Traineeship
sociaal
ondernemerschap
Jouw springplank naar
een carrière met impact

starters4communities

Springplank voor
veranderaars

voor wie is het?

Wil je echt iets doen aan het plastic-probleem?
Of juist sociale ongelijkheid aanpakken? Dit
programma is voor starters en professionals die
willen groeien in sociaal ondernemerschap met
intensieve trainingen, praktijkopdrachten en onze
inspirerende community. Zet je idealen om in actie!

Starters4Communities
gelooft dat bottom-up
sociaal ondernemerschap
de wereld op duurzame
wijze kan veranderen.
Met onze trainingen
en community zijn wij
dé springplank voor
veranderaars die mee
willen bouwen.

wat levert het op?

Met onze ‘leren door te doen’-methode word je
getraind in sociaal ondernemerschap, persoonlijk
leiderschap en duurzame innovatie. Deze
competenties zet je direct in bij een sociale start-up
in jouw regio. Ook breid je je netwerk flink uit en

sociale ondernemers
werken vanuit een
maatschappelijke missie;

word je onderdeel van onze hechte community van
1.114+ alumni. 90% van de deelnemers heeft binnen
6 maanden een carrière met impact.

bij een werkgever of met
hun eigen bedrijf.

gefeliciteerd!
dit is een belangrijke stap naar je carrière met impact

s4c training

Wat bieden wij?
Al sinds 2013 biedt

maak direct verschil

versterk ondernemend leiderschap

In teams versterk je het businessmodel,

Met persoonlijk leiderschapstrainingen ontdek je

concept of bereik bij een bestaande start-

jouw drijfveren, potentieel en weg naar geluk. Bij

up in jouw regio. Bedenk oplossingen

ondernemerschap dagen we je uit om het podium

hoe je ouderen uit het isolement haalt.

te pakken, lef te tonen en zoek je naar nieuwe

Of vergroot de afzetmarkt van duurzame

oplossingen voor bestaande vraagstukken.

kleding. Zo breng je theorie in praktijk,

Tezamen versterkt dit je ondernemend

krijg je een kijkje achter de schermen en

leiderschap, zodat jij je talenten durft in te zetten

maak je direct verschil in jouw stad.

voor datgene wat jij belangrijk vindt.

Starters4Communities een erkend
trainingsprogramma vol bruikbare
methodes, (groeps)opdrachten,
tours langs sociale ondernemers,
netwerkkansen en plezier.
Je volgt de trainingen in een kleine
groep van ±15 gelijkgestemden en
brengt het geleerde direct in de
praktijk bij een sociale start-up.
De belangrijkste leerdoelen zijn
sociaal ondernemen, ondernemend
leiderschap en direct verschil maken.

leer sociaal
ondernemen
Je leert alles over sociaal ondernemen
en hoe je impact kan maken met een
duurzaam businessmodel. Je volgt

leer sociaal
ondernemen

versterk je
leiderschap

maak direct
verschil

praktijkgerichte trainingen, verzorgd
door experts uit het veld. Ook leer
je werken met methodes als Design
start je carrière
met impact

Thinking, Lean Start-Up & Theory
of Change. We bieden je talloze
modellen, voorbeelden, inspiratie en
netwerkmogelijkheden.

breid je
netwerk uit

s4c elementen

Starters4Communities
Methode

trainingen

praktijkervaring

Bij de praktijkgerichte trainingen leer je nieuwe methodes,

Je gaat meteen ondernemen in de praktijk bij een sociaal

die je direct loslaat op echte vraagstukken.

project en lanceert een leerzame crowdfundcampagne.

challenges

netwerk

Met de challenges brengen we je uit je comfortzone

Je gaat langs op locatie bij sociale ondernemers, leert

en ga je uitdagende opdrachten aan.

van andere initiatieven en we openen deuren naar
interessante contacten.

Wij geloven dat als je echt impact
wil maken, het gewoon moet doen.
Daarom doorloop je tijdens het
programma alle facetten van sociaal
ondernemen en kom je meteen in de
doe-modus. Met deze bouwstenen
maximaliseren we je leercurve:

gereedschap

reflectie

Met verdiepingsmateriaal, voorbeeldcases en tips

De S4C-gids, reflectieopdrachten met groepsgenoten

krijg je de juiste tools om je te ontwikkelen.

en mentoring zorgen voor veel aha-momenten.

