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I.OVER ONS

Voor u ligt het beleidsplan van de non-profit Stichting We Share Forward (hierna te noemen: “We

Share”). In dit beleidsplan wordt het gedachtegoed van We Share uiteengezet. Daarbij gaan we in op We

Share’s doelstelling en geven wij aan via welk middel wij dit doel willen bereiken. Voor zover mogelijk

worden daarbij de activiteiten van We Share aan de hand van voorbeelden toegelicht. 

1. OVER STICHTING WE SHARE FORWARD 

We Share heeft als doel het initiëren, bevorderen, begeleiden, ondersteunen en (mede) financieren van

innovaties en startups, studenten en andere initiatieven die zich richten op or het realiseren van de UN

Global Goals for Sustainable Development (hierna te noemen: “de SDG’s”). 

We Share is werkzaam in het algemeen belang. Door het bevorderen en ondersteunen van initiatieven

die gericht zijn op het realiseren van die SDG’s beoogt We Share het leven van mensen of

gemeenschappen in achterstandssituaties zodanig te verbeteren dat in de meest elementaire

levensbehoeften kan worden voorzien. 

1.1 DOEL STICHTING WE SHARE FORWARD



TO  HELP  ATTAIN  THE  UN

SUSTAINABLE  DEVELOPMENT

GOALS  BY  SUPPORTING

EDUCATION  AND  SOCIAL

ENTREPRENEURSHIP  PROJECTS

AND  FOSTERING  A  SHARE  IT

FORWARD  MENTALITY .

De SDG’s zijn de zeventien door de VN geformuleerde doelen om van de wereld een betere plek te

maken in 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de

klimaatcrisis. De SDG’s vormen een dringende oproep aan alle lidstaten en hun inwoners om in een

mondiale samenwerking tot actie te komen. Het beëindigen van armoede en andere ontberingen moet

hand in hand gaan met strategieën die de gezondheid en het onderwijs verbeteren, ongelijkheid

verminderen en economische groei stimuleren - en dat terwijl we gezamenlijk de klimaatverandering

aanpakken en werken aan het behoud van onze oceanen en bossen. 

1.2. MIDDEL TOT HET BEREIKEN VAN HET DOEL VAN
WE SHARE

2. WE SHARE’S DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELEN
NADER TOEGELICHT

OVER ONS (vervolg)

Het middel dat We Share inzet om bij te dragen aan het realiseren van de SDG's (zie hoofdstuk 2) is

door het steunen van studenten en social entrepreneurs – ‘de Changemakers’ - die zich willen inzetten

voor de SDG’s (zie hoofdstuk 3 en 4). Daarbij wordt een We Share Community opgezet. Via de

Community krijgen de Changemakers toegang tot elkaars netwerk en het netwerk van donoren en

partners van We Share en kunnen kennis en ervaringen worden uitgewisseld (zie ook onderdeel 6 van

dit beleidsplan). 

Onderdak, een woning inclusief

basisvoorzieningen zoals een bed, aansluiting op

energie/elektriciteit, warm en koud stromend

water, een wasmachine, koelkast,

kookapparatuur;

Kleding die voldoende bescherming biedt 

Gezonde voeding; 

Toegang tot gezondheidszorg;

Toegang tot onderwijs;

Veiligheid;

Veilig werk en inkomen;

Een gezonde leefomgeving.

We Share geeft daarbij voorrang aan de SDG’s die de

positie van mensen, die zich aan de rand van de

samenleving bevinden, verbeteren. Het gaat in de

eerste plaats om de doelen die erop gericht zijn hun

situatie te verbeteren en te voorzien in de basale

levensbehoeften van elk mens. Denk daarbij aan: 

      tegen het heersende klimaat;



SDG 1: Niemand mag in extreme armoede leven. 

De Wereldbank heeft deze grens in 2015 gesteld op 1,90 dollar per dag. Toen leefden

nog ruim 700 miljoen mensen onder deze grens. 

Wat onder extreme armoede moet worden verstaan wordt mede bepaald door de

plaats waar men leeft. In de westerse geïndustrialiseerde wereld zijn de kosten van

levensonderhoud een stuk hoger. 

Maar het gaat niet alleen om het beëindigen van extreme armoede. We moeten ons

inzetten voor betere systemen van sociale zekerheid: we moeten vangnetten creëren

die voorkomen dat mensen in armoede komen te leven als gevolg van ziekte,

werkloosheid of vanwege een handicap of discriminatie. 

Iedereen zou toegang moeten hebben tot werk en tot economische middelen als land,

technologie en financiële dienstverlening, zoals microfinanciering. We moeten vooral

arme mensen beschermen tegen de meest ernstige gevolgen van natuurrampen,

sociale en economische crises.

Om te voorkomen dat mensen onder de armoedegrens belanden dan wel hen in staat

te stellen daaruit te komen, zijn initiatieven die gericht zijn op het bieden van werk

aan gemarginaliseerde groepen belangrijk. Daarmee wordt voor deze mensen een

toekomstperspectief gecreëerd en voorkomen dat zij in de illegaliteit belanden. We

Share rekent het tot haar doelstelling projecten die vluchtelingen perspectief in de

vorm van werk of opleiding bieden of projecten die bijdragen aan het herstel van de

economische structuur van een samenleving, nadat deze door een ramp of crisis is

getroffen te ondersteunen. 

SDG 2: Beëindig honger en promoot duurzame landbouw

In 2030 mag niemand op de wereld meer honger lijden. Iedereen moet toegang

hebben tot veilig, voedzaam en voldoende voedsel, het hele jaar door. Volgens het

Wereldvoedselprogramma hebben op dit moment 795 miljoen mensen niet genoeg

voedsel om een gezond en actief leven te leiden. Dit is ongeveer een op de negen

mensen wereldwijd. 

Malnutritie 

Er moet dus nog veel gebeuren op het gebied van voedselveiligheid. De targets van dit

doel richten zich onder andere op het beëindigen van alle vormen van malnutritie in

2030. 

Voedselproductie

In 2050 zal de wereldbevolking zijn toegenomen tot zeker negen miljard mensen.

Daarom richt dit tweede doel zich ook op de duurzame voedselproductie. Dit betekent

dat de voedselproductie omhoog moet, zonder ecosystemen aan te tasten. In 2030

moet de productiviteit en het inkomen van agrarische midden- en kleinbedrijven

verdubbeld zijn. Hierbij gaat er speciale aandacht uit naar een eerlijke verdeling van

land en toegang tot financiële markten.

DE BASALE LEVENSBEHOEFTEN VERTAALD IN SDG’S 

II. SDG'S



SDG 3: Een goede gezondheid voor alle leeftijden

Gezondheid is essentieel voor duurzame ontwikkeling. Elk jaar sterven nog steeds zes

miljoen kinderen voor hun vijfde levensjaar. Moedersterfte is in ontwikkelingslanden

nog steeds 14 keer hoger dan in ontwikkelde landen.

