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Continuïteit en verankering in omgeving 
Vanaf 2005 zet stichting SodaProducties zich in voor maatschappelijke 
 innovatie. Sindsdien is er veel veranderd in het maatschappelijk veld. 
Toen we begonnen, waren er relatief  weinig organisaties die op een 
 innovatieve manier werkten aan maatschappelijke vragen. Nieuwe 
oplossingen waren  nodig. De afgelopen jaren zijn er steeds meer 
 initiatieven die dit bieden. Heel mooi, maar we zien ook hoe vaak 
deze partijen snel omvallen of incidenteel te werk gaan. Ze missen 
verankering in hun werkveld, werken nauwelijks aan hun  continuïteit  
en missen uitwisseling met andere belang hebbenden. Hoe zonde! 
Zoveel wielen die opnieuw  uitgevonden worden en kansen die 
 onbenut blijven. 

Inspelen op urgente maatschappelijke thema’s
De gevolgen zijn voor ons allemaal. Schuldproblematiek, 
 laaggeletterdheid,  armoede, eenzaamheid en zoveel andere  urgente 
thema’s groeien. Mensen en organisaties denken  vanuit hun eigen 
veilige bubbel en zijn weinig bezig met hun omgeving. Beslissingen 
worden genomen in het nu, de lange termijn gevolgen zijn voor een 
ander. Toch willen veel partijen echt wel iets doen voor de maat
schappij en zien ze de meerwaarde van samenwerking. Maar de 
 invulling hiervan gaat niet vanzelf. Welke initiatieven zijn er om me 
heen? Welke  impact maken ze? Wat zou ik daar concreet kunnen 
doen? Wat heb ik daaraan als organisatie of persoon? Hoe past  
dat bij de tijd en middelen die ik heb? Het antwoord hierop is simpel. 
Het begint bij nieuwsgierigheid. In 2010  publiceerden we ‘de kracht 
van nieuwsgierigheid’ en ook ons jubileum stond in het teken van 
nieuwsgierigheid. Dit is voor ons nog altijd actueel. Nieuwsgierigheid 
leidt tot meer verbinding en duurzame netwerken.  

Nieuwsgierigheid als antwoord
Met deze jaarkalender laten we opnieuw zien wat nieuwsgierigheid 
kan  betekenen. Elke maand geeft je nieuwe inspiratie.  
Op de achterkant delen we hoe SodaProducties haar nieuwsgierig
heid en maatschappelijke  betrokkenheid in 2017 invulde! 

2017 en ons werkveld 
“Waarom deze inspiratiekalender over nieuws
gierigheid? Omdat het een  bijzonder jaar is.  
Op het moment van schrijven is het 13 jaar  
geleden dat het idee voor Soda Producties en de 
VoorleesExpress ontstond. Het getal 13 staat voor 
transformatie of het begin van een nieuwe cyclus. 
Een cyclus bestaat vaak uit 12, zoals de maanden 
van een jaar. En zo voelt het ook. 13 is een bood
schap om het oude los te laten en het nieuwe toe  
te laten. Dat is zeker op ons van toepassing.  
In die 13 jaar hebben we de VoorleesExpress 
 ontwikkeld, uitgerold en  kunnen verankeren.  
In 2018 gaat de VoorleesExpress zelfstandig 
 verder. Daar zijn we trots op, want er zijn veel 
 initiatieven om ons heen die helaas na een aantal 
jaar weer moesten stoppen omdat ze niet 
toekomst bestendig bleken. Ook wij hebben  
niet alle projecten die we hebben opgestart, 
 kunnen voortzetten. Het lukte niet ze continuïteit  
te geven. Dat hoort nou eenmaal bij maat
schappelijk innoveren. Nu hebben we weer  
ruimte gemaakt om nieuwsgierig te zijn  
en onze kennis, inspiratie en ervaring  
te kunnen delen met ons netwerk.”  

Marieke Heinsbroek, directeur en 
 mede- oprichter SodaProducties
april 2018

SodaProducties’ ode aan 
nieuwsgierigheid

13 
STAAT VOOR  

HET BEGIN VAN  
EEN NIEUWE  

CYCLUS!
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OP ONTDEKKINGSTOCHT
Door het hele land lezen vrijwillige 
voorlezers voor aan kinderen met een 
taalachterstand via de Voorlees Express. 
Samen beleven zij de mooiste avonturen 
uit boeken.

WIST JE DAT...
Dichteres en  schrijfster Annie M.G. 
Schmidt als kind stiekem naar de 
top van de kerktoren klom en daar 
al verhalen verzon? Haar fantasie 
leidde later tot boeken over Jip  
en Janneke, Pluk van de Petteflet 
en de nieuwsgierige Aagje.  
Welke verhalen ga jij ontdekken 
tijdens  de Annie M.G. Schmidt
week van 1626 mei?

WIE GA JIJ 
VOORLEZEN?

Zin om ook nieuwe  avonturen te beleven?  Pak een boek en duik  in het verhaal!

“En ik voelde me dan 

zo vrij, als later nooit meer, 

nooit meer. Die toren was van de 

vleermuizen, van de uilen en van de 

grote zwarte kraaien. Die behoorde 

toe aan oude tijden en had iets 

heidens, iets wilds, iets tomeloos. 

Iets van wind en van schepen 

en van zeerovers.” 

NIEUWSGIERIGHEID 

IS DE BRON VAN 

MOOIE VERHALEN



Nieuwsgierigheid is  
de bron van mooie verhalen

Activiteit: 
Taalachterstand verkleinen door landelijk de VoorleesExpress te verankeren, 
te ontwikkelen en uit te breiden, samen met lokale uitvoerders.

De VoorleesExpress is een initiatief van 
SodaProducties. Sinds 2006 zorgt dit 
project ervoor dat kinderen met een 
taalachterstand extra aandacht krijgen.  
Een half jaar lang komt er een vrijwilliger  
bij een gezin thuis om voor te lezen. Samen 
met de ouders streeft de VoorleesExpress 
ernaar dat taal en leesplezier een vaste  
plek in het gezin krijgt.
 

Ook is de VoorleesExpress gestart in Reykjavik (IJsland) en is het project 
 genomineerd voor Internationale prijs The Joy of Reading Award!  
In Nederland staat het project als een huis en ook buiten de landsgrenzen 
krijgt de  VoorleesExpress steeds meer aandacht. Het is tijd voor de volgende 
stap. Wij zijn er trots op dat stichting VoorleesExpress vanaf januari 2018  
een  zelfstandige organisatie is. de VoorleesExpress blijven volgen? 
www.voorleesexpress.nl

 
“De moeder van één van mijn vorige voorleeskindjes heeft 
op WhatsApp een profielfoto van haar zoon met een boek 
in de bieb. We doen dit werk niet voor niets!”

5311  
vrijwilligers

4426  gezinnen in 159  dorpen en steden

en nog veel meer 

kinderen in 159 

dorpen en steden 

in Nederland

SodaProducties’ rol in 2017

Jaarverslag 2017 – SodaProducties
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1+1 = 3
Samen kom je  
tot de mooiste 
dingen.  Iedereen 
brengt andere 
invals hoeken, 
ervaring en 
 kennis.

