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VOORWOORD    7 

VOORWOORD

Verbeter de wereld, begin een bedrijf.

Met die slogan begonnen pioniers Willemijn Verloop en Mark Hillen in 2012 de 

platformorganisatie Social Enterprise NL, waarmee ze sociaal ondernemen wilden 

stimuleren. Het werd ook de titel van hun boek, dat in 2013 verscheen. Op dat 

moment was sociaal ondernemerschap een nog maar nauwelijks bekend begrip 

in Nederland.

Een paar jaar later is sociaal ondernemen uitgegroeid tot een ongekend populair 

fenomeen. Zeker twee Nederlandse sociale ondernemingen zijn inmiddels ook 

bedrijven met een internationale voorbeeldfunctie. Chocoladebedrijf Tony’s 

Chocolonely produceert sinds 2005 chocolade, met als missie om de productie 

van chocola 100% slaafvrij te maken. Tony’s werkt aan een transparante 

waardeketen, waarin traceerbaar is waar de ingrediënten van een chocoladereep 

vandaan komen. Het bedrijf wil zo een voorbeeld stellen voor andere bedrijven. In 

Nederland is Tony’s een groot commercieel succes: begin 2018 is het uitgegroeid 

tot marktleider in de chocoladesector.

Een ander voorbeeld van een Nederlands bedrijf met internationale uitstraling is 

Fairphone. Deze sociale onderneming wil zo eerlijk mogelijk mobiele telefoons 

produceren en tegelijk werken aan duurzaamheid. Dat betekent dat Fairphone de 

nadruk legt op goede werkomstandigheden bij het winnen van de grondstoffen 

voor de telefoon én bij de productie ervan. Daarnaast is de telefoon modulair 

opgebouwd, waardoor onderdelen te vervangen zijn en je langer met je telefoon 

moet kunnen doen.

Naast de verhalen van Tony’s en Fairphone zijn er nog veel meer inspirerende 

verhalen van ondernemers die in hun eigen gemeenschap of wereldwijd 

maatschappelijke problemen willen oplossen. Maar de grote populariteit van 

sociaal ondernemen brengt ook lastige vragen met zich mee.
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Waar gaat ‘regulier’ of ‘traditioneel’ ondernemerschap over in ‘sociaal’ 

ondernemerschap? Ben je als ondernemer in de sociale sector per definitie 

ook een sociale ondernemer? Moet je per se mensen met een kwetsbare 

arbeidsmarktpositie in dienst hebben om je een sociale onderneming te 

mogen noemen?

Met dit document willen we antwoord geven op allerlei vragen rond het begrip 

sociaal ondernemerschap. In eerste instantie is het geschreven voor docenten 

en gevorderde studenten in het hoger onderwijs. Maar ook voor beleidsmakers, 

sociaal ondernemers en anderen die met het begrip aan de slag willen is het 

hopelijk interessant. Het is een levend document over een levendig begrip. 

Feedback en aanvullingen zijn dus meer dan welkom en worden meegenomen 

in de volgende versie.

Amsterdam, september 2018
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1

INLEIDING EN 
LEESWIJZER

Wat is het doel van een bedrijf: zoveel mogelijk winst maken, of helpen 

maatschappelijke problemen op te lossen?

Deze vraag helpt om onderscheid te maken tussen traditionele ondernemingen, 

die primair op financiële waarde gericht zijn en sociale ondernemingen, waarvoor 

maatschappelijke waarde voorop staat. Wil je, met inachtneming van bepaalde 

waarden, winst maken of wil je een probleem oplossen en is een bedrijf daarvoor 

een middel?

Dit document gaat over bedrijven die het oplossen van maatschappelijke 

problemen als startpunt nemen: sociale ondernemingen. We gebruiken daarbij de 

volgende werkdefinitie: ‘Sociale ondernemingen zijn zelfstandige ondernemingen 

die een product of dienst leveren en primair en expliciet een maatschappelijk 

doel nastreven, dat wil zeggen een maatschappelijk probleem willen oplossen’ 

(Sociaal-Economische Raad [SER] 2015, p. 26).

De term sociaal ondernemerschap is het afgelopen decennium in Nederland steeds 

populairder en gangbaarder geworden. Steeds meer bedrijven profileren zich als 

sociale onderneming. Er zijn vele rapporten over geschreven, je kunt er opleidingen 

in volgen en gemeenten hebben er beleid op ontwikkeld. Maar ondanks deze 

sterke ontwikkeling van de sector is er nog veel onduidelijkheid en leven er 

allerlei vragen.
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De begripsverwarring rond sociaal ondernemerschap is niet vreemd. De term 

zelf verbindt twee werelden met elkaar. Dat zijn de wereld van ‘sociaal’, waarin 

maatschappelijk belang voorop staat, en de wereld van ‘ondernemerschap’, 

waar traditioneel vooral het financieel belang telt. Sociaal ondernemerschap 

is bovendien een begrip dat je vanuit veel verschillende perspectieven en 

invalshoeken kunt benaderen. Het is ook een relatief jong begrip. In Nederland 

komt de beweging richting meer sociaal ondernemerschap vooral van onderop. 

