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Start Your Business
hét complete programma 
voor ambitieuze nieuwkomers 
ondernemers

     Hoop. Droom. Werkelijkheid.



Meer dan 50% van 
de bijstandsgerech-
tigden heeft een 
niet-westerse 
migratieachtergrond

Bijna 20% van  
de startende 
ondernemers heeft 
een niet-westerse 
migratieachtergrond

UNIEK IN 
START YOUR BUSINESS
• Interculturele 
 communicatie
• Verbinding met  

lokale ondernemers
• Duurzame uitstroom
• Community building 

Waarom lukt het deze doelgroep dan vaak niet om een 
duurzaam bedrijf op te bouwen in Nederland? 

•  Gebrek aan informatie en kennis bij gemeenten 
 rond integratie van nieuwkomers
• Grotere verantwoordelijkheid en regiefunctie 
 gemeente  door nieuwe Wet Inburgering
• Incomplete bestaande initiatieven die nieuwkomers 
 begeleiden naar een eigen bedrijf
• Onvoldoende oog voor interculturele communicatie 
 tijdens begeleiding naar een eigen bedrijf
• Onderbelichte kans voor sociale activering en voor 
 lokale groei en integratie door ondernemerschap
• Onvoldoende verbinding met gevestigde ondernemers 
 en andere sociale en zakelijke netwerken
• Onvoldoende community vorming van 
 nieuwkomers ondernemers
• Lage uitstroom naar zelfstandig 
 ondernemerschap vanuit de Participatiewet

Oplossing? Start Your Business, hét complete
programma van Pangea, voor nieuwkomers die:

• Een bedrijf willen starten in Nederland
• Hun business idee hebben voorbereid
• Aantoonbaar gemotiveerd en ambitieus zijn
• Nederlands voldoende spreken en schrijven
• Een bijstandsuitkering ontvangen

Waarom Start Your Business van Pangea?

• Richt doorlopend aandacht op 
 interculturele zakelijke communicatie.
• Creëert waardevolle netwerken met lokale 
 en regionale ondernemers.
• Realiseert na voltooiing programma duurzame
 uitstroom naar een lopend eigen bedrijf met omzet. 
• Integreert nieuwkomers duurzaam in de 
 economie  en samenleving.
• Community building voor borging van 
 toekomstige business.

De Nederlandse arbeidsmarkt en samenleving heeft baat bij nieuw talent, arbeidskracht en  
extra ondernemerschap in specifieke sectoren. Onder nieuwkomers met een niet-westerse  
migratieachtergrond blijken ambitieuze ondernemers met ervaring en competentie. 



Hoe werkt Start Your Business?

DUURZAME UITSTROOM
80% stroomt binnen 18 maanden 

– 60% binnen 12 maanden – 
uit de bijstand naar een eigen 

bedrijf met omzet.

A. 
INITIATIEFASE

B. 
SELECTIEFASE

C. 
PROGRAMMAFASE

INVENTARISATIE 

EN VOORBEREIDING

(min. 3 maanden)

WERVING EN SELECTIE

(3 maanden)

TRAINING 

EN COACHING

(12 maanden)



               INITIATIEFASE

Doel van de Initiatiefase is inbedden van de Selectie- en Programmafase in een  
(bestaande of nieuwe) sociale coöperatie. De Initiatiefase wordt eenmalig doorlopen.

A
Wat is een sociale coöperatie?

 
 Een sociale coöperatie is een  
rechtsvorm die zich richt op 
 scholing, begeleiding en coaching 
van nieuwkomers ondernemers die zich 
als zelfstandig ondernemer  
vestigen in Nederland in 12 tot  
maximaal 24 maanden.
 
 Nieuwkomers ondernemers worden  
lid van een sociale coöperatie, gevestigd 
in een Nederlandse (centrum) gemeente.

Meer algemene info over sociale 
coöperaties? Zie www.lansco.nl

Waarom lidmaatschap van een 
sociale coöperatie?

Voordelen lidmaatschap voor 
nieuwkomers ondernemers van een 
sociale coöperatie. Zij:
•  Versnellen hun leercurve binnen de 

setting van een sociale coöperatie.
•  Bouwen met behoud van uitkering 
 een bedrijf met omzet op.
•  Worden community member  

van de sociale coöperatie na  
zelfstandige vestiging.