OOK DELEN? 
Er zijn  genoeg  projecten die  jou die mogelijkheid bieden.  Bij het UAF deel je jouw  pro fessionele kennis met een vluchteling student. Via een vrijwilligers centrale, jouw werk  of de MAEX vind je veel meer mooie maatschappelijke initiatieven!

WAT ZOU EEN  
ASTRONAUT DOEN?
 De meest geniale oplossingen 
komen vaak uit een onverwachte 
hoek. Stel jezelf de vragen: ‘Hoe 
zou een boer/miljonair/docent dit 
aanpakken?’ Nodig iemand met 
een totaal ander perspectief en je 
ontdekt gegarandeerd iets nieuws!

NIEUWSGIERIGHEID 

IS DE MOTOR VAN  

KENNISDELING



111  

trainees zetten zich in  totaal 

46.176 vrijwillige uren in 

voor een maatschappelijke 

opdracht. Vele trainees 

vonden door hun MATS 

traineeship een betaalde 

baan

Nieuwsgierigheid is 
de motor van kennisdeling

Activiteit: 
Inspelen op werkloosheid, stimuleren van kennisdeling en ondersteuning 
maatschappelijke initiatieven door uitvoer van project MATS.

MATS is een initiatief van SodaProducties. 
Het biedt maatschappelijke traineeships 
waar iedereen van profiteert.
Werkzoekende professionals werkten samen met een expert uit het bedrijfsle
ven aan een opdracht van een maatschappelijk initiatief. Voor deze organisatie 
wordt in een half jaar een actueel vraagstuk opgelost. 

Cocreatie
De expert werkt aan persoonlijke ontwikkeling. De trainee vergroot carrière
kansen en netwerk. 4 trainees vonden tijdens of na hun traineeship een 
 betaalde baan dankzij hun vergrote ervaring en netwerk!
In 2017 zijn 9 MATStraineeships afgerond bij Doenja Dienstverlening, Stichting 
Leren Helpt, Theater aan de Slinger, HetRooster.nl, Taal Doet Meer, Work With 
Nature en Bereslim. Vanwege veranderende behoefte in het maatschappelijke 
veld, wordt het project niet meer aangeboden. 

4 jaar MATS
In de 4 jaar dat MATS actief was bereikten we het volgende: 
• 111 trainees zetten zich in totaal 46.176 vrijwillige uren in voor een maat

schappelijke opdracht. Vele trainees vonden door hun MATS traineeship  
een betaalde baan.

• De maatschappelijke organisaties die meededen ontwikkelden zich en 
 hebben prachtige resultaten neergezet!

• Er zijn bijna 700 coachsessies door experts uit het bedrijfsleven verzorgd.  
Zij zetten zich belangeloos in voor ‘hun’ trainees en maatschappelijke 
 organisaties. MATS heeft hen een andere blik op hun werk en omgeving 
 gegeven. 

“Dankbaarheid voel ik, terugkijkend op de afgelopen maanden.  
Mijn MATStraineeship heeft mij veel gebracht. Ten eerste: de kans 
om werkervaring op te doen, passend bij mijn maatschappelijk 
werkopleidingsachtergrond. Daarnaast heb ik het gevoel dat ik  
iets heb kunnen doen voor anderen, middels het praktijkonderzoek 
onder ouderen. Met de resultaten wordt namelijk echt iets gedaan. 
Ten slotte had ik fijne ondersteuning van mijn coach, Manon. Zij heeft 
mij veel bijgestaan, onder andere in het uitzoeken van wat ik na mijn 
MATStraineeship zou willen doen. Ik kijk ernaar uit!” 

Wandana Punwasi- trainee MATS

“We zijn blij met dit onderzoek van 
Wandana! Ze onderzocht de woon
wensen en situatie van senioren in 
(het Utrechtse) Rivierenwijk. Op basis 
van haar bevindingen maakte ze 
 aanbevelingen die zij stadsbreed 
 gepresenteerd heeft aan alle onder
steuners van  Samen in de Stad.”
Emilia Hernández Pedrero
Opdrachtgever van Doenja Dienstverlening.

SodaProducties’ rol in 2017

Jaarverslag 2017 – SodaProducties
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OOK JE OMGEVING  
VERKENNEN? 
Helemaal leuk als je dat 
samen met iemand kan  
doen die zelf niet zo mobiel 
is. Zoek bijvoorbeeld online  
op een fietsmaatjes project  
bij jou in de regio!

”Reizen is altijd een  
avontuur. Het blijft fascine-

rend om mensen te  ontmoeten 
en bijzondere verhalen te horen.  

Ook als ik er al ben geweest.  
Ik ontdek altijd iets nieuws.”
 Floortje Dessing - presentatrice  

en onderneemster.
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OP ZOEK NAAR 
 INSPIRATIE? 

Je kunt het overal 
 vinden. Als je maar 
open kijkt en je wilt 

laten verrassen.

NIEUWSGIERIGHEID 

LEIDT TOT  

INSPIRATIE



in 2017 zette 

Dikke Winst 

16 

initiatieven in het 

zonnetje!

Nieuwsgierigheid leidt tot 
inspiratie

Activiteit: 
Inspirerende maatschappelijke initiatieven zichtbaar maken via het nieuwe 
keurmerk Dikke Winst. 

Dikke winst is hèt keurmerk voor 
maatschappelijke en zakelijke winst, dat  
in 2017 is geïnitieerd door SodaProducties 
en Talentcoach. 

Het keurmerk maakt initiatieven zichtbaar met:
• maatschappelijke meerwaarde de wereld wordt van deze persoon of 

 initiatief een beetje mooier;
• een zakelijk slimme aanpak er is nagedacht over een businessmodel 

 waarmee de organisatie kan voortbestaan en niet afhankelijk is van één 
 partij. De middelen maken impact of groei mogelijk;

• echte wereldverbeteraars mensen of initiatieven die inspireren om goed  
te doen.

Wij willen laten zien welke inspirerende initiatieven er zijn in de wereld. En om 
te laten zien dat ‘iets goeds doen’ niet meteen hoeft te betekenen dat je je 
hand ophoudt. Hoe je slim bezig kunt zijn en tegelijkertijd een bijdrage leveren 
aan een betere wereld. Prikkelt het je nieuwsgierigheid? Volg Dikke Winst op 
LinkedIn en draag ook jouw favoriete kandidaten aan! 
www.keurmerkdikkewinst.nl 

“Leuke verrassing! Ons initiatief Chef Het Samen is 
 genomineerd voor het Keurmerk Dikke Winst. Grote eer 
om tussen al die andere mooie nominaties voor Dikke 
Winst te staan!”

