouw
collega’s van het managementteam verantwoordelijk voor het vaststellen, monitoren en
bijstellen van de meerjarenstrategie en bijbehorende KPI’s. Je fungeert als boegbeeld en
visionair van Starters4Communities, als aanjager van impact ondernemend Nederland. Je
bent op de hoogte van alle pionierende initiatieven, trends en ontwikkelingen, actief in
diverse netwerken op het gebied van impact ondernemerschap en continue op zoek naar
nieuwe kansen. Je durft groot te denken en weet visie om te zetten in praktische acties,
mijlpalen en resultaten. Dit alles samen met het team en partnerorganisaties werkzaam
vanuit verschillende locaties door het land.
Context en positie in de organisatie
De oprichter en huidige Algemeen Directeur van Starters4Communities zal haar
werkzaamheden begin 2022 afronden. Haar functie wordt vervangen door de meest
geschikte kandidaat van deze vacature en een operationeel leidinggevende die mid-oktober
gestart is. Hiernaast speelt de Creatieve Directeur en co-founder een belangrijke rol in het
managementteam. Aanvullend op het driekoppige managementteam vervullen de
Projectleider van Futureproof (een groots landelijk project met diverse programmalijnen) en
de Coördinator Methodiek & Kwaliteit tevens sleutelrollen binnen de organisatie.
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Starters4Communities opereert als B.V. en alle impact- & economische activiteiten vinden
plaats vanuit de B.V. Hiernaast is de Stichting Starters4Communities verantwoordelijk voor
het waarborgen van de maatschappelijke missie van de B.V. De stichting heeft een
prioriteitsaandeel in de B.V. en het bestuur van de stichting moet goedkeuring verlenen voor
cruciale beslissingen, zoals gedefinieerd in de statuten. De Algemeen Directeur onderhoudt
de relaties met het bestuur van de Stichting en levert, met de input vanuit het MT,
rapportages aan met o.a. een output-, financiële en impactrapportage, het jaarlijkse
impactverslag en voortgangsrapportage over de strategie. Het bestuur van de Stichting
denkt en beslist mee over bepaalde onderwerpen, en geeft gevraagd en ongevraagd advies.
Verantwoordelijkheden
●

●

●
●

●
●
●

●

●

●

Strategische richting en meerjarenstrategie vaststellen, met ondersteuning van de
andere MT leden, input vanuit het team en met oog voor ontwikkelingen in en rond
de social enterprise sector.
Leidinggeven aan het team als inspirator en op hoofdlijnen vanuit de visie, missie,
strategie, bedrijfscultuur en leidende principes. Voor de uitvoerende aansturing van
het team werk je samen met de operationeel leidinggevende, de creatief directeur en
de projectleider Futureproof die elk hun eigen teams aansturen.
Je signaleert ontwikkelingen in het veld met betrekking tot sociaal ondernemen en
vertaalt deze naar kansen voor nieuwe diensten, producten en/of beleid.
Jij wordt het boegbeeld van Starters4Communities. Je vertegenwoordigt S4C als
spreker op events en als ambassadeur impact ondernemerschap in belangrijke
netwerken en overlegorganen.
Je vormt strategische samenwerkingen en genereert nieuwe partners, klanten en
sponsoren.
Fondsenwerving én werken naar een duurzaam business model met klanten uit de
markt en publieke sector.
Begeleiden en meewerken met de Operationeel Leidinggevende in
verantwoordingsprocessen en relatiebeheer van belangrijke fondsen, overheden en
klanten.
Eindverantwoordelijke in de voorbereidingen en voortgang van de
bestuursvergaderingen en eerste contactpersoon naar het bestuur van de Stichting
Starters4Communities.
Je neemt plaats in de landelijke stuurgroep van de City Deal Impact Ondernemen,
een landelijk initiatief met 80+ partners vanuit rijks- provincie- en lokale overheden,
intermediairs, impact ondernemers, financierende instanties, corporates, kennisonderzoeks- en adviesinstellingen en meer.
Je wordt voorzitter van de stuurgroep van Futureproof, ons landelijke MDT traject
gericht op impact (first) ondernemerschap voor jongeren t/m 27 jaar, uitgevoerd
i.s.m. Social Enterprise NL, Fawaka Ondernemersschool, Social Impact Factory,
Enactus Nederland, Young Impactmakers (YIM) Community, Impact HUB en vele
cofinancierders en partners.
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Als Algemeen Directeur draag je de eindverantwoordelijkheid over het reilen en zeilen
binnen de gehele organisatie, het welzijn van het team, de kwaliteit van de diensten, de
tevredenheid van alle klanten en stakeholders en het financiële beheer en beleid.
Wij zoeken iemand (die):
●
●