Gezondheid

Er moet een einde komen aan epidemieën zoals Covid -19, HIV/aids, tuberculose,

malaria en andere tropische ziekten. Om dit te bereiken moet er meer aandacht komen

voor onderzoek naar vaccins en medicijnen. In de targets van dit derde doel staat ook

beschreven dat er meer aandacht uit moet gaan naar het voorkomen en het

behandelen van drugsverslavingen en alcoholmisbruik. En het aantal verkeersdoden

moet in 2030 al gehalveerd zijn.

Seksuele rechten

In dit doel wordt ook meer aandacht besteed aan seksuele en reproductieve

gezondheid en rechten. Seksuele en reproductieve gezondheidszorg moet in 2030 voor

iedereen toegankelijk zijn. Ook moet er betere informatie beschikbaar komen over

voortplanting en gezinsplanning, zodat iedereen goed geïnformeerde, eigen keuzes kan

maken.

We Share rekent het tot haar doelstelling om studenten die willen afstuderen in een

relevante studierichting of projecten die een bijdrage kunnen leveren aan

medicijnontwikkeling of verbetering van de kwaliteit van leven van patiëntengroepen

te ondersteunen. Als voorbeeld hiervan heeft We Share samen met Medicines

Discovery Catapult een programma ter financiering van start-ups gelanceerd met de

focus op ontwikkeling van nieuwe medicijnen, in een vroeg stadium, op de volgende

drie gebieden: psychiatrische stoornissen, gehoorstoornissen en infecties

geassocieerd met cystische fibrose. 

DE BASALE LEVENSBEHOEFTEN VERTAALD IN SDG’S 
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We Share rekent het tot haar doelstelling om projecten die een bijdrage kunnen

leveren aan een duurzame voedselproductie te ondersteunen. Het kan dan gaan om

het verstrekken van studiebeurzen aan studenten met een relevante

afstudeerrichting, het subsidiëren van relevante onderzoeksprojecten of het op gang

helpen van start-ups die aan een duurzame voedselproductie willen bijdragen. We

Share ondersteunt ook ondernemers, zoals De Krekerij, die zich richt op de

ontwikkeling en productie van nieuwe voedingsmiddelen. De Krekerij gebruikt

daarvoor innovatieve duurzame ingrediënten en probeert deze onderdeel van onze

dagelijkse dieet te maken.



SDG 4: Toegang tot onderwijs en levenslang leren

Vijftig procent van de kinderen met een basisschoolleeftijd die niet naar school gaan,

wonen in conflictgebieden. En wereldwijd kunnen 103 miljoen jongeren nog niet lezen

of schrijven.

Primair, secundair en tertiair onderwijs

In 2030 moeten dan ook alle jongens en meisjes in de wereld de basisschool en

middelbare school kunnen afmaken. Ook moeten alle mannen en vrouwen toegang

krijgen tot betaalbaar beroeps-, technisch, en hoger onderwijs.

Kwaliteit

Scholieren en studenten moeten kennis en vaardigheden kunnen opdoen over duurzame

ontwikkeling, duurzame levensstijlen, mensenrechten en gelijkheid tussen mannen en

vrouwen. Daarnaast moeten scholen een cultuur van vrede, geweldloosheid, diversiteit

en mondiaal burgerschap promoten. Er moet meer aandacht uitgaan naar het opleiden

van leraren in ontwikkelingslanden.

We Share rekent het tot haar doelstelling om projecten die de toegankelijkheid van

onderwijs vergroten te ondersteunen, met name op de plaatsen waar dat het hardst

nodig is. We Share ondersteunt educatietrajecten over duurzame ontwikkeling,

duurzame levensstijlen, mensenrechten en emancipatie. We Share doet dit door het

verstrekken van, zoals eerder genoemd, studiebeurzen aan studenten die willen

bijdragen aan innovatieve oplossingen gericht op het realiseren van de SDGs. 

SDG 5: Gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes

Gelijkheid tussen mannen en vrouwen is niet alleen een mensenrecht, maar ook de basis

voor een vreedzame, welvarende en duurzame wereld. Maar in de praktijk blijkt dat

vrouwen en meisjes nog vaak achtergesteld worden ten opzichte van mannen en jongens

als het gaat om de toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en werk. Daarnaast moeten

vrouwen en mannen gelijk vertegenwoordigd zijn in politieke en economische

besluitvorming.

Gelijke rechten

Vrouwen moeten evenveel kansen krijgen als mannen om mee te beslissen binnen de

politiek, de economie en het openbare leven. Er moet een einde komen aan al het

geweld tegen vrouwen en meisjes zoals mensenhandel, seksuele uitbuiting,

kindhuwelijken en vrouwenbesnijdenis. 

We Share rekent het tot haar doelstelling om projecten die de kansen van vrouwen en

meisjes verbeteren, op de plaatsen waar dat het hardst nodig is, te ondersteunen. We

Share heeft bijvoorbeeld recent een nieuwe partnerschap met Women in Sustainable

Finance ondertekend, waarvan de bedoeling is om vrouwen in de (duurzame)

financiële sector te ondersteunen en hun zelfvertrouwen en kennis te laten

ontwikkelen. 
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SDG 6: Toegang tot water en sanitair

Schoon drinkwater en goede en schone sanitaire voorzieningen hebben een positieve

invloed op andere Global Goals zoals voedselveiligheid, onderwijs en gezondheid. Schoon

drinkwater zorgt voor minder infecties en schone toiletten op scholen zorgen ervoor dat

meer meisjes naar school gaan, ook als ze ongesteld zijn. Er is genoeg schoon drinkwater

voor iedereen op de wereld, maar door problemen zoals een slechte infrastructuur of

economie, sterven er elk jaar nog miljoenen mensen aan ziekten die veroorzaakt worden

door vervuild drinkwater of slechte hygiëne.

Kwaliteit van water

Iedereen moet toegang hebben tot schoon drinkwater en gebruik moet kunnen maken van

schoon en goed sanitair. Er wordt nog steeds veel afval weggegooid in water. Om de

kwaliteit van water te verbeteren moet deze vervuiling stoppen en afvalwater moet vaker

gezuiverd worden. Ook moeten alle landen een goed werkend waterbeheer systeem

hebben.

We Share ondersteunt projecten die gericht zijn op het beschikbaar maken schoon water,

verbetering van de infrastructuur, voorlichting. 

SDG 7: Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor

iedereen

We hebben energie nodig voor onze welvaart en ons welzijn; om te leven, wonen en

werken. De maatschappij zou zich niet zo kunnen ontwikkelen zoals het nu doet zonder

energie. Daarom is het belangrijk dat iedereen gebruik kan maken van energie, vinden de

Verenigde Naties. Een op de vijf mensen heeft op dit moment nog geen toegang tot

energie. Maar tegelijkertijd is energie ook een van de grootste problemen van deze eeuw.

We halen te veel energie uit kolen, olie en gas. Deze grondstoffen raken een keer op en de

brandstof veroorzaakt klimaatverandering. Ten minste 60 procent van de uitstoot van

broeikasgassen wordt veroorzaakt door energie.