Laura Emmelkamp van Keet Smakelijk 
Keet Smakelijk stimuleert het eten van meer groente (en minder vlees), omdat 
dat goed is voor je lijf én de rest van de wereld. Ze leren kinderen alles over 
gezond, duurzaam en lekker eten. Hoe ze dat doen? Door bijvoorbeeld kook
boeken en video’s te maken, samen met kinderen, die zo echt betrokken zijn 
bij de inhoud. Dat maakt de kans op positieve gedragsverandering het grootst.
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Er is iets prettigs aan niet weten,  
met het vooruitzicht wel te weten. 
Nieuwsgierigheid motiveert de 
zoektocht naar nieuwe oplossingen. 
Het proces en het vinden van een 
antwoord geeft energie en is een 
goede hersentraining. Logisch dat 
puzzelen een populaire vorm van 
tijdverdrijf is.

augustus 2018
VERTICAAL
1. Kinderen kunnen goed verhalen verzinnen, ze hebben een 

levendige…
2.  Met een uitstekend gevoel voor … lukte het de cabaretier 

maatschappelijke kwesties bespreekbaar te maken.
4. Om goed bij de tijd te blijven moet je als organisatie over kennis 

beschikken die…is.
5. Je hoeft niet altijd ver weg te kijken voor nieuwe inspiratie, het 

kan ook….
6. Wist je dat er bij het stellen van vragen het feelgoodhormoon 

… vrijkomt in de hersenen?
8.  De medewerkers waren erg blij met het gemeenschappelijke 

project en hun onderlinge … daarin.
10. Een heterogene groep is een groep met een grote ….
12. Minoes de poes is super lief, ze zou geen vlieg kwaad ….
14. Sciencefiction-verhalen spelen zich vaak af in de ….
16. Zo, die initiatiefnemers laten er geen gras over…. 

HORIZONTAAL
3. De … van het afgelopen jaar investeerden zij innovatieprojecten.
7. De mens is een ... dier.
9. Wat je ... geeft, groeit.
11. Van de diepzee weten we nog minder dan over de oppervlakte 

van de maan, daarom gaan we deze beter…
13. Zij zijn handig in het … van de juiste partijen aan elkaar, zodat 

ze elkaar kunnen versterken.
15. Om beter met de aarde om te gaan, kiezen steeds meer 

mensen voor groene….
17. De koning was persoonlijk … bij het selecteren van de 

winnende maatschappelijke initiatieven.
18. Stichting SodaProducties werkt aan … voor maatschappelijke 

problemen, zoals taalachterstand, armoede en eenzaamheid
19. Albert Einstein is erg... en zei ooit: ‘Ik heb geen bijzondere 

talenten. Ik ben alleen ongelofelijk nieuwsgierig’.
20. De meeste… zijn bedrog, maar als ik wakker word naast jou 

dan droom ik nog!
Puzzeltijd!  
Vul alle woorden in en ga op zoek naar de oplossing! Deze bestaat uit 3 woorden 
en vind je in de gekleurde vakjes (elk woord heeft een eigen kleur).

NIEUWSGIERIGHEID 

LEIDT TOT  

OPLOSSINGEN



SodaProducties 

 droeg bij aan grotere 

 impact voor duizenden 

deel nemers van 

maatschappelijke 

 initiatieven

Activiteit: 
Maatschappelijke initiatieven toekomstbestendiger maken.

Soms is een oplossing niet iets heel 
nieuws, maar juist het samenvoegen van 
bestaande elementen. Er zijn steeds meer 
initiatieven die zich richten op oplossingen 
voor maatschappelijke vragen. 

Wat er mist, is structurele samenwerking. Daarom is onze oplossing steeds 
 vaker; maatschappelijke initiatieven helpen om aan te sluiten bij partners met 
hetzelfde doel. Samen sta je sterker en worden oplossingen nog effectiever. 
Wij maken toegankelijk  welke stappen partijen hierin kunt zetten.  
Onze uitdaging is om te kijken hoe we die activiteiten passend krijgen voor 
 iedereen. Wij spelen in op alle lagen van een organisatie en zijn tegelijkertijd 
belangenbehartiger van het maatschappelijke veld en wat daar nodig is. 

Grotere impact
SodaProducties droeg bij aan grotere impact en zichtbaarheid van tientallen 
maatschappelijke initiatieven. Daarmee ondersteunden we duizenden deel
nemers bij hun sociale activiteiten. We zetten ons bij o.a. de volgende partijen 
in voor vraagstukken als:
• Eenzaamheid met Doenja Dienstverlening en Sterker Sociaal Werk
• Taalachterstand met eigen project VoorleesExpress en Het Begint Met Taal 
• Werkloosheid met eigen project MATS en Holthaus Advies
• Toekomstperspectief via Upcycle Connection en IMC Weekendschool
• Inclusie – Sharing Arts Society en Middin
• Gezondheid Keet Smakelijk en Taal Doet Meer 
• Vluchtelingenvraagstuk via UAF en de Voorkamer 

“Ik ben tevreden! Ik vind de insteek belangrijk dat we 
 samenwerkingspartners zijn en niet alleen franchisenemer 
die diensten en producten afneemt. Dat betekent ook niet 
alleen maar uurtjefactuurtje, maar kijken hoe we elkaar 
verder kunnen helpen.”

Uitvoerder locatie VoorleesExpress

Nieuwsgierigheid leidt tot  
oplossingen

“Dankzij de samenwerking konden we 60 
administraties extra bijwerken van mensen 
met een achterstallige administratie. Voor 
hen is dat ontzettend belangrijk, door de 
vaak grote schulden durven ze geen post 
meer te openen. Het overzicht dat  tijdens 
één ochtend al ontstaat is voor onze 
 bezoekers maar ook voor onze hulpverleners 
de basis voor verdere effectieve schuldhulp
verlening. SodaProducties vormt in deze 
 samenwerking een verbindende factor.  
Hun kennis van het sociaal domein, 
 gekoppeld aan de inzet vanuit MVO beleid 
van grote werkgevers zorgt voor mooie 
 koppelingen tussen organisaties.” 

Wouter Plaatsman 
Puur Zuid een organisatie die maatschappelijke 
dienstverlening biedt aan Amsterdammers die  
een steuntje in de rug kunnen  gebruiken

SodaProducties’ rol in 2017

Jaarverslag 2017 – SodaProducties
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FAVORIETE INNOVATIE
Wat is jouw favoriete innovatie aller tijden  
en waarom? Kies er een en deel het met 
toelichting op bijvoorbeeld social media.  
Wie weet wie jij hiermee inspireert!

INNOVATIE BINNEN 
 HANDBEREIK
Slim verbinden van kansen en uitdagin
gen, circulair denken en nieuwsgierig 
kijken naar onze omgeving. Dat is 
innovatie. Idid Slow Fashion is een 
mooi voorbeeld hiervan. Dit Utrechtse 
maatschappelijke project leidt mensen 
op richting betaald werk en vermindert 
tegelijk afval. Van oude bedrijfskleding 
maken ze bijvoorbeeld tassen in hun 
naaiatelier. Zo herwaarderen ze textiele 
grondstoffen en arbeidspotentieel.

KUNST&INNOVATIE
Kunstenaar en innovator Daan Roosegaarde 
is erg nieuwsgierig en denkt graag na over 
dingen die beter kunnen. Ook maatschappe
lijke thema’s houden hem bezig, zoals de 
enorme hoeveelheid smog in metropolen 
waar alle inwoners vrijwel dagelijks mee te 
maken hebben. Na veel denk en brainstorm
werk met een team van creatieven en 
wetenschappers werd de Smogzuiger 
geboren: een futuristisch vormgegeven 
apparaat, dat de lucht stofzuigt en de schone 
lucht weer uitblaast, direct in de leefomgeving 
van de gewone mens. En van de fijnstof die 
uit de lucht wordt gehaald, worden weer 
sieraden gemaakt! 