●

●
●
●
●
●
●
●

Minimaal 10 jaar relevante werkervaring heeft waarvan 5 jaar als leidinggevende aan
een team van >25 mensen.
Met een relevant rijk & breed netwerk, bestaande uit o.a. impact gedreven
ondernemingen, overheden, fondsen, investeerders, faciliterende organisaties en het
bedrijfsleven. Je weet dit netwerk te onderhouden, activeren en in te zetten om tot
nieuwe kansen en opdrachten te komen.
Met brede kennis van impact ondernemerschap en ontwikkelingen binnen het veld, en
een duidelijke visie hierop die je krachtig weet uit te dragen. Binnen het team en naar
buiten toe als bijvoorbeeld keynote speaker of facilitator op evenementen en
netwerkbijeenkomsten.
Met sterke leidinggevende vaardigheden, met oog voor het team en gericht op
talentontwikkeling en het stimuleren van ondernemerschap.
Proactief en ondernemend is in het signaleren van (markt)ontwikkelingen en het
inspelen op de kansen en risico’s die dezen meebrengen voor Starters4Communities.
Impact- en resultaatgericht is.
Innoveert en positief out-of-the-box kan denken als het gaat om het oplossen van
problemen.
Verbindt, enthousiasmeert en weet te overtuigen.
Overzicht kan behouden op het geheel en weet wat prioriteren is.
Met grote passie voor impact ondernemerschap en onze missie!

Wat bieden wij?
●
●

●

●
●
●

●

Je gaat de aanjager worden van een vernieuwende en pionierende beweging en zeer
gemotiveerd team om sociaal ondernemerschap in Nederland te versterken.
Een rol die toegang biedt tot een interessant netwerk van (jonge) professionals,
sociale ondernemers, trainers, fondsen, corporate-, overheids- en andere
partnerorganisaties.
Een dienstverband voor in eerste instantie een half jaar voor 24 uur per week. We
zoeken iemand die zich voor de langere termijn aan onze organisatie wil binden en
de intentie is dus absoluut om dit te verlengen. Richting het einde van de looptijd
van het contract bespreken we onze verdere samenwerking.
Werkdagen en tijden zijn flexibel in te richten.
Een vaste werkplek bij het KIT Amsterdam en door het land heen werken we vanuit
diverse flexwerkplekken of waar mogelijk en gewenst vanuit eigen huis.
Ongeveer elke 6 weken een inspirerende teambijeenkomst en diverse uitjes door het
jaar heen. Het samenkomen van het team organiseer je zelf en kan je aanpassen
naar eigen inzicht samen met het team.
Bij aanvang een bruto startsalaris van €4.367,- euro per maand bij een fulltime
dienstverband.
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●

Je wordt directeur van een organisatie dat in de basis sterk staat, met meerjarenprojecten, een goede track-record, vele en stevige samenwerkingsverbanden, en
verzekerde financiering om op door te bouwen.

Proces
Herken jij jezelf in dit profiel en word je enthousiast?
Volg de link in dit formulier om te solliciteren.
●
●
●

Deadline om te solliciteren is zondag 28 november.
Tussen 29 november - 3 december maken wij een selectie van kandidaten met wie we
in gesprek willen.
Startdatum is zo snel mogelijk, in overleg met de meest geschikte kandidaat.

Voor inhoudelijke vragen over de functie kan je telefonisch contact opnemen met de huidige
Algemeen Directeur, Manon Becher, bereikbaar via manon@starters4communities.nl en
telefonisch op 06-8396 6943.
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