ontwikkelprogramma
sociaal ondernemen
voor gemeenten

dit traject is geschikt voor gemeenten
met de volgende ambities:
vergroten van inzicht in de kansen die sociaal
ondernemers kunnen bieden voor de realisatie van
het gemeentelijke beleid.
efficient samenwerken met sociaal ondernemers
en vernieuwende stadsmakers.
domeinoverstijgende oplossingen vinden.
een sterk ecosysteem sociaal ondernemen willen
faciliteren.

ontwikkelprogramma
sociaal ondernemen
voor gemeenten

hoe werkt het?

Samen met jullie gemeente kijken
we naar de lokale behoefte. Op basis
daarvan komen we tot een op maat ge-

Gemeenten worden geconfronteerd

maakt groepsprogramma aansluitend

met grote sociale en duurzame vraag-

bij jullie doelstellingen en mogelijk-

stukken. Er zijn nieuwe oplossingen

heden. Hierin nemen we de volgende

nodig die breed gedragen worden.

vragen mee:

Sociaal ondernemers zoeken naar
deze oplossingen en zijn een belangrijke schakel voor vernieuwing in de
gemeente. Het effectief faciliteren van
sociaal ondernemerschap als gemeente is echter lastig. Vanuit de andere
kant weten sociaal ondernemers
vaak niet de weg te vinden binnen
de gemeente en blijft veel potentieel
onbenut. Om deze reden organiseren
Starters4Communities en Social Enterprise NL dit programma “Sociaal
ondernemen met gemeenten”.

Wie zijn de deelnemers? Denk
hierbij aan trainees, maar ook
verschillende medewerkers vanuit
relevante domeinen. Het is altijd
een groep medewerkers of trainees uit de gemeente, die sociaal
ondernemers willen betrekken in
hun werk.
Wat is de beste periode en hoe
intensief wordt het traject?
Rondom welk(e) maatschappelijke
thema(’s) is er behoefte aan het
samenwerken met sociaal ondernemers?

het programma

Het programma wordt samengesteld
uit bouwstenen die los of in combinatie kunnen worden ingezet. Iedere
bouwsteen heeft zijn eigen doel en
resultaat voor de stad.

inspiratie & ambitie
Je krijgt beter zicht op het begrip
sociaal ondernemen, de kansen die
het biedt en hoe je als gemeente
sociaal ondernemen in de regio
kan bevorderen.
praktijkschool
Leren door te doen! In de praktijkschool ga je samen met sociaal
ondernemers aan de slag, om zo
kennis, verbinding en samenwerking te creëren en sociale startups uit de stad ook echt verder te
helpen.
social intrapreneurship
Deelnemers ontwikkelen ondernemende vaardigheden en mindset.
Met Design Thinking methodes
leer je vanuit de belevingswereld
van de eindgebruiker tot effectieve
oplossingen te komen.
consult
Je leert een ‘actieplan sociaal ondernemen’ ontwikkelen en/of een
eerste scan te doen van de kansen
binnen de gemeente. Onder onze
begeleiding voer je onderzoek uit
binnen de gemeente.

heb je interesse
en wil je meer weten?
neem contact op met:
Raoul Becher
raoul@starters4communities.nl
06 5514 3218

Nick Sens
nick@social-enterprise.nl
06 3896 7551

Starters4Communities is een praktijkschool in sociaal entrepreneurship
en intrapreneurships. Met onze trainingsprogramma’s hebben we meer
dan 1.000 changemakers opgeleid om op ondernemende wijze sociale
verandering aan te jagen.

Social Enterprise NL is aanjager van de beweging van sociaal ondernemers.
De 400 leden van Social Enterprise NL zijn de voortrekkers op weg naar
een nieuwe economie. Social Enterprise NL verbindt en versterkt deze
ondernemers, en werkt aan een gunstiger ecosysteem.