NIEUWSGIERIGHEID 

LEIDT TOT  

INNOVATIE



Innoveren is 80%

falen. Maar is het falen

als iets niet lukt?

Je hebt eigenlijk

gewoon een extra

manier ontdekt waarop

het niet moet, zodat je

dan een andere aanpak

kunt proberen

Nieuwsgierigheid leidt tot 
innovatie

Methodiek: 
Proces van innovatie stimuleren & stroomlijnen bij partners en in onze projecten. 

De SodaMethode vertaalt signalen naar 
bruikbare en structurele toepassingen.  
Het verbindt belangen, kansen & inzichten. 
We starten klein, toetsen de aanpak 
continue & verankeren deze in organisaties. 

SodaProducties ont wikkelde de methode in de afgelopen jaren. We wilden 
inzichtelijk maken dat  innovatie een continue proces is. Waarbij je dingen  
blijft testen, verbeteren en ontwik kelen. De weg naar innovatie laat zich niet 
voorspellen, het is juist de kracht om flexibel te kunnen zijn terwijl je een 
 heldere stip op de horizon houdt.

Hoe werkt de SodaMethode?

• Duiken: door nieuwsgierigheid ontdek je verborgen kansen en krachten. 
Door te blijven kijken en luisteren, sta je constant open voor signalen.

• Onderzoeken: het levert je veel op door, vanuit verschillende invalshoeken, 
naar de lokale situatie en relevante maatschappelijke ontwikkelingen te kijken.

• Verbinden: het grootste effect bereik je door aan te sluiten op aanwezige 
drijfveren, netwerken en kansen. Dat werkt voor belanghebbenden: van 
 bedrijven tot vrijwilligers.

• Voorbereiden: door slim te organiseren, bereik je nog effectiever je doel. 
Meer doen met minder middelen is een uitdaging. 

• Uitvoeren: kritisch zijn houdt je scherp. We kijken steeds of de aanpak nog 
aansluit, laten los wat niet werkt en gaan er vanuit dat innovatie nooit klaar is. 

• Evalueren: begin klein, denk groot. Een succesvolle aanpak is direct bruik
baar, begint kleinschalig en sluit aan op de praktijk.

 

“Wie creatief wil zijn en dingen wil bereiken, 
móet bijna wel nieuwsgierig zijn. 
Nieuwsgierig heid is een drijfveer die maakt 
dat je leuke dingen kunt bedenken en 
 mensen kunt motiveren. Maar nieuwsgierig
heid is ook een instrument om te binden  
en mensen te verleiden. Die twee kanten  
van nieuwsgierigheid zie ik terug bij het  
werk van SodaProducties.”

Roland van der Vorst
wetenschapper, ondernemer en schrijver van het 
boek ‘Nieuwsgierigheid’

SodaProducties’ rol in 2017

Jaarverslag 2017 – SodaProducties
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oktober 2018

NIEUWSGIERIGHEID 
IS HET BEGIN! 
Nieuwsgierig zijn is leuk èn 
levert een hoop op voor jou 
als persoon of professial. 
Nieuwsgierigheid is het begin 
van nieuwe ideeën, inspiratie, 
betrokkenheid, creativiteit, 
slimme oplossingen, nieuwe 
contacten en veel meer. MAAR HOE BEGIN JE? 

Hoe doe je dat, nieuwsgierig zijn  
en nieuwe signalen oppikken?  
Waar begin je? Heel klein, met  
een drankje. Met een buur die je  
nog niet hebt gesproken, bij een 
buurthuis in jouw stad of samen  
met een onbekende in de bus!

OP ZOEK NAAR 
WINST? 

Meedoen aan een maatjes-project (zoals Vitalis) biedt  jou en je maatje een hoop profijt! Wat kan jij bieden? Wat neem jij mee?

NIEUWSGIERIGHEID 

LEIDT TOT  

WINST



87%  
 millennials laat 

maatschappelijke  

betrokkenheid van bedrijf 

meewegen in keuze  

nieuwe werkgever

SodaProducties’ rol in 2017

25%van de medewerkers  wil expertise inzetten voor maatschappij

80%
van de Nederlandse 

 consumenten vindt het 

belangrijk dat bedrijven 

hun maatschappelijke  

verantwoordelijkheid  

nemen

24%van maatschappelijke initiatieven vindt het zeer waarschijnlijk dat ze  over 5 jaar niet meer  bestaan

Nieuwsgierigheid leidt tot  
winst

Activiteit:
Langdurige partnerschappen initieren tussen bedrijven en  
maatschappelijke initiatieven.

Vanuit het snel veranderende speel 
veld  tussen overheid, bedrijven en 
maatschappelijke initiatieven zijn er  
de afgelopen jaren nieuwe kansen  
en uitdagingen ontstaan. 

Bedrijven zien steeds meer het belang van een goed geïntegreerd MVObeleid 
(Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) en maatschappelijke initiatieven 
hebben behoefte aan duurzame samenwerkingen die écht iets opleveren.  
Daarom initiëren, begeleiden en faciliteren we duurzame partnerschappen 
 tussen bedrijven en initiatieven die maatschappelijke impact maken. 

Nieuwe inzichten, groei en winst
Maatschappelijke initiatieven ontdekken zo hoe ze kunnen aansluiten bij  
de belangen van het bedrijfsleven (zonder hun focus te verliezen) en krijgen 
ondersteuning waarop ze kunnen bouwen. Medewerkers van een bedrijf zetten 
hun energie en kennis in voor een maatschappelijk doel en ontdekken welke 
problemen er spelen buiten hun vertrouwde wereld. Daarnaast worden ze 
meer betrokken, productiever en innovatiever. Dat levert voor beide partijen 
nieuwe inzichten, groei en winst. Er is sprake van een winwin situatie doordat 
iedere belanghebbende iets investeert en er zelf ook iets uithaalt. Dit levert 
maximaal maatschappelijk rendement op.

 
“Echt bewonderingswaardig dat jullie dit doen, keep up 
the good work, dit is een winwin situatie voor iedereen!”

Buro Cement
Buro Cement zet zich in voor een betere samenleving en leuke buurten  
en  wijken waar het plezierig wonen, werken en leven is. Met zelfsturende 
teams organiseren ze o.a. bewegingprogramma’s, taal en computerlessen, 
 voedingsprogramma’s en creatieve activteiten in achterstandswijken.  
Deze Eindhovense organisatie wilde graag samenwerken met bedrijven hierin, 
maar hadden dat nog niet gedaan. SodaProducties dacht met ze mee welke 
mogelijkheden er zijn voor samenwerking met een lokale bedrijven en wat zij 
elkaar zouden kunnen bieden.

Jaarverslag 2017 – SodaProducties
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november 2018

Met openheid, 
interesse, begrip 
en betrokkenheid 
kun je veel nieuws 
leren – over een 
ander en jezelf!