Pas sinds kort is er aandacht vanuit de overheid en begint de sector zich te 

organiseren.

De ontwikkelingen gaan nu wel snel. Belangrijke mijlpalen zijn de oprichting van 

platformorganisatie Social Enterprise NL in 2012, de publicatie van het SER-advies 

over sociale ondernemingen in 2015 en de ontwikkeling van een Code Sociale 

Ondernemingen in 2017/18. Toch is de sociale onderneming in Nederland 

nog altijd niet gekoppeld aan een juridische definitie. Dat alles maakt sociaal 

ondernemerschap een lastig begrip.

Voor dit document stellen we dat twee elementen de kern van sociaal 

ondernemerschap vormen: het moet gaan om zelfstandig ondernemerschap, en 

de centrale doelstelling van de onderneming moet gericht zijn op het oplossen 

van een maatschappelijk probleem. Uitgaande van deze kern, willen we met dit 

document studenten, docenten, ondernemers en andere belangstellenden helpen 

om grip op het begrip te krijgen.

Dat doen we als volgt. In hoofdstuk 2 plaatsen we sociaal ondernemerschap in 

een aantal grote kaders. We verbinden het met de participatiesamenleving en 

met nieuwe visies op de economie. We gaan ook kort in op de geschiedenis van 

het begrip.

Daarna volgt het hoofddeel van dit document (hoofdstukken 3 t/m 7), waarin 

we je met behulp van vijf kerncomponenten en bijbehorende vragen langs de 

belangrijkste inzichten en invalshoeken rond sociaal ondernemerschap leiden 

(tabel 1).
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Tabel 1 Kerncomponenten en vragen rond sociaal ondernemerschap

Kerncomponent Vraag Antwoordrichtingen Hoofdstuk

Doel en eenheid Waarom bestudeer 
je het begrip: ben je 
vooral geïnteresseerd 
in ondernemer, 
onderneming of 
ondernemerschap?

• Onderneming (bedrijf)
• Ondernemer (persoon)
• Ondernemerschap 

(proces / vaardigheden)

3

Definitie Wat voor definitie 
van sociaal 
ondernemerschap 
zoek je?

• Wetenschappelijke 
definitie

• Werkdefinitie voor 
Nederlandse praktijk

• Juridische definitie

4

Referentiekader Ten opzichte van welke 
andere begrippen wil je 
sociale ondernemingen 
plaatsen?

• Verschil met 
maatschappelijk 
verantwoord ondernemen

• Verschil met 
burgerinitiatief

• Verschil met inclusief 
ondernemen

• Verschil met sociale firma

5

Typen Op welke manier wil 
je verschillende typen 
sociale ondernemingen 
onderscheiden?

• Typologie naar ontstaan
• Typologie naar onder-

nemerschapsdimensie
• Typologie naar 

impactgebied
• Typologie naar 

reikwijdte ambitie 

6

Toegevoegde 
waarde

Hoe kun je de toege-
voegde waarde van 
sociale onder nemingen 
laten zien?

• Theorie: veranderingsleer
• Praktijk: impactmeting

7

In hoofdstuk 8 gaan we vervolgens in op de actuele stand van zaken in de sector 

in Nederland. We sluiten af met een lijst van begrippen en een serie tips om verder 

te lezen.
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2

HET KADER: 
OVER MICRO KREDIET, 

DONUTS EN DE 
PARTICIPATIESAMENLEVING

Waarom zijn bedrijven op aarde? Sociaal ondernemers geven op die vraag een 

ander antwoord dan traditionele ondernemers. Ze streven vaak naar een ander 

soort economie en samenleving, maar tegelijk functioneren ze met hun bedrijf 

binnen dezelfde kaders als ‘reguliere’ ondernemers.

Die kaders waarin je ondernemerschap in Nederland kunt plaatsen, staan in 

dit hoofdstuk centraal. We beginnen met het maatschappelijke kader. Sociale 

ondernemingen bespreken we als een van de actoren die invulling geven aan de 

participatiesamenleving. Vervolgens zoomen we in op het economische kader. 

Hier gaat het om de rol van sociale ondernemingen als voorlopers van een ‘nieuwe 

economie’, die ook wel betekeniseconomie wordt genoemd. Tot slot bespreken 

we het kader dat de duurzaamheidsdoelstellingen (Sustainable Development Goals 

of SDG’s) van de Verenigde Naties vormen. Maar eerst gaan we kort in op de 

geschiedenis van het begrip sociaal ondernemerschap.
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2.1 Sociaal ondernemerschap: een kort historisch overzicht

Vormen van sociaal ondernemerschap hebben altijd bestaan, zo stellen 

verschillende onderzoekers. Historische personen als Franciscus van Assisi 

of Florence Nightingale worden wel eens vroege voorbeelden van social 

entrepreneurs genoemd (Bornstein & Davis, 2010, p. 2). Ook de achttiende-

eeuwse Britse wetenschapper Adam Smith, een grondlegger van de economische 

wetenschap, wordt in verband gebracht met sociaal ondernemerschap. Smith 

beargumenteert in The theory of moral sentiments dat het eigenbelang moet 

worden gezien in relatie tot ‘morele sentimenten’ en verantwoordelijkheden die 

mensen hebben (Smith, 1759). Met die combinatie tussen morele motieven en de 

vrije markt hebben ook de sociale ondernemers van nu te maken (zie ook Dagevos, 

Kiers, Kors, & Verhagen, 2015).