In 2030 moet iedereen toegang hebben tot betaalbare, betrouwbare en duurzame energie.

Duurzame energie kunnen we halen uit natuurlijke bronnen als water, wind en zon. Om dit

doel te bereiken moeten deze bronnen beter onderzocht worden, evenals de technologie

waarmee we duurzame energie kunnen opwekken. Om moderne en duurzame energie ook

in ontwikkelingslanden toegankelijk te maken, moet er gewerkt worden aan een betere

infrastructuur en technologische vooruitgang.

We Share ondersteunt projecten die gericht zijn op het beschikbaar maken duurzame

energie, verbetering van de infrastructuur. 
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SDG 8: Bevorder inclusieve en duurzame economische groei en waardig werk voor

iedereen

Iedereen die kan werken moet de mogelijkheid hebben om te kunnen werken, onder goede

werkomstandigheden. Deze banen moeten economische groei stimuleren zonder het milieu

aan te tasten.

Werkloosheid

Om het aantal nieuwkomers op de arbeidsmarkt in de komende jaren van een baan te

voorzien, zijn er tussen 2016 en 2030 470 miljoen extra banen nodig.

Zo moeten landen binnen hun beleid meer aandacht besteden aan ondernemerschap,

creativiteit en innovatie. Financiële instituties moeten versterkt worden zodat iedereen

toegang krijgt tot banken, verzekeringen en andere financiële diensten.

Kinderarbeid en slavernij

Landen moeten actie ondernemen op het tegengaan van moderne slavernij, mensenhandel

en gedwongen arbeid, inclusief kinderarbeid en kindsoldaten. En in 2025 moet er definitief

een einde komen aan alle vormen van kinderarbeid.

We Share ondersteunt projecten die gericht zijn op het stimuleren van duurzame groei,

het tegengaan van kinderarbeid, het stimuleren van onderwijs. Zoals hierboven genoemd,

door het verstrekken van de studiebeurzen en ondersteunen van veelbelovende

innovatieve studenten wil We Share over de gehele linie aan dit doel bij te dragen.

DE BASALE LEVENSBEHOEFTEN VERTAALD IN SDG’S 
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De studenten die een studie volgen op het gebied van duurzaamheid en op sociaal en/of

maatschappelijk vlak en de ambitie hebben na hun studie een bijdrage te leveren aan het realiseren

van de SDG’s; 

onderzoekers die werken aan projecten die gericht zijn op het creëren van oplossingen voor de

SDG’s;

en jonge maatschappelijke ondernemers (“social entrepreneurs”), de start-ups die innovaties

ontwikkelen die voorzien in de basisbehoeften van mensen in achterstandsposities.

uit te dragen wat Sharing Forward voor de wereld kan betekenen; 

te bouwen aan een netwerk van partnerships met andere non-profit organisaties en ondernemingen

die inhoud willen geven aan Social Responsibility. Onze partners dragen niet alleen financiële

middelen bij, maar kunnen ook hun kennis en ervaring delen met de door ons gesteunde studenten,

projecten en (sociale)ondernemers;

iedereen - particulieren, grote en kleine ondernemingen, overheden en andere instellingen – op te

roepen om een stukje van zijn of haar succes te ‘investeren’ in de Changemakers. We Share brengt

die kleine stukjes bij elkaar, waarmee de Changemakers vervolgens op gang kunnen worden

geholpen. Voor We Share staat bij de selectie van projecten niet het financiële, maar het sociale

rendement voorop. Changemakers kunnen via We Share’s donatieplatform hun project onder de

aandacht brengen van een groot publiek.

het verstrekken van: 

beurzen (scholarships) aan studenten in de doctoraal fase, die aantoonbaar gemotiveerd zijn

zich na hun studie in te zetten voor de SDG’s en;

subsidies of leningen aan social entrepreneurs die zich inzetten voor de SDG’s;

subsidies of stipendia aan op de SDG’s gerichte projecten.

omgekeerd rekenen we erop dat de Changemakers, die door We Share op gang zijn geholpen, in de

toekomst bereid zullen zijn op hun beurt een klein stukje van hun succes en hun kennis via We

Share met de volgende generatie van Changemakers te delen, zodat ook zij een start kunnen

maken. Dat noemen we het Sharing Forward principe, waarmee een gigantisch vliegwiel op gang

wordt gebracht. Elke bijdrage wordt daarmee de eerste in een keten van opvolgende.

Nieuwe, vooralsnog nog onbekende wegen moeten worden bewandeld om de door VN geformuleerde

uitdagingen te realiseren. We Share gelooft in het innovatieve potentieel, de energie en ambities van

jonge mensen die zich op dit moment voorbereiden op hun toekomst: de studenten en jonge innovators

– de Changemakers - die zich willen inzetten voor de SDG’s. 

Deze Changemakers zijn:

We Share doet dat door: 

3. HOE WE SHARE DE REALISATIE VAN DE SDG’S
NADERBIJ BRENGT 

III. ONS WERK



Het innovatieve potentieel van de mensheid, dat we nodig hebben om de SDG’s te kunnen realiseren,

ligt onder meer besloten in studenten en onderzoekers. Dat potentieel moet worden geactiveerd.

Daarom kunnen master-studenten en onderzoekers die zich willen inzetten voor de SDG’s en de wereld

verder kunnen brengen een beurs of stipendium bij ons aanvragen. 

3.1. WAAROM WE STUDENTEN EN ONDERZOEKERS
STEUNEN

ONS WERK (vervolg)

Waar het de jonge ondernemingen betreft geeft We Share, zoals gezegd, voorrang aan de zogenaamde

social entrepreneurs. Dat zijn ondernemers die niet het maken van winst maar het creëren van

maatschappelijke impact nastreven – en aldus bijdragen aan het oplossen van de SDG’s. Zij doen dat

veelal vanuit een stichting, de (toekomstige) maatschappelijke BV (BVm), of een andere juridische

entiteit. 

De levenscyclus van elke onderneming vangt aan met een idee. In aanvang zullen er weinig partijen

bereid zijn de initiatiefnemer van middelen te voorzien om zijn idee uit te werken, een prototype te

bouwen en te testen in de markt. Hij of zij moet in die fase met de pet rond bij familie en vrienden.

Soms kan hij of zij een beroep doen op subsidies. 

Doorgaans is dat onvoldoende om een nieuw product of dienst daadwerkelijk in de markt te kunnen

zetten. Na het eerste enthousiasme van familie, vrienden en subsidieverstrekkers komt de jonge

innovator in een fase dat er (veel) meer geld nodig is om de innovatie een stap verder te brengen.

Traditionele financiers zijn dan nog niet bereid in te stappen: alvorens te investeren zien zij graag

aangetoond dat er vanuit de markt concrete belangstelling voor het product is. Er dient omzet te

worden gemaakt. Veel jonge innovators slagen er niet in deze periode – die wordt aangeduid als the

valley of death – te overbruggen. 