•  Maken deel uit van een duurzaam 
 ecosysteem
•  Versterken elkaar met 
 aanvullende expertises



Pangea Foundation, 
initiator van Start Your Business:

• Stelt een lokale projectleider aan in  
een gemeente die zorgdraagt voor 
de volledige uitvoering van 

 Start Your Business.
• Support de lokale sociale coöperatie 

in het realiseren van alle  
doelstellingen, inclusief versterking 
van de relaties met gemeente(n) en 
lokale werkgeversnetwerken. 

• Sluit overeenkomsten met sociale 
coöperaties ten behoeve van het 
realiseren van de doelstellingen.

• Adviseert en bemiddelt bij  
benodigde funding ten behoeve van 
traject- en andere kosten.

AMBITIE PANGEA
In 2025 wordt 
Start Your Business 
aangeboden in 
12 sociale coöperaties
verspreid over
Nederland.

• Administratief ontzorgen 
Door de structuur van een sociale  
coöperatie – waarin nieuwkomers  
ondernemers hun bedrijf opbouwen – is  
administratieve verrekening zeer beperkt. 
Daarnaast neemt de sociale coöperatie  
deels de intake voor haar rekening.

• Kosten besparen
Doordat nieuwkomers ondernemers binnen 
12 maanden uitstromen uit de bijstand is de 
jaarlijkse besparing tenminste € 20.000 per 
persoon aan uitkeringen en zorgkosten.

• Succesvol integreren
Door een hechte verbinding met lokale  
ondernemers en tussen nieuwkomers  

ondernemers onderling in de sociale  
coöperatie, wordt welzijn en welvaart  
toegevoegd aan onze samenleving en volgt 
integratie als vanzelf.

• Sneller inburgeren
Inburgeren gaat sneller als nieuwkomers  
ondernemers in contact komen met  
Nederlandssprekende mensen, zoals de 
trainers en coaches van Start Your Business en 
de betrokken lokale ondernemers. Dit kan van 
belangrijke waarde zijn bij het opstellen  
& uitwerken van het Plan Inburgering en  
Participatie (PIP).

VOORDELEN VOOR GEMEENTE 



PANGEA

SoCo 1
Alkmaar
okt 2021

SoCo 2
Amsterdam

feb 2022

SoCo 3
Gemeente X

2022

SoCo 4
Gemeente Y

2022



                  SELECTIEFASE

Na de Initiatiefase werft de projectleider nieuwkomers ondernemers voor de 
Programmafase C. De geselecteerde nieuwkomers ondernemers stromen als lid in de 
sociale coöperatie, voor de duur van de Programmafase. Het eerste jaar van een nieuwe 
sociale coöperatie worden 10 deelnemers geselecteerd. Het aantal coöperatie leden 
loopt in de volgende jaren op tot maximaal 20. Elk jaar worden nieuwe leden  
geselecteerd voor de Programmafase.

B

Rol van de projectleider in de Selectiefase; hij/zij:
• Geeft presentaties aan instanties, zoals AZC’s, taalscholen of stakeholders.
• Organiseert voorlichtingsbijeenkomsten bij gemeenten.
• Selecteert deelnemers volgens de Pangea selectiecriteria.
• Wordt ondersteund door Pangea Foundation, die alle Pangea coöperaties support biedt.
• Realiseert funding rond de exploitatiekosten van de sociale coöperatie.
• Start de jaarlijkse groep bij voldoende deelnemers.

SELECTIECRITERIA

•  Kracht van het bedrijfsidee
•  Openheid, nieuwsgierigheid en leerbaarheid 
 t.a.v. taal, markt en regels in Nederland
•  Taalniveau Nederlands A2 richting B1
•  Support vanuit eigen directe omgeving
•  Visie en goedkeuring klant-/casemanager gemeente
•  Gezondheid en welzijn versus belastbaarheid 
 om onderneming op te bouwen
•  Familie en woonsituatie
•  Talenten en vaardigheden, openheid voor 
 samenwerking binnen coöperatie en 
 algehele leerbaarheid