Als begrip komt sociaal ondernemerschap (social entrepreneurship) pas in de 

tweede helft van de twintigste eeuw echt in gebruik. Dat begint in de jaren tachtig 

in de Verenigde Staten, waar de Ashoka Foundation met oprichter Bill Drayton als 

pionier fungeert. Ashoka bevordert sociaal ondernemerschap onder meer door 

mensen met innovatieve sociale ideeën financieel en praktisch te ondersteunen.

Ook onderzoek naar sociaal ondernemerschap komt vanuit de VS op gang. 

De bekendste pionier is Greg Dees. Hij probeert het begrip te definiëren en 

onderscheidt als eerste verschillende ‘denkscholen’ in het debat rond sociaal 

ondernemerschap (zie o.a. Dees & Anderson, 2006).

In de jaren negentig wordt de term ook in Europa populair, te beginnen in Groot-

Brittannië. Daar voert de Labour-regering van Tony Blair beleid dat the third 

way als uitgangspunt heeft: niet links of rechts, maar met het beste van beide 

benaderingen. Een belangrijke rol daarin is weggelegd voor the third sector, een 

nieuwe omschrijving van de sector waarin organisaties actief zijn die niet op winst 

gericht zijn. Deze derde sector bestaat naast de twee traditionele sectoren: de 

markt (private sector) en de staat (publieke sector). Diverse studies, maatregelen 

en initiatieven in de Britse context bieden sindsdien ruimte aan de derde sector, en 

dus ook aan sociaal ondernemerschap. Misschien wel de belangrijkste maatregel 

is het mogelijk maken van een nieuwe rechtsvorm voor ondernemingen met 

maatschappelijke doelstellingen: de Community Interest Company (CIC).
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Na Groot-Brittannië verspreidt het begrip sociaal ondernemerschap zich in de 

afgelopen twee decennia verder door Europa. De Europese Commissie is hierbij 

een belangrijke aanjager, onder meer door het Social Business Initiative EU (2011) 

te starten, een stimuleringsprogramma dat veel onderzoek en internationale 

netwerkvorming mogelijk maakt. Hieruit ontstaat onder meer de expertgroep 

GECES, die probeert overzicht te creëren rondom het begrip.

Bij het grote publiek komt het begrip sociaal ondernemerschap in 2006 in de 

belangstelling, als de voorzitter van het Nobelcomité verklaart: ‘De Nobelprijs voor 

de Vrede 2006 wordt toegekend aan Muhammad Yunus en de Grameen Bank, 

voor hun inspanningen om van onderop economische en sociale ontwikkeling tot 

stand te brengen.’

Dat de Nobelprijs voor de Vrede naar een bank en haar oprichter gaat, komt 

voor veel mensen onverwacht. Maar de Grameen Bank is niet zomaar een bank 

en Yunus niet zomaar een bankier. Yunus, een econoom uit Bangladesh, was 

met de Grameen Bank al sinds 1983 bezig om een maatschappelijk probleem 

op te lossen. Een heel groot deel van de bevolking van Bangladesh was arm en 

had geen toegang tot leningen om bijvoorbeeld een eigen bedrijfje te beginnen. 

De Grameen Bank begon daarom met het verstrekken van microkredieten: kleine 

leningen die mensen in een rustig tempo weer konden afbetalen. Op het moment 

dat de Nobelprijs in 2006 wordt toegekend, heeft de bank al aan zo’n zeven 

miljoen mensen kredieten verstrekt. De leningen van gemiddeld 100 dollar gaan 

voor 95% naar vrouwen (Nobelprize.org, 2014). Sinds de toekenning van de prijs 

wordt de Grameen Bank internationaal beschouwd als een belangrijk voorbeeld 

van een sociale onderneming en Muhammad Yunus als een invloedrijke denker 

rond sociaal ondernemerschap.

De toekenning van het Nobelcomité betekent veel voor de bekendheid van 

sociaal ondernemerschap wereldwijd. Na 2006 komt de ontwikkeling in een 

stroomversnelling. Ook in Nederland is sociaal ondernemerschap sindsdien in 

opkomst. Er komen steeds meer sociale ondernemingen bij, er ontstaat een 

platformorganisatie, steeds meer gemeenten hebben er aandacht voor en er 

wordt veel over geschreven.
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2.2 Opkomst van de participatiesamenleving

In Nederland past de opkomst van sociaal ondernemerschap goed bij de 

veranderende inrichting van de samenleving in deze periode. Dit proces wordt 

door velen de overgang van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving 

genoemd. De term participatiesamenleving krijgt een belangrijke plaats in 

maatschappelijke discussies als de koning deze in de Troonrede van 2013 gebruikt. 