Het gevolg is dat heel veel goede ideeën die de SDG’s naderbij zouden kunnen brengen, voortijdig ten

onder gaan. Gebrek aan financiering is een van de belangrijkste redenen waarom jonge ondernemingen

voortijdig worden gestaakt. Uit diverse onderzoeken blijkt dat maar liefst 60 tot 80% van de startende

ondernemers gedwongen wordt te stoppen binnen 5 jaar na de start. Deze cijfers gelden voor ‘gewone’

start-ups; voor social entrepreneurs is het nog veel lastiger om de eerste vijf jaren door te komen. 

Vanwege de maatschappelijke impact die social entrepreneurs kunnen hebben wil We Share juist deze

ondernemers helpen the valley of death te overbruggen. We Share doet dit door middel van een uniek

circulair schenkingsmodel alsmede het delen van kennis en kunde door haar internationale community. 

Zoals hieronder zal worden toegelicht, kunnen door middel van We Share’s circulair schenkingsmodel

jaar na jaar meer Changemakers worden voorzien van respectievelijk studiebeurzen en financiële

ondersteuning. 

3.2. WAAROM WE SOCIAL ENTREPRENEURS OP WEG
WILLEN HELPEN



Doctoraal studenten en promovendi die na hun studie of promotie een concrete bijdrage aan het

realiseren van de SDG’s willen leveren en zich kunnen vinden in het We Share Scholarship Contract,

waarvan de template als Appendix E bij dit Beleidsplan is gevoegd, kunnen een aanvraag indienen.

We Share beoordeelt de aanvragen. De studierichting, de motivatie bij de aanvraag, het plan voor

de toekomst en het c.v. van de kandidaat zijn bij die beoordeling van betekenis. 

Met het akkoord van de kandidaat op het We Share Scholarship Contract onderschrijft kandidaat

het Sharing Forward principe. Het Sharing Forward principe houdt in dat de door We Share

gefinancierde student of promovendi belooft dat hij of zij in de toekomst, gedurende zijn of haar

carrière, jaarlijks een kleine bijdrage – van zeg 1 of 2% van zijn of haar netto inkomen - aan We

Share zal schenken. Met die donaties zullen aan de volgende generaties studenten We Share

Scholarships worden uitgekeerd. De studenten gaan dus geen juridisch afdwingbare verplichting

aan, maar de Sharing Forward belofte houdt de intrinsieke bereidheid in om te helpen het model op

gang te houden en van We Share een succes te maken, zodat op termijn een steeds groter aantal

Changemakers kan worden gefinancierd.

Als de aanvraag van de kandidaat door We Share is goedgekeurd, start We Share de

fondsenwerving. De goedgekeurde aanvragen van studenten en alumni worden door We Share

samengevoegd in een batch. De fondsenwerving geschiedt niet voor individuele studenten of alumni,

maar voor de batch. De indeling van de batches wordt bepaald door We Share en kan geschieden op

basis van een bepaalde SDG, geografisch of ander thema. Fondsenwerving geschiedt door plaatsing

van de batch op het donatieplatform van We Share. Het resultaat van de fondsenwerving voor een

bepaalde batch wordt verdeeld onder de studenten en alumni die deel uitmaken van de batch.

Een We Share Scholarship bedraagt maximaal € 20.000, en is bedoeld als bijdrage in de dekking van de

kosten van de laatste 2 jaar van de studie of promotieonderzoek. Het totaalbedrag wordt in 4 termijnen

uitgekeerd. We Share Scholarship aanvragen van studenten worden door We Share getoetst of zij aan

de voorwaarden voldoen en vervolgens op het donatieplatform van We Share geplaatst. Het

aanvraagformulier staat op onze website. Als Appendix B is een template van de Impact Student

Scholarship Agreement bijgevoegd. 

De voorwaarden luiden als volgt:

We Share ondersteunt social entrepreneurs, studenten en promovendi, die zich willen inzetten voor de

SDG's, met het oog op het verbeteren van de positie van mensen die in een achtergestelde positie

verkeren. Wat zijn de selectiecriteria voor deze Changemakers om in aanmerking te komen voor een

bijdrage van We Share?

4. BEN JIJ EEN CHANGEMAKER? 

ONS WERK (vervolg)

4.1. SCHOLARSHIPS

https://www.weshareventures.com/impact-students/apply-for-funding/
https://www.weshareventures.com/impact-students/apply-for-funding/


Het founders team bestaat uit 2 tot 4 gepassioneerde, creatieve ondernemers;

De social enterprise is niet langer dan 3 jaar geleden opgericht; 

De social entrepreneur heeft zijn onderneming ondergebracht in een stichting, maatschappelijke BV

(BVm), of andere juridische vorm;

Het statutaire doel van de social entrepreneur is primair gericht op het leveren van een bijdrage aan

het verbeteren van de levensomstandigheden van gemarginaliseerde groepen in de samenleving,

hier in Nederland, Europa of elders op de wereld. 

Er is een proof of concept en concreet zicht op omzet. Of het project levensvatbaar zal worden, is

echter nog onzeker.

De social entrepreneur heeft een business plan opgesteld, waaruit onder meer blijkt wat het product

of dienst is, welke doelgroep(en) de social entrepreneur wil bedienen, hoe men die doelgroepen wil

bereiken, opzet van de organisatie, een kosten-batenanalyse, cashflowprognose; 

De bedrijven zijn transparant op hun website en andere openbare publicaties, zoals het jaarverslag,

over de meest materiële gecreëerde maatschappelijke waarde.

De sociale onderneming is onafhankelijk van overheden en andere entiteiten om een eigen strategie

te kunnen nastreven.

De social entrepreneur en elk van de founders onderschrijven het Sharing Forward principe van We

Share.

We Share ondersteunt startende social entrepreneurs met subsidies of donaties van maximaal €

300.000 per social enterprise, waarbij de uitkering in verschillende, prestatie afhankelijke termijnen

kan worden opgedeeld. Subsidieaanvragen worden door We Share getoetst of zij aan de voorwaarden

voldoen en vervolgens op het donatieplatform van We Share geplaatst. 

Een social entrepreneur kan een financieringsaanvraag bij We Share indienen, indien men aan de

hieronder genoemde voorwaarden voldoet. Bij deze voorwaarden is voor zover mogelijk aangesloten bij

de voorwaarden zoals die zijn gesteld voor het zijn van een maatschappelijke BV (BVm): 

4.2. SOCIAL ENTREPRENEURS 

ONS WERK (vervolg)



Het sociale doel van de social entrepreneur dient voorop te staan. Dat betekent dat de gerealiseerde

winst moet worden ingezet ten behoeve van de doelstelling en het management/de founders hooguit

een reële arbeidsvergoeding zullen ontvangen. 

Mochten er desalniettemin rendementen overblijven die niet worden ingezet voor het sociale doel,

dan zullen deze winsten worden gebruikt om de ontvangen bijdrage van We Share zo spoedig

mogelijk terug te betalen. 