OOK BETROKKEN 

RAKEN? 
Duik deze maand in de wereld 

van iemand die op elk vlak 

anders dan jou lijkt of zich in 

een omgeving begeeft waar  

je weinig van weet. Je kunt  

ook een bekende vragen  

om een dagje mee te lopen  
met zijn/haar leven.

of...  
stel een vraag  aan iemand die je eigenlijk niet durfde te stellen! 

 
”Betrokkenheid 

begint met begrip. 
Snappen hoe de werkelijk-

heid van de ander er uit ziet. 
Maar daarvoor moet je eerst  

je oogkleppen afdoen.” 
Aad van den Heuvel – Journalist  

en programmamaker. 

NIEUWSGIERIGHEID 

LEIDT TOT  

BETROKKENHEID



Als nieuwsgierig

heid je drijfveer 

is, ben je gemo ti

veerd om verder 

te kijken

Nieuwsgierigheid leidt tot  
betrokkenheid

Methodiek:
Maatschappelijke betrokkenheid inzichtelijk maken en stimuleren.

Bij al onze activiteiten merken we het:  
door nieuwsgierig te zijn naar de ander  
is er ruimte om van elkaar te leren.
Ook bouwen we op die manier aan nieuwe netwerken en versterken we de 
 sociale cohesie. Zowel op macroniveau – de maatschappij – als op micro
niveau – de wijk – zijn onderlinge contacten ontzettend belangrijk. Door in  
te zetten op nieuwsgierigheid, investeren we op een speelse manier in sociale 
samenhang en het versterken van netwerken. Als nieuwsgierigheid je drijfveer  
is, ben je gemo tiveerd om verder te kijken. Je bent oprecht geïnteresseerd in 
datgene waar je mee bezig bent en voelt je automatisch heel betrokken bij  
wat en wie je ontdekt. Dat maakt dat je net een stapje meer wilt zetten.  
Dat leidt tot betrokkenheid.

Hoe begin je dan? 
Door nieuwsgierig te zijn, de juiste vragen te stellen, signalen op te pikken.  
Ook een portie geduld is er voor nodig er is niet zomaar een passende match 
gemaakt als je wilt samenwerken met anderen om jouw  doelen te bereiken. 
Ten slotte is het belangrijk dat je inzichtelijk maakt wat  
het oplevert. 

Waar sta je? 
SodaProducties gebruikt de ‘Ladder van maatschappelijke betrokkenheid’  
om te bepalen waar iemand staat en wat ervoor nodig is om meer betrokken  
te zijn bij de maatschappij. We spelen in op drempels die in de weg staan. 
Voor de een is het een hele stap om met een frisse blik naar de omgeving te 
kijken. De ander maakt makkelijk een praatje met iemand, maar vindt commit
ment aan een sociaal project te spannend. Samen gaan we aan de slag om de 
klim van de ladder, stap voor stap, te begeleiden. Zo faciliteren we duurzame 
en waardevolle maatschappelijke betrokkenheid voor alle partijen. 
 

“Hoe waardevol en leuk zou het zijn 
om alle pas afgestudeerde professio
nals en zij die wat meer ervaren zijn 
aan elkaar te plakken, voor zolang het 
hen beiden iets brengt? De vragen 
die ze voorlegde waren concreet, 
doordacht en inspirerend. Ze zetten 
mij en ons samen aan het denken.”

Manon Elbersen  
werkte via MATS als expert met trainee Wandana

De ladder van 

maatschappelijke 

betrokkenheid

SodaProducties’ rol in 2017

Jaarverslag 2017 – SodaProducties
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Nieuwsgierigheid  
betekent de drang naar 
kennis en  
verdieping, 
kortom; meer  
willen weten.

 
“Ik leg alles drie keer 

uit. Een keer om het bekend 

te maken, de tweede keer om je er 

aan te laten wennen en de derde keer 

zodat je het echt begrijpt. Vanuit die 

gedachte kijk ik naar wat mijn leerlingen 

écht nodig hebben. Naar wat ik kan  

doen zodat ze het wél begrijpen.”

Semihanur Özan – 
Beste Rotterdamse leraar  

van het jaar.

VRAGEN BRENGEN 
JE VERDER 

Zet je kinderbril op en stel  de waaromvraag om nieuwe dingen te ontdekken. Blijf de vraag een aantal keer herhalen, dan komen de meest  onverwachte antwoorden  
en verdieping.

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG
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Nieuwsgierigheid leidt tot 
verdieping en verankering  

Activiteit:
Sociaal ondernemers coachen bij hun continuïteitsvraagstuk. 

Coachen doen we door nieuwsgierig te zijn. 
Die aanpak leidt tot efficienter werken, 
netwerk vergroten en anders denken. 
Met sociaal ondernemers inventariseren we wat ze met hun initiatieven willen 
bereiken, wie betrokkenen en belang hebbenden zijn, wat de behoeftes van 
deze partijen zijn en hoe hierop in te spelen. Dit alles terwijl ze aan hun eigen 
identiteit en stip op de horizon blijven vasthouden. Onze rol daarin is die van 
doorvragen en dingen van een andere kant belichten. Daarnaast maken we 
 slimme verbindingen met ons netwerk en delen we waardevolle ervaringen.  
Zo werken we vanuit de kern naar de  verankering van een strategie die  
hun maatschappelijke impact vergroot.

In 2017 werkten we hierin samen met Social Powerhouse en in opdracht van 
het Initiatievenfonds van de Gemeente Utrecht en het Incubatieprogramma 
van de Social Impact Factory ondersteunden we bijvoorbeeld Sharing Arts 
 Society.

 “SodaProducties begeleidde ons als ervaren sociaal 
 ondernemer. Het is voor het eerst dat ik 4 jaar vooruit 
denk met onze organisatie. Het bood ons een ander 
 perspectief hoe je met partners kunt omgaan.”

Sharing Arts Community (SAS) 
SAS werd door SodaProducties begeleid om hun initiatief ‘Sint Maartens
Parade’ meer continuïteit te kunnen geven. SAS richt zich op ‘sharing’ kunst
projecten waarbij het publiek zowel komt halen als brengen en de kunstenaar 
gebruik maakt van de collectieve creativiteit van de groep. Paul Feld van 
 Sharing Arts Community

“I feel that I got the best tips on communi cation with people 
in my team as well as with external parties. For me commu
nication is a significant part of leading and managing”.
Susanne Reeg - Academics for Development

Anders denken
Je gaat creatief denken.  
Dit leidt tot innovatie /  

Je krijgt inzicht in beweegredenen 
en het handelen van andere 

mensen / Je verbreed je 
horizon en zo groeit  

je kennis.

Efficiënter  
werken

Je krijgt inzicht in de markt, 
 dus kan je gerichter werken /  

Je legt sneller linken en  
verbindingen en ontdekt 

aanknopingspunten /  
Je ontwikkelt een  

kritische blik. 

Je netwerk  
uitbreiden

Je kunt beter inspelen op  anderen, 
krijgt meer begrip en wordt 

 genuanceerder. Hierdoor oordeel je 
minder snel / Je krijgt goed contact 
op sociaal niveau en gaat prettiger 

samenwerken / Je netwerk  
vergroot – je verdiept  

je meer en gaat andere  
partijen benaderen.