Het principe houdt in ‘dat de overheid voortaan uitgaat van de eigen kracht en 

zelfredzaamheid van individuen. (…) Met de overgang van verzorgingsstaat naar 

participatiesamenleving trekt de overheid zich terug uit bepaalde activiteiten 

en sectoren’ (Abu Ghazaleh, Hogenstijn, Meerman, Zinsmeister, & Ballafkih, 

2017, p. 23). Over de opkomst van de participatiesamenleving is veel geschreven 

(zie bijvoorbeeld Putters, 2014; Delsen, 2016), ook in relatie tot sociale 

ondernemingen (zie bijvoorbeeld Sterk, Specht, & Walraven, 2013).

Sociale ondernemingen hebben een belangrijke plek in de participatiesamenleving, 

omdat ze fungeren als hybride organisaties (zie Doherty, Haugh, & Lyon, 2014; 

Karré & Mossel, 2017; Karré, 2018). Hybride duidt letterlijk op ‘van gemengde 

afkomst’. Voor sociale ondernemingen betekent dit dat ze opereren op het 

punt waar de drie sectoren overheid, markt en civil society elkaar raken. Andere 

benamingen voor deze laatste sector zijn non-profit sector, civic sector, third 

sector, maatschappelijk middenveld of burgermaatschappij.

Je kunt de verhouding tussen de drie sectoren schetsen in de vorm van een 

driehoek of een drietal deels overlappende cirkels (figuur 2.1). In de ‘democratische 

driehoek’ (Zijderveld, 1999) ligt de nadruk op de vraag hoe staat, markt en 

burgermaatschappij elkaar bespelen vanuit hun eigen uitgangspunt. De cirkels van 

het multi-stakeholdermodel leggen meer de nadruk op de overlap in activiteiten 

en doelen.
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Figuur 2.1 De democratische driehoek en het multi-stakeholdermodel

Staat:
Wetten en regels

Burgermaatschappij:
Betekenisvolle

structuren

Markt:
Handel en

bedrijvigheid

Overheid

Markt
Civil

Society

Bronnen: Gebaseerd op Zijderveld, 1999 en Ridley-Duff & Bull, 2016

Wat is nu de rol van sociale ondernemingen in deze modellen van de inrichting van 

de samenleving? De overgang van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving 

betekent dat de overheid zich terugtrekt van een aantal taken. In de driehoek 

betekent dit dat de overheid meer ruimte overlaat in het midden. Over het 

ontstaan van die ruimte kun je verschillende politieke en ideologische opvattingen 

hebben. De een vindt dat de overheid bepaalde taken hoort uit te voeren en niet 

aan de markt kan overlaten, de ander vindt het juist een goede zaak als de markt 

en de burger meer ruimte krijgen. Maar hoe je het ontstaan van die ruimte in 

het midden ook interpreteert, feit is dat sociale ondernemingen de mogelijkheid 

hebben die ruimte in te vullen. Ze vervullen dan taken die eerder (deels) door 

de overheid werden uitgevoerd, zoals het aan het werk helpen van mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt. De overheid heeft dan ook belang bij sociaal 

ondernemerschap, omdat het gaat om sociale doelen die de overheid nog altijd 

nastreeft. De Bestuurskundigen Schulz, Van der Steen en Van Twist interpreteren 

dit als volgt: ‘De praktijk die wij waarnemen, is dat (…) sociale doelen steeds meer 

via commercieel ondernemerschap worden bereikt. Dat levert een bijdrage aan de 

uitvoering van wat in de afgelopen decennia steeds meer als een publieke taak is 

gedefinieerd. Het is daarom zaak sociaal ondernemerschap niet alleen af te zetten 

tegen commercieel ondernemerschap, maar vooral te bezien tegen het licht van 

overheidsdienstverlening’ (Schulz, Van der Steen, & Van Twist, 2013, p. 116).
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In het model met de drie overlappende cirkels is meteen al duidelijk dat overheid, 

markt en civil society aan elkaar verbonden zijn en dat hun activiteiten deels 

overlappen. Ze zijn elk belanghebbende of stakeholder bij het inrichten van 

de maatschappij. Daarom staat dit bekend als het multi-stakeholdermodel 

(Ridley-Duff & Bull 2011; 2016; in het Nederlands vertaald door Dagevos et al., 

2015, p. 82). De participatiesamenleving impliceert meer samenwerking tussen de 

stakeholders en dus grotere overlap tussen de cirkels. De activiteiten van sociale 

ondernemingen bevinden zich juist in de richting van de raakpunten van de cirkels. 

Dat betekent dat er volop ruimte is voor het ontstaan van synergie tussen sociale 

ondernemingen en andere stakeholders.