Ingeval de social entrepereneur haar statuten wijzigt binnen 10 jaar na verkrijging van een

financieringsbijdrage van We Share en die  statutenwijziging  leidt tot een aanpassing van de

maatschappelijke doelstelling, ’dan is de social entrepreneur verplicht de bijdrage van We Share zo

spoedig mogelijk terug te betalen;

De social entrepreneur gaat minimaal een keer per jaar de dialoog aan met zijn stakeholders. 

De bedragen die aan social entrepreneurs ter beschikking worden gesteld zijn donaties: er is geen

terugbetalingsverplichting. Echter, mocht blijken dat de onderneming binnen 3 jaar na de schenking

winstgevend is geworden dan wordt de donatie een renteloze lening, die in 3 jaarlijkse termijnen

moet worden terugbetaald.

Social entrepreneurs die aan deze voorwaarden voldoen kunnen een verzoek bij We Share indienen. 

De aanvragen worden door We Share getoetst of zij aan de voorwaarden voldoen. Bij een positief

besluit gaan We Share, de social enterprise en haar founders een overeenkomst aan (waarvan het de

template is bijgesloten als appendix C). Na ondertekening start We Share het fondsenwervingsproces. 

Na toekenning van van een financieringsbijdrage controleert We Share of de gesteunde social

entrepreneur aan bepaalde voorwaarden blijft voldoen. Hierbij wordt naast de al eerder genoemde

vereisten zoals bij de aanvraag, ook aandacht besteed aan:

4.2. SOCIAL ENTREPRENEURS 
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Impact Entrepreneurship: De Krekerij

De eerste Changemaker die door We

Share is ondersteund is De Krekerij: in

2019 werd deze ondernemer op weg

geholpen met € 95.000,- Dat heeft de

onderneming een belangrijk zetje in de rug

gegeven. Ze is inmiddels het

subsidietraject ontgroeid, maakt maand na

maand een groeiende omzet – en dus meer

en meer impact - en heeft een

investeerder bereid gevonden dit jaar €

300.000 in de onderneming te steken.

De Krekerij laat toekomstige social

entrepreneurs delen in haar succes door

1% van haar aandelen aan We Share over

te dragen. Daarmee creëert ze nog meer

impact!



Om de Changemakers te kunnen ondersteunen is We Share in eerste instantie afhankelijk van donaties

of subsidies van bedrijven, particulieren en overheden. En als later de Changemakers eenmaal op eigen

benen staan zullen ook zij een klein stukje van hun succes met de volgende generatie Changemakers

delen. Daarmee wordt het financieringssysteem van We Share circulair. 

5. SHARING FORWARD - WE SHARE’S CIRCULAIRE
MODEL 

IV. ONZE AANPAK

Schenken aan We Share kan door middel van eenmalige of periodieke donaties. Als Appendix E is een

template van de Pledge for Private Donors bijgevoegd.  

Inkomstenbelasting

Op voorwaarde dat We Share als ANBI is aangemerkt, is de fiscale behandeling voor particulieren als

volgt. 

Particulieren die zich voor tenminste 5 jaar schriftelijk committeren tot het doen van een schenking aan

WeShare kunnen hun schenking zonder beperking aftrekken van de inkomstenbelasting.

Voor gewone, eenmalige giften gelden een drempel en een maximum. Het bedrag boven de drempel

mag worden afgetrokken. Maar niet meer dan het maximumbedrag. Het drempelbedrag en het

maximumbedrag hangen af van het ‘drempelinkomen’. Dat is het totaal van de inkomsten en

aftrekposten in box 1, 2 en 3. Het komt er op neer dat de schenking meer moet bedragen dan 1% van

het drempelinkomen, maar minimaal € 60. Wat er meer is gegeven, mag worden afgetrokken, tot een

maximumbedrag van 10% van het drempelinkomen. 

Er zijn veel ondernemingen, particuliere instellingen en (semi-)overheidsinstellingen in Nederland die

een concrete bijdrage willen leveren aan het realiseren van de SDG’s door het stimuleren van

innovaties, maar niet over een passend instrumentarium beschikken om daar daadwerkelijk gevolg aan

te geven. Zij kunnen gebruik maken van de infrastructuur die We Share voor hen heeft gecreëerd.

Het doen van een schenking kan fiscale voordelen met zich meebrengen.

Vennootschapsbelasting 

Indien de gift wordt ingegeven door zakelijke motieven is sprake van bedrijfskosten die zonder

beperking ten laste van de winst kunnen worden gebracht. Op voorwaarde dat We Share als ANBI is

aangemerkt, is de fiscale behandeling voor VpB-plichtigen als volgt. 

Als de gift louter op basis van vrijgevigheid van de onderneming wordt gedaan ontbreekt de zakelijke

grondslag. In dat geval geldt er - anders dan voor particuliere donoren - geen drempel voor de

giftenaftrek. Het bedrag aan giftenaftrek in de vennootschap mag niet meer dan 50% van de winst

bedragen. En er geldt een maximum van € 100.000 per jaar. Ook kan de winst door de aftrek niet

negatief worden. 

Bovenstaande regels gelden ten aanzien van de donor. 

Als Appendix F is een template van de Pledge for Donor Entities  bijgevoegd. 

5.2. ONDERNEMINGEN EN INSTELLINGEN 

5.1. EENMALIGE DONATIES 



Donateurs kunnen via het platform een bedrag aan We Share doneren, wat ten goede zal komen aan

de door We Share gepresenteerde en geselecteerde Changemaker(s). 

Van het gedoneerde bedrag houdt We Share maximaal 10% in ter dekking van haar kosten.

Nogmaals: We Share is een non-profit organisatie. Er wordt geen winst gemaakt. Ten minste 90%

van de bijeengebrachte middelen wordt ingezet voor het ondersteunen van Changemakers. 

Het donatieplatform wordt beheerd door One Planet Crowd, een door de AFM gereguleerde

instelling die het We Share Donatieplatform beheert. Om te kunnen doneren moet een donateur bij

One Planet Crowd een account aanmaken. 

Omdat er meer Changemakers om financiering bij We Share aankloppen, bepaalt het bestuur van

We Share uiteindelijk welke Changemakers uiteindelijk door We Share worden ondersteunt. De

donateurs ontvangen een bericht welke projecten met hun bijdragen zijn ondersteund.

Op het We Share Donatie Platform staan de projecten van Changemakers die zich voor het verkrijgen

van donaties bij We Share - rechtstreeks of via partnerorganisaties - hebben aangemeld en door We

Share zijn geselecteerd. Op het platform is per project het bedrag vermeld dat elke Changemaker nodig

heeft om zijn of haar ambitie te realiseren.

Het circulaire schenkingsmodel werkt vervolgens als volgt: 

1.

2.

3.

4.

5.3. HET WE SHARE DONATIE PLATFORM 

ONZE AANPAK (vervolg) 

We Share rekent erop dat de studenten die een We Share Scholarship ontvangen in de toekomst

bereid zullen zijn een klein stukje van hun succes – zeg 1 à 2% van hun netto inkomen – via We

Share met de volgende generatie Changemakers te delen. Een belofte met die strekking is

opgenomen in de Scholarship Agreement. 