1

take-off

2

tijd en kosten

Je maakt kennis met elkaar en verkent het gebied van
sociaal ondernemen en ondernemend leiderschap.

Modules

s4c modules

onderneem en mobiliseer

Naast de vaste programma- en trainingsdagen, bepaal je zelf de tijdsindeling voor de
groepsopdrachten. Dankzij cofinanciering bieden wij dit gave programma tegen uiterst
lage kosten. De eigen bijdrage mag je in termijnen betalen.

Je ontwikkelt jouw unieke verhaal en gaat echt
ondernemen door in teams een crowdfundactie* te
lanceren. *Alleen deelnemers van de Deep Dive.

3
4
5

zoek en navigeer

fast track

We duiken in de visie van de start-up en brengen o.a.
met ‘Theory of Change’ de context en probleemstelling in

Kies voor de Deep Dive als je ons volledige

Heb je minder tijd? Kies dan voor de Fast Track. Dit

kaart.

programma van 19 trainingen wil volgen en ook

versnelde programma duurt 3 maanden, met een

direct wil ervaren hoe het is om te ondernemen.

een studielast van 8-10 uur per week. De Fast Track

In teams zet je namelijk een crowdfundactie op en

is daarom goed te combineren met een vaste baan.

We ontwikkelen sociale concepten en businessmodellen

verzin je tegenprestaties met een maatschappelijk

Je volgt de 7 beste trainingen en werkt net als bij

die je leert testen met technieken als ‘Design Thinking’

doel. Zo leer je ondernemen in de praktijk en

de Deep Dive aan start-up projecten, maar slaat de

en ‘Prototyping’.

profiteer je van het hele programma.

crowdfundcampagne over.

bouw en experimenteer

verbind en betrek

Volledig programma

Versneld programma

5 maanden, 16 uur per week

3 maanden, 8-10 uur per week

Incl. crowdfunding-traject

Excl. crowdfunding-traject

Kosten: €702,-

Kosten:

vier en implementeer

19 trainingen

€1.837,- (excl. btw) voor werkgevers

Met een spectaculair eindevent en presentaties vieren

Praktijkervaring bij
(start-up) projecten

€1.480,- (incl. btw) voor particulieren

Je leert hoe je een sterk merk bouwt, fans aan je bindt en
een community kan creëren met diverse marketingmodellen.

6

deep dive

we successen, blikken we terug en visualiseren jouw
carrièrepad.

7 trainingen
Praktijkervaring bij (start-up) projecten

Resultaten

95%

community

nog steeds
profijt

Tot slot word je met deelname lid van

95% van onze alumni
heeft nog steeds profijt
van onze methoden.

een warme en actieve community van
gelijkgestemden! Ons sterke collectief
van 1.114+ alumni, 340+ start-ups en
de rest van je carrière.

“De S4C trainingen
en community waren
de bevestiging die ik
nodig had om voor
een sociale richting te
kiezen. Het programma
leidde tot een baan bij
Kansfonds.”
Robbert Vossers

“De crowdfunding van
Starters4Communities
was voor mij echt een
kans om aan de slag te
gaan met mijn passies:
eten en duurzaamheid.”
Tessa Spangenberg

waar onze alumni zoal werken

“Tijdens het programma
heb ik veel nieuwe
mensen en organisaties
leren kennen die op
hetzelfde niveau denken.”
Anke Hazeleger

“Ik koos voor S4C na
mijn studie, omdat ik
aansluiting zocht bij de
sociale sector. Door S4C
ontdekte ik veel beter
waar mijn kwaliteiten
lagen. Na het programma
kon ik direct aan de slag
bij Unicef.”
Jeftha Kun

impactprojecten

90% van de social
start-ups zijn echt
verder geholpen.

ervaren trainers, vormt de basis voor

dit zeggen onze deelnemers

90%

90%
werk met
impact

90% van onze
alumni doet nu
werk met impact.

Meer impact?
Maak er werk van!

www.starters4communities.nl