2.3 Andere kijk op de economie

De term participatiesamenleving slaat op de inrichting van de samenleving als 

geheel. Dat is een groot thema, waar je vanuit verschillende invalshoeken naar 

kunt kijken. In deze paragraaf nemen we een economische invalshoek. Dan past 

sociaal ondernemerschap goed bij nieuwe vormen van economisch denken, waarin 

termen als ‘donuteconomie’ of ‘betekeniseconomie’ centraal staan.

Het boek De donuteconomie van de Britse onderzoekster Kate Raworth verscheen 

in 2017 en werd meteen erg populair. Raworth stelt een fundamenteel andere 

manier van denken over economie voor: ‘Wat als we in de economie nu eens niet 

begonnen met de gevestigde theorieën, maar met de langetermijndoelen van de 

mensheid, en van daaruit op zoek gingen naar het economische denken dat ons in 

staat zou stellen die doelen te verwezenlijken?’ (Raworth, 2017, p. 14).

De huidige economie is gebouwd op een aantal uitgangspunten, bijvoorbeeld 

dat een bedrijf op aarde is om winst te maken en dat we moeten streven naar 

economische groei. Maar waarom eigenlijk? Raworth stelt een andere manier 

van denken voor. ‘Eenvoudig gezegd is het een radicaal nieuw kompas om de 

mensheid door deze eeuw te loodsen. En het wijst naar een toekomst waarin 

ieders behoeften worden bevredigd, terwijl tegelijkertijd de levende wereld 

waarvan we afhankelijk zijn wordt beschermd’ (p. 45). Raworth tekent haar visie in 

de vorm van een donut, twee cirkels die de twee grenzen aangeven waarbinnen 

de economie zich volgens haar moet bevinden (zie figuur 2.2). ‘Tussen het sociale 

fundament van menselijk welzijn [de binnenste cirkel] en het ecologische plafond 
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van planetaire grenzen [de buitenste cirkel] bevindt zich de veilige en rechtvaardige 

ruimte voor de mensheid’ (p. 45).

Figuur 2.2 De essentie van de ‘donut’
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Gebaseerd op: Raworth, 2017, p. 16

Raworth is ervan overtuigd dat bedrijven hun doelstellingen moeten wijzigen 

om ‘in de donut’ te komen. De nieuwe doelstellingen moeten gebaseerd zijn op 

principes rond duurzaamheid en transparantie, die ze ‘regeneratief en distributief’ 

noemt. Met de term regeneratief doelt ze op ‘economieën die de levenscycli 

waarvan het menselijk welzijn afhankelijk is – van lokaal tot mondiaal niveau – 

herstellen en vernieuwen’ (pp. 196-197) en waarin hergebruik van grondstoffen 

dus een belangrijke rol speelt. Met de term distributief doelt ze op economische 

netwerken ‘die waarde – van materialen en energie tot kennis en inkomen – op 

een veel rechtvaardigere wijze verspreiden’ (p. 169) en waarin herverdeling dus 

centraal staat. Sociale ondernemingen zijn in haar ogen voorlopers in het vorm 

geven aan deze nieuwe doelstellingen. ‘Vandaag de dag worden de meest 

innovatieve ondernemingen allemaal gedreven door hetzelfde idee: dat ‘the 

business of business’ bestaat uit het leveren van een bijdrage aan een gezonde 

en bloeiende wereld. En de groeiende familie van ondernemingsstructuren 
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die vooral ontworpen zijn om distributief te zijn – waaronder coöperaties, 

non-profitbedrijven, belangengroepen van gemeenschappen en benefit 

corporations – kan ook regeneratief van opzet zijn’ (pp. 209-10). Uiteindelijk 

zullen alle bedrijven op deze manier moeten gaan denken, stelt Raworth. 

‘[D] e duidelijkste manier om te laten zien dat een bedrijf zijn verantwoordelijkheid 

serieus neemt, is het wijzigen van de statuten en doelstellingen, zodat het een 

levensdoel krijgt dat gebaseerd is op regeneratief en distributief design, om hier 

vervolgens naar te handelen en te leven’ (Raworth, 2017, p. 210).

Raworth stelt dus de ecologische en sociale grenzen waarbinnen de economie zich 

moet bevinden centraal in haar theorie en gebruikt de term ‘levensdoel’ voor de 

betekenis die bedrijven in de nieuwe economie hebben. Andere auteurs zien ook 

een ‘nieuwe economie’ ontstaan waarin winst niet meer het belangrijkst is voor 

bedrijven, maar gebruiken andere termen en een iets andere focus. Zij beginnen 

bijvoorbeeld bij de term purpose economy (Hurst, 2014) of betekeniseconomie 

(Klomp, Wobben, & Kleijer, 2016; Klomp & Maarhuis, 2018). Mensen willen dat 

hun leven betekenis heeft en willen dus ook werk dat betekenis heeft, stelt Hurst. 