Ook van social entrepreneurs die via of van We Share donaties of een ontwikkelingskrediet

ontvangen verwachten wij dat zij een klein beetje van hun toekomstig succes doorgeven aan de

volgende generaties studenten en social entrepreneurs. Het laten delen van toekomstige generaties

Changemakers in het eigen succes noemen we het Sharing Forward principe. We denken dan

bijvoorbeeld aan de afdracht van een omzetafhankelijke royalty en/of overdracht van een klein

percentage van de aandelen in de social entrepreneur. We rekenen erop dat elke founder of social

entrepreneur die door We Share op weg wordt geholpen het Sharing Forward principe onderschrijft.

Een belofte van die strekking is opgenomen in de zogenaamde Pledge Agreement.

Zoals opgemerkt, kan We Share de Changemakers slechts op weg helpen indien donateurs bereid zijn

een stukje van hun succes te delen met We Share. Omgekeerd rekent We Share er op dat de door haar

ondersteunde Changemakers in de toekomst, als zij eenmaal op eigen benen staan, op hun beurt ook

bereid zijn een klein beetje van hun succes via We Share door te geven (‘Sharing Forward’) aan de

volgende generaties Changemakers. 

Wanneer alle Changemakers hun Sharing Forward belofte inlossen bereiken we een situatie waarbij er

na verloop van tijd steeds meer Changemakers aan financiering kunnen worden geholpen. Het We

Share model wordt daarmee circulair. Naarmate We Share meer Changemakers heeft kunnen

ondersteunen, zullen er in de toekomst meer middelen binnenkomen, waarmee steeds weer nieuwe

Changemakers ondersteund kunnen worden. 

5.4. SHARING FORWARD – WE SHARE’S CIRCULAIRE
MODEL



Wie innovaties echt op gang wil brengen weet dat een eenmalige bijdrage niet volstaat. Met een

eenmalige donatie komt een start-up niet ver. We Share gaat graag partnerships aan met particulieren,

ondernemingen en instellingen die bereid zijn Changemakers voor een langere termijn te ondersteunen.

Door bijvoorbeeld elk jaar opnieuw een financiële bijdrage te leveren kan een structurele bijdrage

worden geleverd aan innovaties in een bepaalde sector of industrie en op die wijze een concrete

doelstelling worden behaald.

Ondernemers en ondernemingen kunnen ervoor kiezen jaarlijks een vaste bijdrage in geld te doen of

een klein percentage van hun aandelen - zeg 1 of 2% - aan We Share te schenken. Voordelen van een

schenking in de vorm van aandelen zijn: de bijdrage aan We Share gaat niet ten laste van de winst, maar

komt uit het uit te keren dividend. Het zit de financiering van de normale bedrijfsgang dus niet in de

weg.rsteunt. De donateurs ontvangen een bericht welke projecten met hun bijdragen zijn ondersteund.

5.5. PERIODIEKE GIFTEN

ONZE AANPAK (vervolg)

6. COMMUNITY EN BETROKKENHEID 

We Share neemt regelmatig deel aan een evenementen om onze community te vergroten. We richten

ons op het vergroten van de zichtbaarheid in de sector van impact investing, venture philantropy en

sociaal ondernemerschap. We Share nam in 2020 en 2021 deel aan een aantal evenementen van de

European Venture Philanthropy Organization EVPA zoals de Annual Summit, C-Summit, EVPA Benelux

meetup en een aantal evenementen van kennispartners zoals de Impact Competition van Get in the

Ring, Impact Fest van Impact Stad en de Gemeente Den Haag, en de Ashoka Conferentie.
 

Om de trends en leidende actoren in het social finance-ecosysteem in kaart te brengen, de strategie en

positie van We Share als sterke speler te optimaliseren, participeert We Share regelmatig aan

bijeenkomsten gehouden met praktijkmensen uit heel Europa: impact funds, filantropen,

(semi)overheidsorganisaties, corporates, charity foundations, professionele netwerken, accelerators en

ancubators, universiteiten, internationale organisties en NGO's.

6.1. COMMUNITY BUILDING & KENNISDELING

Changemakers hebben niet alleen behoefte aan financiële ondersteuning, maar ook aan coaching, het

delen van expertise van door de wol geverfde ondernemers en instellingen en introducties in het

netwerk van die ondernemers en instellingen. 

We Share zet graag partnerships op met ondernemers en instellingen die op structurele basis een

bijdrage willen leveren aan We Share en haar Changemakers. 

De Changemakers, de donateurs en de partners vormen tezamen de We Share Forward Community.

Via de Community krijgen leden toegang tot elkaars netwerk en kunnen kennis en ervaringen worden

uitgewisseld. Toegang tot het netwerk, de kennis en ervaring van de ondernemers en instellingen kan

voor de Changemakers een belangrijke impuls geven aan de groei van de eigen onderneming en het

verschil tussen succes en falen maken.

6.2. OVER PARTNERSHIPS MET ONDERNEMERS EN
PRIVATE INSTELLINGEN 



Via We Share kunnen ook traditionele subsidietrajecten circulair worden gemaakt: een gift of subsidie

die via We Share bij een Changemaker terecht komt, komt – mits de subsidieontvanger meewerkt aan

het Sharing Forward principe - op termijn weer terug bij We Share en zal opnieuw kunnen worden

aangewend ter ondersteuning van de volgende generatie Changemakers.
 

We Share richt zich op de ontwikkeling van partnerships met entiteiten zoals Get in the Ring en Ashoka,

die helpen bij het het uitrollen van het circulaire financieringsmodel. Via deze partners bereiken we een

groot netwerk van sociale ondernemers en daarnaast bieden zij ondersteuning, zoals het delen van

ervaring en kennis of introductie bij marktpartijen.

Daarnaast werd We Share een actief lid van het EVPA Impact Fund Initiative door deel te nemen aan

sessies voor het delen van deals met sociale financiële actoren uit heel Europa. We Share heeft

inmiddels een aantal partnerschappen en een veelbelovende fondsenwervingsprojecten geïnitieerd met

een aantal filantropische financiers, waaronder: bedrijven en subsidiedistributeurs zoals

liefdadigheidsstichtingen, overheden en vermogende particulieren.

6.3. OVER PARTNERSHIPS MET SUBSIDIE-

INSTELLINGEN 
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We Share heeft een aantal deskundige

vrijwilligers bereid gevonden die pro bono uren

willen aanbieden om de strategie,

zichtbaarheid, fondsenwervingsmogelijkheden,

programmering en toegang tot het netwerk van

We Share op te schalen en te optimaliseren.

Deze experts komen uit verschillende sectoren

zoals banken, duurzaam beleggen, consulting

en communicatie.