SodaProducties’ rol in 2017

Jaarverslag 2017 – SodaProducties
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januari 2019

DE MOTOR VAN 
 INNOVATIE! 
Er komt steeds meer interesse in 
nieuwsgierigheid als motor voor 
innovatieve nieuwe ontwikkelingen. 
Geniaal ben je als je bijvoorbeeld 
200 verschillende toepassingen 
weet voor een paperclip. Kinderen 
kunnen dat uitstekend en houden 
alle opties open, waar volwassenen 
vaak lineair naar één oplossing  
toe redeneren. Wat als de paperclip 
van rubber gemaakt is en 50 meter 
de lucht in strekt? 

DOOR ONBEVANGEN 

NAAR MOGELIJKE 

ONTWIKKELINGEN 

TE KIJKEN KOM  

JE VERDER!

Ga deze maand  
samen met een 

kind(erlijke geest) de 
uitdaging aan, en 

bedenk zoveel mogelijk 
toepassingen voor 
bijvoorbeeld een 

paperclip!

Een training  
of studie volgen 

ontwikkelt je terwijl 
je tegelijk jouw 

netwerk vergroot.

NIEUWSGIERIGHEID 

LEIDT TOT  

ONTWIKKELING



Je ziet nieuwe 

kansen en krijgt 

een frisse blik

Nieuwsgierigheid leidt tot  
ontwikkeling

Methodiek: 
Nieuwsgierigheid en ontwikkeling stimuleren.

Door in te zetten op nieuwsgierigheid 
investeren we op een speelse manier in 
betrokkenheid en het versterken van 
netwerken. 

Door de samenwerking met een andere  partij leer je veel.  
Wat draagt dat bij aan je ontwikkeling:
• Mensen leren omdat ze hun competenties toepassen in een andere context
• Ze leren flexibel en creatief te denken, hun blik te verruimen
• Je krijgt toegang tot gespecialiseerde kennis 
• Je bouwt aan een nieuw netwerk
• Je ziet nieuwe kansen en krijgt een frisse blik. 
• Je krijgt de kans om verborgen talenten te ontplooien
 

“Wij zijn gewend om gesprekken te voeren met mensen 
met dezelfde ‘mindset’, maar je hebt hier met een andere 
doelgroep te maken. Het is leerzaam en onze medewerkers 
halen hier veel goede dingen uit. Denk aan communicatie
stijlen en gedragspatronen. Onze klanten zijn er in alle 
soorten en maten, de opgedane kennis kunnen ze bijvoor
beeld toepassen tijdens gesprekken met nieuwe klanten. 
We doen het niet alleen uit idealisme, maar ook voor onze 
persoonlijke ontwikkeling.”

John Bom van Mazars Utrecht

 

“De langdurige relatie die we op
bouwen door elkaar met bepaalde 
frequentie te zien is mooi.  
We kunnen samen optrekken, elkaar 
leren kennen, van elkaar leren.”

Sam Schoch- bestuurder Middin 
SodaProducties begeleidde een samenwerking 
tussen Middin en Mazars Den Haag. Professionals 
uit de zakelijke dienstverlening gingen samen met 
Middins cliënten met een beperking aan de slag in 
Buitengoed Dorrepaal.  

SodaProducties’ rol in 2017

Jaarverslag 2017 – SodaProducties
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februari 2019

GEBRUIK JE ZINTUIGEN 
Om nieuwsgierig te zijn, heb je je zintuigen  
hard nodig. Nieuwe ervaringen opdoen begint  
bij open luisteren, voelen, zien, ruiken, proeven 
en spreken.  Najib Amhali biedt met zijn Najib 
Foundation voor medische projecten arme en 
kwetsbare kinderen in Marokko. Ze krijgen 
toegang tot gehoorapparaten, brillen of een 
tandartsbezoek, zo wordt de nieuwsgierigheid 
van kinderen in Marokko niet belemmerd door 
hun fysieke beperkingen. Zelf doet hij ook  
nieuwe ervaringen op, door bijvoorbeeld  
een tandarts te assisteren.  
En dat hij deze jonge mensen weer ziet lachen  
na een behandeling, past natuurlijk bij zijn vak  
als grappenmaker!  

ZELF  
NIEUWE  

ERVARINGEN 
OPDOEN?!

Luister deze maand  
eens samen met een ouder 

iemand naar zijn of haar 
muzieksmaak van vroeger. 

Dat kan via project ‘Een 
Praatje en een Plaatje’ waarbij 
je met een draagbare platen-

spelen op bezoek gaat bij 
ouderen. Wat horen jullie?

Je kunt ook  
een buurtmoestuin 

bezoeken. Dan leer je 
buurtgenoten kennen 
terwijl je de geur van 
planten opsnuift en  
met je handen in  
de aarde wroet.

 
”We richten 

ons op de principes 
van horen, zien en spreken. 
Die drie dingen zijn voor mij 

persoonlijk als  cabaretier ook 
heel belangrijk.” 

Najib Amhali – 
Cabaretier en acteur.

NIEUWSGIERIGHEID 

LEIDT TOT NIEUWE  

ERVARINGEN



Activiteit: 
Structurele maatschappelijke betrokkenheid stimuleren in het bedrijfsleven. 

Door aan te sluiten op behoeftes van beide 
partijen, krijgt de samenwerking de kans 
om te verdiepen. Zo zorgt maatschappelijke 
betrokkenheid voor effectievere aanpak van 
maatschappelijke problemen èn nieuwe 
inzichten voor alle partijen. 

Advies en faciliteren MVO-beleid 
Waar bedrijven voorheen met name door sponsoring een bijdrage wilden 
 leveren, is er nu de behoefte om daadwerkelijk iets te gaan doen voor hun 
 omgeving. Maar het is lastig te ontdekken waar ze impact kunnen maken.  
Ook sluiten maatschappelijke  vacatures vaak niet aan bij hun beschikbaarheid.  
Veel maatschappelijke initiatieven willen graag meer met bedrijven samen
werken, maar weten niet hoe ze dit moeten aanpakken en hoe ze kunnen  
zorgen voor gelijkwaardige samenwerking. 
Deze twee werelden weten elkaar dus moeilijk te vinden. De activiteiten die 
ontstaan tussen deze partijen, blijven vaak incidenteel of spelen niet in op  
de daadwerkelijke maatschappelijke behoefte. 
SodaProducties gaf invulling aan MVObeleid (Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen) en advies over maatschappelijke betrokkenheid aan bedrijven  
als bol.com, Evident, NCOI en Rabobank. 