Het belang van ‘betekenis geven’ wordt steeds groter en daarmee een belangrijk 

organisatieprincipe voor de economie (Hurst, 2014, p. 22). Sociale ondernemingen 

passen natuurlijk uitstekend bij dit nieuwe organisatieprincipe, want het creëren 

van maatschappelijke waarde is de kern van hun bestaan.

Voor de Nederlandse context hebben Kees Klomp en collega’s de rol van 

ondernemers in de betekeniseconomie uitgewerkt. In het Handboek betekenisvol 

ondernemen (Klomp et al., 2016) ontwikkelen de auteurs een ‘Constructive 

Commerce canvas’ met vijf categorieën: mens, management, merk, marketing en 

maatschappij. Dit boek is vooral in praktische zin handig bij het opzetten van een 

maatschappelijk betekenisvolle onderneming. In het boek Pioniers van de nieuwe 

welvaart (Klomp & Maarhuis, 2018) staan verhalen van ondernemers centraal. 

Zij vertellen over de praktijk van ondernemen met een maatschappelijke missie, en 

aan de hand van die ervaringen schetsen de auteurs het bredere verhaal over de 

opkomst van de betekeniseconomie.

Ook het boek Échte winst van Petra Hoogerwerf past bij deze stroming, al gebruikt 

zij de termen ‘ondernemen met maatschappelijke impact of impact ondernemen’ 

(Hoogerwerf, 2017, p. 5). Ze behandelt zeven stappen om naar ‘échte winst’ te 

komen, die ze definieert als winst voor de onderneming én de samenleving: vonk!, 
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visie, verbinding, verbeeldingskracht, vormen van financiering, verantwoording 

en verantwoord ondernemen. Hoogerwerf heeft de term sociaal ondernemen 

overboord gegooid, maar haar stappen kunnen zeker relevant zijn bij het 

bestuderen van sociale ondernemingen.

2.4 Duurzame ontwikkelingsdoelen

Een afkorting die je al heel snel zult horen als je je bezig gaat houden met sociale 

ondernemingen is SDG. Deze verwijst naar de Sustainable Development Goals 

ofwel Duurzame ontwikkelingsdoelen, die de Verenigde Naties in 2015 hebben 

vastgesteld (United Nations, 2015). De SDG’s zijn in 2015 geformuleerd als 

opvolgers van de millenniumdoelen en vormen tot 2030 de wereldwijde agenda 

voor duurzame ontwikkeling voor iedereen: van overheid tot bedrijfsleven en van 

civil society tot individuele burgers. In grote lijnen gaat het om het beëindigen 

van armoede, het beschermen van de aarde en het zorgen voor welvaart voor 

iedereen. De lijst bestaat uit zeventien doelen en voor elk doel is een aantal 

specifieke indicatoren vastgesteld.

Verschillende sociale ondernemingen beschrijven hun eigen doelstellingen al 

in relatie tot de SDG’s. In de Social Enterprise Monitor 2018 is Nederlandse 

ondernemers gevraagd welke SDG’s voor hun sociale onderneming van toepassing 

zijn. ‘De drie meest genoemde SDG’s zijn:

• SDG 8: Bevorder aanhoudende, inclusieve, en duurzame economische groei, 

volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen (door 

61% van de ondernemers genoemd)

• SDG 12: Verzeker duurzame consumptie-, en productiepatronen (door 35% van 

de ondernemers genoemd)

• SDG 3: Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle 

leeftijden (door 30% van de ondernemers genoemd)’ (Social Enterprise NL, 

2018a, p. 9).

Het SDG Compass vormt een wereldwijde praktische agenda voor bedrijven 

(GRI, United Nations Global Compact, & WBSCD, 2015). In Nederland publiceert 

adviesbureau Avance een praktische gids voor sociaal ondernemers om aan de slag 

te gaan met de zeventien SDG’s (Avance, 2017).
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Harry Hummels, de eerste hoogleraar sociaal ondernemerschap in Nederland, 

haalt de SDG’s veelvuldig aan in zijn oratie (Hummels, 2018). Hij voegt er zelfs een 

achttiende doel aan toe: ‘Promote and strengthen the capabilities of individuals 

and the communities in which they live to actively participate in and effectively 

influence policies, practices and activities that are part of the global sustainability 

agenda’ (p. 73). Sociale ondernemingen werken vanuit maatschappelijke doelen 

en hebben dus een uitgelezen kans om als voorloper de stem van gewone mensen 

expliciet mee te nemen bij het bepalen van het succes van het werken aan de 

andere doelen. Hummels stelt zelfs dat ondernemerschap niet sociaal kan zijn 

als het individuen en gemeenschappen niet in staat stelt hun eigen toekomst te 

beïnvloeden (p. 84).

De verwachting is dat de toepassing van de SDG’s in het bedrijfsleven de komende 

jaren verder toeneemt, waarmee deze een steeds belangrijker kader voor sociaal 

ondernemerschap worden.