We Share neemt met regelmaat deel aan een

aantal professionele trainingen – zoals de

cursus Venture Philanthropy and Impact

Investing, georganiseerd door EVPA en ESADE

Business School - om het team bij te scholen

en zicht te verkrijgen op sectortrends en

inzichten, die kunnen worden gebruikt bij het

up-to-date houden van de strategie. 

6.4. ONTWIKKELING VAN EXPERTISE 

Als Appendix D is een template van de Partnership Agreement bijgevoegd. 



Via de website houdt Stichting We Share

Forward geïnteresseerden op de hoogte

van haar activiteiten en projecten. Op de

website vind je tevens het laatste

jaarverslag en het beleidsplan.

We Share beoogt een bijdrage te leveren

aan het realiseren van ‘Impact’. Zelfs

met een verwijzing naar de SDG’s, klinkt

dat zonder nadere toelichting nogal vaag.

Om zich te kunnen verantwoorden werkt

We Share aan een instrumentarium

waarmee aan de hand van concrete

indicatoren kan worden gemeten of en in

welke mate de ondersteuning van

Changemakers door We Share

daadwerkelijk bijdraagt aan het

realiseren van Impact. Op onze website

rapporteren wij over de voortgang van dit

Impact Measurement Project. Zie ook

hoofdstuk 10.

ONZE AANPAK (vervolg)

7. VERANTWOORDING - METEN IS WETEN

8. JURIDISCHE STRUCTUUR

het Sharing Forward model onder potentiële partners, donoren, studenten en social entrepreneurs

promoot en bewaakt;

subsidie- en scholarship aanvragen van social entrepreneurs en studenten beoordeelt en selecteert;

de fondsenwerving onder donoren en partners verzorgt;

overeenkomsten met partners, donoren, studenten en social entrepreneurs aangaat;

de studiebeurzen aan studenten en donaties aan social entrepreneurs verstrekt;

de fondsenwerving op basis van het Sharing Forward concept monitort. 

De praktische uitvoering van het Sharing Forward concept is in handen van Stichting We Share Forward.

Dat houdt in dat de stichting:

De statuten zijn bijgevoegd als Appendix A. 
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9. HOE WE SHARE HAAR EIGEN BEHEERKOSTEN
BETAALT

Voor zover ontvangen donaties zijn bestemd ter financiering van We Share Scholarships, worden de

beurzen door We Share – onder inhouding van maximaal 10% ter dekking van de kosten van We Share -

aan de studenten uitgekeerd. We Share en de begunstigde student zijn partij bij het Scholarship

Contract. Voor donaties die bestemd zijn voor social entrepreneurs geldt hetzelfde: donaties ten

behoeve van social entrepreneurs worden door de Stichting - na inhouding van maximaal 10% - aan de

de social entrepreneur ter beschikking gesteld. We Share, de social enterprise en de founders zijn partij

bij de overeenkomst.

De exploitatiekosten van goede doelen instellingen belopen in de regel veel meer dan 10%. We Share is

daarop geen uitzondering. Aan het opzetten van We Share, het ophalen van donaties en vervolgens

verdelen van de gelden over de verschillende projecten zijn hoge kosten verbonden.

In de eerste jaren, voordat voldoende schaalgrootte is bereikt, is de inhouding van 10% onvoldoende

om de kosten te dekken. Het tekort op de exploitatie wordt in de opstartfase gedekt uit bijdragen van

partners van We Share. Zodra de schaal dat toestaat wordt het in te houden percentage omlaag

gebracht. 

Ten overvloede zij opgemerkt dat We Share een goede doelen instelling is, zonder winstoogmerk. 



10.1 VERANTWOORDING VAN DE RESULTATEN:  

 METEN IS WETEN
We Share zet zich in om bij te dragen aan het genereren van impact. Zelfs met een verwijzing naar de

SDG's klinkt dat nogal vaag zonder verdere uitleg. Om zichzelf te kunnen verantwoorden werkt We

Share aan een instrumentarium waarmee de effecten van haar inspanningen concreet kunnen worden

gemeten. Een blijvende uitdaging voor de hele sector. De Stichting werkt momenteel aan een ontwerp

van een geautomatiseerde proof-of-impact tool op basis van machine learning en blockchain.

Als bijlage G sluiten we een schematische weergave van de Theory of Change die ten grondslag ligt aan

de impactstrategie van We Share. Het schema geeft een definitie van het maatschappelijke probleem

dat We Share wil verlichten en geeft weer op welke manier We Share de Changemakers ondersteunt,

inclusief de input die nodig is om dergelijke activiteiten uit te kunnen voeren. En tot slot presenteert het

schema de verwachte resultaten (outputs) die We Share's bijdrage levert aan het algemeen belang.

10.2 THEORY OF CHANGE

Meten is weten: We Share wil graag inzichtelijk maken in welke mate de ondersteuning van

Changemakers daadwerkelijk bijdraagt aan het realiseren van de SDG's. De Impact Score Card, te

vinden in Bijlage H, bevat een overzicht van de indicatoren waarmee dat gemeten kan worden. De

Impact Scorecard is gebaseerd op de principes en het Impact Classification System dat wordt gebruikt

in  het Impact Management Project. Aan de hand van de indicatoren kan vooraf worden bepaald wat de

verwachte resultaten zijn die We Share zal kunnen bereiken door samen te werken met een partner of

door het financieren van een sociale ondernemer. Om de te realiseren impact te kunnen meten is het

essentieel dat partners en sociale ondernemers voorafgaand, tijdens en na afloop van de ondersteuning

door We Share inzicht kunnen geven op een hoog niveau te screenen om te zien of ze echt de beoogde

verandering kunnen creëren. 

10.3 IMPACT SCORECARD

Een beknopt inhoudelijk jaarverslag; 

Een financieel overzicht; 

Een beleidsplan voor het komende jaar; 

De website en de maandelijkse nieuwsbrieven.

Jaarlijks houdt Stichting We Share Community haar doelgroep op de hoogte van de ondernomen

activiteiten en projecten via: 

10.4. COMMUNICATIE
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10. WE SHARE SOCIAL IMPACT

https://impactmanagementproject.com/


THEORY OF CHANGE

We Share internal
resources, network
of ambassadors,
communications,
marketing,
partnership-
building;
Partners' case
studies and
communication of
the model;
Access to
professional
networks and
platforms

Problems Inputs Activities Outputs Outcomes Impact

Lack of support
beyond funding for
early-stage social
entrepreneurs and
impact-driven
students with
solutions to
accelerate the SDG

We Share
Community: Social
Entrepreneurs,
Students, Partners, 
and Funders;
Broader impact
ecosystem

Non-financial
support that
transfers: skills,
knowledge, know-
how and
international
network 

Holistic support
system for the
social
entrepreneurs
and impact-
driven students
and by extension
to the
communities they
operate in, which
catalyses
exchange of
knowledge and
strengthens their
social impact,
organisational
resilience and
financial
sustainability