Samenwerking Mazars Foundation 
Sinds 2016 werkt SodaProducties hierin ook samen met de Mazars Foundation. 
 Samen brengen zij zoveel mogelijk mensen in beweging voor een maatschap
pelijk doel. SodaProducties benut haar landelijke netwerk van maatschappelijke 
initiatieven. We weten wat er speelt bij hen en waar behoeftes liggen. Met een 
team van maatschappelijke ambassadeurs vanuit elke Mazarsvestiging, 
 inventariseren we welke bijdrage Mazars kan leveren aan hun omgeving. 
SodaProducties laat maatschappelijke initiatieven en Mazarianen kennismaken 
en begeleidt het traject van verwachtingen uitspreken, concrete afspraken 
 maken en het proces monitoren. Samen gaan ze aan de slag met verschillende 
sociale activiteiten. Wat bereikten we hierin samen in 2017:
• ruim 200 van de 700 Mazarsmedewerkers gingen aan de slag voor hun  

omgeving
• ze werkten vanuit 6 locaties door het hele land mee aan 22 sociale activiteiten 
• zo zijn honderden deelnemers van maatschappelijke initiatieven bereikt  

en ondersteund. 
• van de samenwerking met 19 maatschappelijke initiatieven, ontstonden  

bij 6 een structureel partnerschap met een Mazars vestiging.

200+ Mazarianen  

verruimden hun blik 

door zich in te  

zetten voor honderden 

stadsgenoten via 22  

sociale activiteiten 

“Je beseft je pas hoe moeilijk sommige 
 mensen het hebben en dat dit vaak buiten 
hun schuld is. Het is zo  makkelijk om deze 
mensen verder te helpen door rustig wat 
post door te nemen. Je kunt gewoon niet 
met minder moeite meer impact hebben”.

Kees-Jan Sier van Mazars Amsterdam 
over zijn inzet bij Administratie Op Orde, waar 
 Amsterdammers worden begeleid om weer over
zicht te krijgen in hun  achterstallige administratie

“De vrijwilligers kijken terug op een middag 
met bijzondere ontmoetingen en eerlijke 
 gesprekken. Vooral de onbevangenheid  
van de  cliënten maakte grote indruk.  
Ze zijn trots op wat zij doen en delen  
graag hun blijdschap. Maar ook andersom, 
 wanneer iets niet bevalt, winden zij er geen 
doekjes om. Deze samenwerking  belooft 
een hoop unieke ervaringen op te leveren!”

Medewerkers van Mazars Den Haag 
over hun  samenwerking met Middin

Nieuwsgierigheid leid tot  
nieuwe ervaringen

SodaProducties’ rol in 2017

Jaarverslag 2017 – SodaProducties
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OUD EN  
JONG

Omapost verbindt ouderen met jonge mensen. 

Veel ouderen in Nederland zijn eenzaam en veel 

jonge mensen zijn te druk om vaak aan hun  

grootouders te denken. Door de Omapostapp 

word je gelinkt aan een bonusomaof opa! 

Ook verbinding  

begint bij nieuws-

gierigheid. Elkaar 

zien, leren kennen, 

meer over elkaar 

weten.
Als je je opstelt als 

toerist in eigen land of 
naar een Repair Café 

gaat, komen de verhalen 
gegarandeerd op je af!

Kijk, luister  
en schrijf de 
uitspraak van 

de dag op!

SCHRIJF JE  
MOOISTE QUOTE HIERONDER OP

VANDAAG  BEN JIJ QUOTE HUNTER!

NIEUWSGIERIGHEID 

LEIDT TOT  

VERBINDING
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SodaProducties 

had in 2017 met ruim 

200 
nieuwe maatschappelijke 

initiatieven contact

Nieuwsgierigheid leidt tot 
verbinding

Methodiek:
Nieuwe verbindingen creëren door continue nieuwsgierig te zijn. 

Voor SodaProducties is nieuwsgierigheid 
onmisbaar. We kijken, luisteren en stellen 
vragen. 
En onderzoeken wat er speelt bij bedrijven, fondsen, particulieren, maat
schappelijke initiatieven en andere belanghebbenden op het gebied van  
maatschappelijke inzet. We verzamelen input en signalen om nieuwe ideeën 
en kansen te ontdekken. Onze ervaring en inzichten delen we met ons netwerk 
en vertalen we naar praktisch toepasbare materialen, trainingen en activiteiten. 
Zo creëren we verbindingen waarmee betrokkenen hun eigen en elkaars situatie 
structureel kunnen verbeteren.

Nieuwsgierigheid verbindt ons netwerk
Samen kom je verder en bereik je meer. Zonder alle voelsprieten en inzet van ons 
landelijke netwerk, betrokken partners en topteam, hadden we nooit zoveel kun
nen bereiken voor de maatschappij. Wie hebben zich in 2017 allemaal ingezet?

• Een divers team van 12 personen was actief vanuit het hoofdstation in 
Utrecht. Teamleden van SodaProducties zijn nieuwsgierig, verbindend  
en ondernemend. Zij ondersteunden maatschappelijke initiatieven, werkten 
aan eigen projecten, ontwikkelden nieuwe materialen en stimuleerden 
 samenwerking tussen verschillende  sectoren. 

• In 2017 deelden 6 leden van de Raad van Advies onbetaald hun netwerk, 
 ervaring of kennis in om bij te dragen aan de doelen van SodaProducties. 
Een 3koppige Raad van Toezicht controleerde de bedrijfsvoering en directie 
van SodaProducties. Ook zij zetten hun ervaring en expertise vrijwillig in 
voor de organisatie.

• Ook bedrijven delen kosteloos hun kennis met SodaProducties en haar 
 netwerk. Zoals Kessels en Smit, EMMA Communicatie, ABN AMRO, 
 Berenschot en nog veel meer!

• Sponsoring (in natura) van partners als Microsoft, En Publique, Uadviseurs, 
Into Impact, Tijgertigra, BamBoosteR, de Alchemist, Mercis, Algemene 
 Onderwijs Bond, Lemniscaat, Boekenbon en Gottmer.

• Samenwerkingspartners van SodaProducties zijn onder andere: Erasmus 
Universiteit, Kuperus &co, Holthaus Advies,Hof van Cartesius, stichting 
 Lezen, Social Powerhouse, Actief Ouderschap en Talentcoach. 

“De uitgedragen nieuwsgierigheid van 
SodaProducties leidt bij velen tot een 
 nieuwe manier van waarnemen. Een nieuwe 
manier van waarnemen betekent een nieuwe 
manier van denken. Een nieuwe manier van 
denken betekent een nieuwe mens. En als  
er nieuwe mensen komen, is er een nieuwe 
samenleving. De activiteiten van Soda
Producties zijn geen doel, maar veeleer het 
voertuig. Een voertuig naar een samenleving 
waar mensen nieuwsgierig zijn, geïnteres
seerd zijn in elkaar, niet zichzelf opsluiten  
in wat ze altijd al gedacht hebben, niet  
alleen met zichzelf bezig zijn, onderzoekend 
zijn, ondernemend zijn.”

Coen van der Linden – Onderwijsmanager 

SodaProducties’ rol in 2017

Jaarverslag 2017 – SodaProducties



april 2019

VERKEN JE  
GRENZEN! 

Doe iets wat je normaal niet  zou doen en kijk hoe je daarmee omgaat. Onderzoek  hoe jij reageert op anderen of hoe anderen op jou reageren.  Wat wil je daaraan veranderen? Wat kan je daarin doen? 