2.5 Tot slot

In dit hoofdstuk hebben we enkele brede kaders besproken waarin je sociaal 

ondernemerschap kunt plaatsen. Het is goed daarbij te beseffen dat elke 

interpretatie van de rol van sociaal ondernemerschap normatief en politiek 

geladen is. De één kan zich niet voorstellen dat ondernemingen gericht op 

winstmaximalisatie nog toekomst hebben en ziet sociaal ondernemerschap 

als dé vorm van ondernemerschap die wél duurzaam is. De huidige sociale 

ondernemingen worden dan gezien als voorlopers in een onvermijdelijk 

transitieproces. De ander kan betogen dat sociaal ondernemerschap op basis 

van statistieken een marginaal fenomeen is in de economie, dat een overdreven 

hoeveelheid aandacht krijgt van voornamelijk links georiënteerde hoogopgeleiden 

die in hun eigen bubbel leven.

Die normatieve lading geldt dus ook voor dit document. Het feit dat we Raworths 

donuteconomie een prominente plek geven in de bespreking, is bijvoorbeeld een 

keuze die niet iedereen logisch zal vinden. Uitgangspunt voor dit document is dat 

we proberen te redeneren vanuit de praktijkvragen waar studenten en docenten 

in het hoger onderwijs in Nederland tegenaan lopen bij het bestuderen van sociaal 

ondernemerschap.
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3

DOEL EN EENHEID

Als je aan de slag gaat met sociaal ondernemerschap, is het belangrijk je eerst 

bewust te zijn van je startpunt en doel. Als student of docent kun je bijvoorbeeld 

vanuit jouw discipline de opkomst van het fenomeen sociaal ondernemerschap 

willen verklaren. Je kunt ook in de praktijk te maken hebben met een sociaal 

ondernemer, die je wilt adviseren over welke volgende stap hij of zij als 

persoon het beste kan zetten. Of je bent beleidsmaker en wilt bevorderen dat 

sociale ondernemingen bepaalde taken in de participatiesamenleving op zich 

nemen. Bij elk van deze situaties heb je een ander doel en een ander startpunt. 

Dit bepaalt de eenheid waarin je (vooral) geïnteresseerd bent. Hierbij zijn er drie 

mogelijkheden:

1. de ondernemer (persoon)

2. de onderneming (bedrijf)

3. het ondernemerschap (proces / set van vaardigheden).

De keuze voor een focus op ondernemer, onderneming of ondernemerschap 

hangt vaak samen met de vraag vanuit welke studie of discipline je start. Sociaal 

ondernemerschap heeft per definitie elementen van verschillende disciplines 

in zich. Het is een sociaal onderwerp, omdat de maatschappelijke doelstelling 

voorop staat in de onderneming. Maar het is ook een economisch onderwerp, 

omdat elke sociale onderneming functioneert in de economie en ook financiële 

doelstellingen heeft.

Sociaal ondernemerschap wordt dan ook vanuit verschillende disciplines 

bestudeerd. Studenten en onderzoekers vanuit onder meer economie, 

bedrijfskunde, bestuurskunde, sociologie, antropologie, human resource 

management en social work houden zich ermee bezig.
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Veel onderzoekers zien bepaalde ‘denkscholen’ in de benadering van sociaal 

ondernemerschap (Dees & Anderson, 2006; Kerlin, 2006; Hoogendoorn, 2011, 

pp. 37-39; Sterk & Specht, 2013, pp. 125-131). Het is belangrijk op de hoogte 

te zijn van de verschillende scholen, om zo literatuur beter te kunnen plaatsen. 

Daarnaast is het ook belangrijk te beseffen dat een vakgebied vaak bepaalt welk 

begrippenkader je gebruikt, wat het onderzoeksobject is, welke theorieën je 

gebruikt en wat het doel van de studie is.

In dit hoofdstuk bespreken we vier benaderingen: de ondernemer centraal, de 

onderneming centraal, ondernemerschap centraal en een contextuele benadering. 

Bij elk van deze benaderingen bespreken we de denkscholen (zie Hoogendoorn, 

Pennings, & Thurik, 2011) en de disciplines die hierbij passen.

3.1 De ondernemer centraal

De persoon van de sociaal ondernemer staat centraal in de denkschool Social 

Innovation School. ‘The Innovation School of thought focuses on the social 

entrepreneurs as individuals who tackle social problems and meet social needs in 

an innovative manner’ (Hoogendoorn et al., 2011, p. 4).

Deze benadering is afkomstig uit de Verenigde Staten. De hierboven al genoemde 

Bill Drayton van de Ashoka Foundation is de meest prominente figuur in deze 

school. Internationaal onderzoek vanuit deze benadering is onder meer gefocust 

op het verschil tussen sociaal en commercieel ondernemers, innovatiegerichtheid 

en leiderschapsdimensies. Bacq, Hartog, Hoogendoorn, en Lepoutre (2011) hebben 

de beschikbare kwantitatieve data over sociaal ondernemers op een rij gezet en 

concluderen onder meer dat zij gemiddeld jonger en hoger opgeleid zijn én dat 

ze vaker meerdere banen hebben. ‘It is remarkable to observe that more than 

half of the established social entrepreneurs perceive their activity of owning and 

managing as an activity outside their daily job’ (Bacq et al., 2011, p. 35).

