
 
 
Informatie vier geselecteerde Impactmakers BOF  
 
 
Ctalents 
Zintuiglijk uitgedaagd talent (blind, slechtziend, doof, slechthorend) aan een duurzame baan 
helpen d.m.v. coaching en training van de doelgroep en matching met werkgevers. 
Regio/stad: Provincie-breed 
Doelgroep: Mensen met een zintuigelijke uitdaging 
Vraagstuk: Arbeidsparticipatie 
Waarom BOF: Aantallen per gemeenten te laag en zitten in verschillende ‘bakken’ 
(Wajong, WIA, bijstand, NUG) bij de gemeente. 
 
 
FladderFarm mobiel 
De FladderFarm houdt kippen in mobiele stallen (kip caravans), waarbij hulpboeren – 
mensen met een arbeidskans (GGzE) - de dieren verzorgen en de eieren rapen. De 
hulpboeren worden gecoacht in hun persoonlijke groei. 
Regio/stad: Regio Eindhoven (de groene corridor) 
Doelgroep: GGzE 
Vraagstuk: Duurzaamheid, sociale inclusie, arbeidsparticipatie 
Waarom BOF: Integrale oplosssing met zowel impact op duurzame kippenhouderij 
als welzijn van mensen in zorginstellingen. 
 
 
Refugee Team 
Statushouders sneller en beter laten integreren en hun maatschappelijke positie versterken 
via vrijwilligerswerk bij sportevenementen. 
Regio/stad: Provincie-breed 
Doelgroep: Statushouders 
Vraagstuk: Integratie en (arbeids-)participatie 
Waarom BOF: Regio-aanpak die gemeenten overstijgt en willen betaald worden op 
meer factoren dan enkel besparing op uitkeringen. 
 
 
Stichting Sarban de Toekomst 
Afghaans horecabedrijf dat een werkplek, begeleiding en interne training aan vluchtjongeren 
biedt. 
Regio/stad: Tilburg 
Doelgroep: Vluchtjongeren 
Vraagstuk: Integratie en (arbeids-)participatie 
Waarom BOF: Reguliere aanpak vanuit gemeenten is onvoldoende maatwerk. 
 
 
  



Informatie over de investeerders:  
 
 
Rabo Foundation 
In Nederland investeert de Rabo Foundation in sociaal ondernemers om ze te helpen 
groeien zodat ze nog meer impact kunnen maken. We doen dit door financiering, kennis – 
we zijn verbonden aan verschillende leergangen – en de inzet van ons netwerk. Het BOF 
zien we als een mooie manier om innovatie aan te jagen en sociale impact te bereiken. 
 www.rabobankfoundation.nl  
 
 
Stichting DOEN 
Stichting DOEN gelooft in een groene, sociale en creatieve samenleving, een samenleving 
waarin iedereen ertoe doet. Met de bijdrage van de VriendenLoterij ondersteunt Stichting 
DOEN sociale ondernemingen die zich inzetten voor economische en maatschappelijke 
participaties van kwetsbare groepen mensen in de samenleving. Meedoen met het BOF 
geeft Stichting DOEN de mogelijkheid om aan een Social Impact Bond deel te nemen 
waardoor in een keer een aantal sociale ondernemingen gesteund worden die gezamenlijk 
grote sociale impact kunnen maken.  
www.doen.nl 
  
 
Oranje Fonds 
Het Oranje Fonds bevordert sociale samenhang en participatie voor een betrokken 
samenleving, waarin niemand eenzaam is of zich buitengesloten voelt. 
 Zij investeren graag in het Brabant Outcomes Fund omdat de gestandaardiseerde manier 
van werken voor max. 5 SIB’s bijdraagt aan het vereenvoudigen van deze financieringsvorm, 
wat het mogelijk maakt meer sociaal rendement te genereren én aanzienlijk op 
maatschappelijke kosten te besparen. 
 www.oranjefonds.nl 
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