Nieuwsgierigheid  
= oude beelden en 
ideeën durven  
los laten. Nieuwsgierig 
naar jezelf en jouw 
omgeving zijn, zorgt 
dat je nieuwe dingen 
ontdekt en gewoontes 
kunt aanpassen. 

WAAR WORD JIJ  

BLIJ VAN?
Wat zou je willen doen en wat 

mis je? Leuke vragen om samen 

met anderen te onderzoeken.  

Wil je een stapje verder gaan, 

pak er dan speciale kaarten  

of boekje bij die prikkelende 

vragen stellen. 

NIEUWSGIERIGHEID 

LEIDT TOT  

REFLECTIE
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Balans per 31 december 2017

 

Toelichting

G.C.T. de Winter, accountant  
administratieconsulent bij  
U adviseurs accountants:  
“Deze balans per 31 december 2017  
en staat van baten en lasten over het  
jaar 2017 zijn op juiste wijze afgeleid uit 
de jaarrekening 2017 van Stichting  

SodaProducties te Utrecht die wij  hebben 
samengesteld. De balans en staat van 
baten en lasten over het jaar 2017 zijn 
 onder verantwoordelijkheid van het 
 bestuur van de stichting opgesteld.  
Voor een beter inzicht in de financiële 
 positie en in de resultaten van de Stichting 
SodaProducties te Utrecht, alsmede in de 
reikwijdte van onze samenstelopdracht, 
dienen bovenstaande balans en staat van 

baten en lasten 2017 te worden gelezen  
in samenhang met de door ons samen
gestelde jaarrekening. Bij de door ons 
 samengestelde jaarrekening 2017 van 
Stichting SodaProducties te Utrecht 
 hebben wij op 5 februari 2018 een 
 samenstelverklaring afgegeven.  
Op de balans per 31 december 2017  
en staat van baten en lasten 2017 is  
geen  accountantscontrole toegepast.”

Bronnen van inkomsten

Franchisevergoeding € 183.678
Donaties/giften € 133.953
Subsidies € 80.770
Dienstverlening € 19.920
Verkoop materiaal VoorleesExpress € 13.371
Sponsoring in natura € 6990
Totaal € 438.682 

2017 2016
Vaste activa
materiele vaste activa  € 3.743  € 2.248 
financiële vaste activa  € 950  € 950 
totaal vaste activa  € 4.693  € 3.198

Vlottende activa
vorderingen  € 13.306  € 43.276 
betalingsmiddelingen  € 165.830  € 247.534 
totaal vlottende activa  € 179.136  € 290.810

Totaal activa  € 183.829  € 294.008

Staat van baten en lasten
2017 2016

Lasten
personeelslasten € 223.027 € 216.311
afschrijvingskosten € 2.455 € 4.462
huisvestingskosten € 18.443 € 13.570 
organisatiekosten € 142.119 € 161.639 
activiteitenkosten € 17.570 € 14.514
financiële baten en lasten € 1.304 € 834 
kostprijs van de omzet € 35.360 € 59.240 
Totaal lasten  € 440.278  € 470.570

2017 2016
Passiva
continuïteit reserves € 111.727 € 113.323 
bestemmingsreserves € 18.372 € 18.372 
totaal vermogen € 130.099 € 131.695

Kortlopende schulden 
schuldenbelasting/pensioenpremie € 2.877 € 4.725 
crediteuren en overlopende passiva € 50.853 € 122.688 
totaal kortlopende schulden € 53.730 € 127.413 

Langlopende schulden  € 34.900
Totaal passiva  € 183.829  € 294.008 
 

2017 2016
Baten
subsidies € 80.770 € 152.626
sponsoring/giften € 140.943 € 96.735 
overige baten € 216.969 € 221.636 
rente     

Totaal baten € 438.682 € 470.997

Nieuwsgierigheid leidt tot 
reflectie
Onze methodiek om optimaal maatschappelijk resultaat te behalen: zorgen voor transparante  
communicatie, effectieve bedrijfsvoering en kritische reflectie. Wat konden wij doen met welke  
middelen? En waar kwamen onze inkomsten vandaan?

SodaProducties’ rol in 2017



Stichting SodaProducties  
zet zich sinds 2005 in voor 
 maatschappelijke innovatie.

SodaProducties begeleidt non-profits, sociaal ondernemers en 
 bedrijven bij een effectieve invulling van hun maatschappelijke 
 doelen. Als landelijke netwerkorganisatie stimuleren we onder
linge samenwerking en het benutten van elkaars kennis, 
middelen en netwerk. 

Bedankt!

Enorme dank aan alle organisaties en personen die hebben 
meegewerkt aan onze activiteiten en het bereiken van onze 
doelen. Wij hadden deze resultaten niet kunnen leveren zonder 
de:
• enorme inzet van ons netwerk, freelancers, samenwerkings

partners, vrijwilligers en het kernteam;
• onbetaalbare inzet van de Raad van Toezicht en de Raad  

van  Advies waardevolle bijdrage van vele maatschappelijke 
initiatieven en andere stakeholders;

• sponsoring in natura en kortingen van leveranciers, partners  
en organisaties;

• fijne samenwerking met iedereen van ‘ons’ bedrijfsverzamel-
gebouw de Alchemist;

• bijdrage van investeerders, fondsen en donateurs
• onze topontwerpers van En Publique.

Colofon 
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Organisatiegegevens 
SodaProducties 
Bedrijfsverzamelgebouw De Alchemist,  
Koningin Wilhelminalaan 8, 3527 LD Utrecht. 
030  26 15 992 
KvK: 30209829   
Bank: NL57RABO0115239782
contact@sodaproducties.nl 
www.sodaproducties.nl 
twitter.com/sodaproducties 
facebook.com/SodaProducties 

Ook meebouwen aan maatschappelijke innovatie?  
Ondersteunen? SodaProducties heeft de ANBIstatus  
(Algemeen Nut Beogende Instelling). Ons steunen is daardoor 
fiscaal aantrekkelijk, giften zijn geheel of deels aftrekbaar. 
Meedoen? We werken samen op basis van gelijkwaardig  
partnerschap en kijken altijd hoe iedereen hier baat bij heeft.  
We zijn nieuwsgierig naar je! 



Vooruitblik Wij zijn nieuwsgierig.  
Ook naar 2018 en verder. 
Vragen genoeg, wij gaan  
op zoek naar antwoorden!

Met welke 
partners gaan 
we werken?

Welke impact  
heeft de inzet van  
SodaProducties 

op de
maatschappij?

Voor welke 
maatschappelijke 
thema’s kunnen  
wij het verschil 

maken?

Welke  
signalen gaan 
we opvangen  

uit onze  
omgeving?

Hoeveel koffie  
gaan we met  

initiatieven drinken?

Welke  
fouten  

gaan we  
maken?

Welke  
successen 

gaan  
we halen?

Kan de  
SodaMethode 

worden vertaald 
naar een  
training?

Wat gaan we  
leren van de  

Erasmus  
Universiteit?

Gaan we een  
impactvol spel 

spelen met 
maatschappelijke 

initiatieven?

?

?

?

Welke  
bedrijven maken 
maatschappelijke  

betrokkenheid  
onderdeel van  

hun DNA?
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