Resilient Social
Entrepreneurs: Social
entrepreneurs
benefitting from
mentoring and support
to progress with their
product validation,
creating a successful
management team,
gaining traction, and
developing their impact
focus; Impact-driven
students with access to
knowledge, to
mentorship, and to the
professional market,
and stronger
opportunities to
generate impact

Lack of funding: 
for early-stage
social
entrepreneurs 
and 
impact-driven
students with
solutions to
accelerate the
SDGs

Revolving funding
model:  
 Fundraising and
funding; Impact-
driven selection
and screening;
Access to
partnerships and
projects;
International
network of
contacts;
Organisational
resilience

Need for an
accessible,
independent, cost-
efficient impact
measurement and
management
system for social
impact, to be used
by social
entrepreneurs and
funders for impact

We Share internal
resources, funding,
research; 
 Partners' know-
how transfer

Development of a
public-benefit
automated tool for
impact
measurement and
management
based on tech
(machine learning
and blockchain)

Impact
measurement tool
that helps
Changemakers to
better perform in
order to generate
social impact
while allocating
efficiently
resources

Acceleration,
maximisation and
transparency of the
meaningful social
impact created by the
We Share Community

Global
philanthropic /
funding for impact
ecosystem in a
need of system
change

Advocacy and
mainstreaming of
the Pay-it-
Forward
philosophy /
revolving funding
model to the
ecosystem to
amplify its results
by bringing more
value to the
philanthropic
funding and
resources for
impact creation

Global reach to
build strong
support for to the
revolving funding
model and spark a
Pay-it-Forward
Movement;
Optimised
structures that
increase
productivity and
foster financial
sustainability for
the impact
ecosystem

Exponential stimulation
and scaling of impact-
economy activities by
reusing the same
resources; Continuous
acceleration for the
probability and
opportunity of creating
impact; Community of
impact-driven actors
that share, grow and
support each other in a
revolving way; Systemic
change in philanthropic
funding for early- stage
solutions to address the
SDGs 

Enable excellent
early-stage
social

entrepreneurs
and impact-

driven students
to address
global

challenges and
achieve the

SDGs by making
them resilient in
a self-sustaining
entrepreneurial
environment

Philantropic
funding for early
stage social
entrepreneurs

Grantmaking /
scholarships to
Master's and PhD
students for
impact

Increased
percentage of
early-stage
startups for social
impact that
survive the valley
of death phase
and create impact

Increased number
of students with a
focus on generating
social impact that
are able to access
education and
peer-to-peer
support by the We
Share Community 

Support for innovative
solutions to pressing
societal issues, taking
the risks that most
actors in the funding
ecosystem are not
prepared to take and
maximising the potential
for impact generation

Democratisation of
access to impact-
focused education for
the impact leaders of
the future, coming from
a disadvantaged /
marginalised
background



IMPACT SCORECARD

Dimension Category Definition

Who 

What 

Outcome level in
period

How Much 

Scale 

Contribution 

The estimated degree of change that would have happened anyway - without engaging with, or being
affected by, the entity. Performance of peer entities, industry or local benchmarks, and/or stakeholder
feedback are examples of counterfactuals that can be used to estimate the degree of change likely to
occur anyway for the stakeholder.

The level of outcome experienced by the stakeholder when engaging with the entity. The outcome can be
positive or negative, intended or unintended.

The level of outcome that the stakeholder considers to be a positive outcome. Anything below this level
is considered a negative outcome. The outcome threshold can be a nationally or internationally-agreed
standard.

Outcome
threshold

Importance of the
outcome to
stakeholder 

The stakeholder’s view of whether the outcome they experience is important (relevant to other
outcomes). Where possible, the people experiencing the outcome provide this data, although third-
party research may also be considered. For the environment, scientific research provides this view.

SDG target or
other global goal

 Stakeholder
characteristics 

Socio-demographic and/ or behavioural characteristics and/or ecosystem characteristics of the
stakeholder to enable segmentation

The degree of change experienced by the stakeholder. Depth is calculated by analysing the change that
has occured between the ‘Outcome level at baseline’ and the ‘Outcome level in period’.

Risk 

Risk level 

Risk type

The Sustainable Development Goal target or other global goal that the outcome relates to. An outcome
might relate to more than one goal.

The type of stakeholder experiencing the outcome.

The geographical location where the stakeholder experiences the social and/or environmental outcome

The level of outcome being experienced by the stakeholder prior to engaging with, or otherwise being
affected by, the entity.

The number of individuals experiencing the outcome. When the planet is the stakeholder, this category
is not relevant.

The time period for which the stakeholder experiences the outcome.

The estimated time period that the outcome would have lasted for anyway - without engaging with, or
being affected by, the entity. Performance of peer entities, industry or local benchmarks, and/or
stakeholder feedback are examples of counterfactuals that can be used to estimate the duration likely to
occur anyway for the stakeholder.

The type of risk that may undermine the delivery of the expected impact for people and/or the planet.
There are nine types of impact risk.

The level of risk, assessed by combining the likelihood of the risk occuring, and the severity of the
consequences for people and/or the planet if it does.

Stakeholder

Geographical
Boundary

Outcome level at
baseline 

Depth 

Duration 

Depth
counterfactual

Duration
counterfactual 



ALGEMENE GEGEVENS TEAM

Algemene gegevens

Statutaire naam  : Stichting We Share Community

Opgericht  : 12 juli 2018

KvK nummer  : 72136928

Banknummer (IBAN)  :  NL78TRIO0379402300 (Triodos Bank)

RSIN :  859000928

Bezoekadres  :  Anna van Hannoverstraat 4, Gebouw H0 & I0, 2595 BJ Den Haag

Telefoonnummer  :  070-3120312

Website  :  www.wesharecommunity.com

E-mail  :  team@weshareventures.com

Werkgebied  :  Wereldwijd

Bestuur

Naam  : De Jager, Eduard Jan Arthur

Geboortedatum en -plaats  : 02-09-1958, Hackney, United Kingdom

Titel  : Voorzitter

Bevoegdheid  : Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam  : Brand, Simone Catharina Renee

Geboortedatum en -plaats  : 15-08-1964, 's-Gravenhage

Titel  : Secretaris

Bevoegdheid  : Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam  : Groenewoud, Albert Frans

Geboortedatum en -plaats  : 16-02-1952, Utrecht

Titel  : Penningmeester

Bevoegdheid  : Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

 

2.3 Management Team Nederland

Naam  : Oosthout, Henri Bertus

Woonplaats  : Berkel en Rodenrijs 

Functie  : Algemeen directeur

Bevoegdheid  : Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie volmacht)

Naam : Theodorou, Eleni 

Woonplaats  : Delft

Functie: : Philanthropy & Relations Manager

Naam : van Reeven, Annemarie     

Woonplaats   : Rotterdam

Functie: : Office Manager

Naam : Imam, Syed Rayhaan

Woonplaats : Rotterdam 

Functie: : Externe Communicatie

We Share Zwitserland 

Naam : Edith Aldewereld

Woonplaats : Dietikon, Switzerland    

Naam : Sebastian Fernandez

Woonplaats : Zürich, Switzerland