     PROGRAMMAFASE

De Programmafase bestaat uit drie onderdelen, die in 12 maanden worden doorlopen:
1. Ondernemersplan
2. Opbouw bedrijf
3. Zelfstandige vestiging

Het doel van de Programmafase is dat 60 procent binnen 12 maanden uitstroomt
met een lopend bedrijf met omzet. De nieuwkomers ondernemers worden 
community member van de sociale coöperatie. Voor 20 procent is een eigen bedrijf (nu) 
niet haalbaar en stroomt uit naar werk of anderszins. Zij verlaten de sociale coöperatie.
De andere 20 procent heeft meer tijd nodig om een duurzaam bedrijf op te bouwen en
wordt nog maximaal één jaar begeleid. Zij blijven in totaal maximaal 2 jaar lid van de 
sociale coöperatie. Als zij uitstromen naar zelfstandig ondernemer worden zij ook 
community member van de sociale coöperatie.

Community members kunnen profiteren van expertise, kennisdeling en zakelijke 
opportunity’s vanuit het netwerk, treden op bij events als inspirerend voorbeeld voor
nieuwe kandidaten en dragen bij aan Pangea Foundation en de sociale coöperatie om 
het zelfdragend vermogen te versterken.

C

Pangea Foundation
Start Your Business is ontwikkeld door Pangea Foundation, 
vanuit haar eerste coöperatie in Alkmaar, opgericht in
2019. Pangea onderkent de leemten in de begeleiding
die nieuwkomers ondernemers met een niet-westerse
migratieachtergrond bij de start van hun bedrijf. 
Pangea streeft naar een duurzame oplossing op lokaal
niveau in samenwerking met de projectleider, gemeente en
sociale coöperatie. Door de landelijke behoefte en ambitie
werkt Pangea samen met landelijke stakeholders.

PANGEA

Maand 1 t/m 3

Opleidingsprogramma

Workshops

Wet- en regelgeving in Nederland

Coaching door lokale ondernemers

Pangea pitch (Dragons Den)

Maand 4 t/m 9

Opstarten eigen bedrijf

Wekelijkse bijeenkomsten

Opzet eigen administratie

Genereren eerste opdrachten

Coaching door lokale ondernemers

Maand 10 t/m 12

Extra training op maat

Uitstromen uit sociale coöperatie

Vestigen als zelfstandig 
ondernemer in Nederland 

Community member sociale coöperatie 
voor groei en slagkracht van de 
sociale coöperatie

1. ONDERNEMERSPLAN 2. OPBOUW BEDRIJF 3. ZELFSTANDIGE VESTIGING



Landelijke stakeholders

ONZE VISIE

Wij geloven dat er enorme kansen liggen om 
de potentie van nieuwkomers ondernemers 
veel sterker te verbinden aan lokale  
bedrijven, economie en samenleving.  
Door deze ondernemers te zien als wie ze zijn: 
krachtige, creatieve zakenmensen die kansen 
komen brengen voor ons allemaal als ze hun 
talent kunnen benutten en ervaring inzetten.

ONZE MISSIE

Door uitgekiende en complete  
programma’s realiseren wij een 
sterke community van nieuwkomers 
ondernemers in verbinding met  
lokale ondernemers. 
We voegen welzijn en welvaart toe 
aan onze samenleving zodat  
integratie als vanzelf volgt.



Interesse om met ons samen te werken?

Voel jij je verbonden met onze visie op nieuwkomers 
ondernemers en samenleving en wil je bijdragen aan 
hun succes als zelfstandig ondernemer?
Neem contact op met Marcel Keyser of  
Rob Croonenberg.

Marcel Keyser    Rob Croonenberg
marcel@pangeacooperaties.nl   rob@pangeacooperaties.nl 
06 1111 8638     06 4617 6916

Pangea Foundation
www.pangeacooperaties.nl

WE ZOEKEN JOU
•  Je bent betrokken bij een sociale 
 coöperatie of je wil er een oprichten.
•  Je werkt als beleidsadviseur of 
 klantmanager bij een gemeente.
•  Je bent een bevlogen projectleider met 

een relevant lokaal netwerk.
•  Je bent succesvol ondernemer en 
 hebt enthousiasme voor (tijdelijk)  

mentorschap.

PANGEA
Hoop. Droom. Werkelijkheid.


