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Evaluatierapport Starters 

1 jaar Starters4Communities 
 

De deelnemers 

De deelnemers zijn overwegend tussen de 22 en 32 jaar. De starters hebben uiteenlopende 

opleidingsachtergronden, veelal met maatschappelijke richtingen. Het merendeel is recentelijk 

afgestudeerd, een deel heeft al wat meer werkervaring en een aantal zijn nog aan het studeren.  

Meest voorkomende motivaties voor deelname aan het S4C programma:  

 Praktische vaardigheden en werkervaring opdoen.  

 Kennismaken met sociaal ondernemen en / of burgerparticipatie.  

 CV versterken en zo mijn kans op een goede baan vergoten. 

 Vaardigheden opdoen om uiteindelijk voor mezelf te beginnen. 

 Kennis en kunde inzetten voor maatschappelijke doeleinden.  

 Persoonlijke groei en talentontwikkeling.  

Onze deelnemers Totaal 

Aantal deelnemers aan de start van de crowdfund campagnes. 80 

Aantal deelnemers die het volledige programma hebben afgerond. 70 

Aantal deelnemers onder de 32 jaar. 92% 

Aantal mannelijke starters 35% 

Aantal vrouwelijke starters 65% 
 

Redenen voor vroegtijdig uitval; vinden van een fulltime baan, tijdgebrek, onvoldoende motivatie om 
te crowdfunden. 

 
Resultaten voor de starters  

 17 starters zijn als 

freelancer gaan werken of hun eigen onderneming gaan opzetten.  

 9 starters konden aan de slag bij het S4C project waar zij aan werkten of bij een direct 

betrokken stakeholder. 

 12 starters vonden een betaalde baan, opdracht of traineeship dankzij een sterker CV/ 

vergroot netwerk/ aanbeveling of tip van een andere starter of vacature gevonden via S4C. 

 9 starters zijn bij S4C komen werken als (junior) programma coördinator. 

Beoogde Impact: 
D.m.v. sociaal ondernemen nieuwe 
professionele mogelijkheden creëren 
voor starters op de arbeidsmarkt.  

Maar liefst 31 starters vonden dankzij deelname 

aan S4C een betaalde opdracht of functie op niveau! 
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Resultaten van de evaluaties 

Aan het eind van ieder programma vullen de deelnemers een evaluatie formulier in en bespreken we 

hun ervaringen. Hier vindt je de resultaten van de afgelopen vier programma’s.  

“Sinds deelname aan Starters4Communities ….” 

Heb ik (naar mijn mening) een sterker CV 83% 

Heb ik meer zelfvertrouwen 50% 

Heb ik nieuwe vaardigheden opgedaan 92% 

Heb ik meer kennis van sociaal ondernemen 94% 

Heb ik meer kennis van burgerparticipatie 60% 

Heb ik mijn professionele netwerk uitgebreid 68% 

Denk ik mijn kansen op de arbeidsmarkt te hebben versterkt 69% 

Voel ik mij gesterkt om voor mezelf te beginnen 41% 

 

Dit zeggen de deelnemers:  

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

meer zelfvertrouwen en nieuwe vaardigheden opgedaan dankzij S4C” 

“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” 

 “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.” 

 “Ik kreeg twee ZZP klussen voortvloeiend uit de crowdfunding campagne” 
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 “ Ik heb een traineeship gekregen bij Brabantse overheden. Naast 

verschillende stages heb ik S4C gebruikt tijdens sollicitaties om naar te refereren.” 

 “Ik ben nu betaald aan de slag bij het initiatief waar ik aan gewerkt heb!” 

 

Inzage tevredenheid van de deelnemers 

 

  

 

38%

42%

16%
4%

Terugkijkend, zou je jezelf nu weer 
hebben opgegeven?

Absoluut

Waarschijnlijk wel

Misschien

Nee

66%

32%

2%

Zou je ons aanraden aan je vrienden?

Ja

Hangt van situatie af

Nee

Op een schaal van 1 - 10 

Gemiddeld cijfer voor 

het hele programma:  

7,1 

Gemiddeld cijfer voor de 

workshops:  

7,4 
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