Ook Ute Stephan heeft met verschillende collega’s onderzoek gedaan naar de 

kenmerken van sociaal ondernemers. Zij komt tot net iets andere conclusies. 

Ze concludeert onder meer dat relatief meer vrouwen sociaal ondernemen, 

maar dat zij minder verdienen dan mannen. In vergelijking met ‘regulier’ 

ondernemerschap zijn er ook relatief meer ouderen, meer hoogopgeleiden, 

meer mensen uit etnische minderheidsgroepen en meer mensen vanuit een 
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werkloosheidssituatie actief als sociaal ondernemer (Estrin, Mickiewicz, & Stephan, 

2016). Sociaal ondernemers worden, niet verrassend, meer gedreven door sociale 

waarden en ook door hun persoonlijke ervaringen (Stephan & Drencheva, 2017). 

De innovatiegerichtheid van sociaal ondernemers is onder meer geanalyseerd door 

Rob Lubberink en collega’s van Wageningen Universiteit. Zij ontwikkelden een 

typologie met vier houdingen ten opzichte van sociale innovatie (Lubberink, Blok, 

Van Ophem, Van der Velde, & Omta, 2018).

Ook in veel onderzoek naar sociaal ondernemerschap vanuit een culturele of 

antropologische benadering staat vooral de persoon van de ondernemer centraal. 

De aandacht gaat dan bijvoorbeeld uit naar de rol van sociale verhoudingen, 

rituelen en ‘codes’, zoals die gebruikt worden bij het rekruteren van nieuwe 

ondernemers (zie Dees, 2001). Daarnaast worden theorieën rond het concept 

leiderschap toegepast op de persoon van de sociale ondernemer. De focus kan 

daarbij liggen op de waarden of principes van de sociale ondernemers, of op de 

manieren waarop sociale ondernemingen geleid worden (zie bv. Ridley-Duff & Bull, 

2016, p. 289 e.v.). Op een andere manier komt een aspect van de persoon van 

de ondernemer naar voren in een Nederlands onderzoek dat platformorganisatie 

Social Enterprise NL jaarlijks onder haar leden verricht. In alle Social Enterprise 

Monitors vanaf 2013 blijkt het beeld consistent: de sociaal ondernemer is 

optimistisch van aard.

3.2 De onderneming centraal

Veel onderzoek, onder meer vanuit de economie, gebruikt niet de persoon, maar 

de onderneming als uitgangspunt. Een belangrijke denkschool die hierbij hoort 

is de Social Enterprise School, die net als de Social Innovation School afkomstig 

is uit de VS. Hierin staat de onderneming en haar verdienvermogen in relatie tot 

de sociale missie centraal. De term earned income [inkomsten uit de verkoop 

van goederen en diensten] hoort bij deze school. ‘The main subject of study is 

the enterprise, described as an entrepreneurial, nonprofit venture that generates 

“earned-income” while serving a social mission’ (Hoogendoorn et al., 2011, p. 5).

Het bestuderen van sociale ondernemingen vanuit de levenscyclus van een 

bedrijf past goed bij deze denkschool. In zo’n cyclus zijn verschillende fasen 

te onderscheiden. De specifieke mogelijkheden of problemen van sociale 
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ondernemingen in deze fasen zijn het uitgangspunt van deze benadering 

(zie bijvoorbeeld Smit & Brouwer, 2014).

Een denkschool die vanuit een ander perspectief de onderneming centraal stelt is 

de Britse School. In deze school draait het om de samenwerking tussen de actoren 

staat, civil society en markt. Deze denkwijze ligt dicht aan tegen de contextuele 

benadering (zie paragraaf 3.4), maar binnen de Britse context bestaat ook een 

juridisch onderscheiden vorm van sociale ondernemingen, de Community Interest 

Company (CIC). De CIC wordt veelal als uitgangspunt van de studie gebruikt 

en daardoor ligt uiteindelijk toch vaak de nadruk op de onderneming en haar 

vermogen om in de markt geld te verdienen (Hoogendoorn, 2011, p. 41).

3.3 Ondernemerschap centraal

Het begrip ondernemerschap is niet eenduidig. Soms wordt het geïnterpreteerd 

als een set van vaardigheden, soms als een houding en soms als een proces. In de 

hierboven besproken benaderingen staan ondernemer of onderneming centraal 

en wordt van daaruit de verbinding met één of meer invullingen van het begrip 

ondernemerschap gelegd. De Social Innovation School benadert ondernemerschap 

vooral als een set vaardigheden die de persoon van de ondernemer al dan niet 

bezit. In de Social Enterprise School en de Britse School gaat het vooral om de 

houding ten opzichte van de relatie missie – verdienvermogen. Bij een benadering 

vanuit ondernemerschapstheorie staat het herkennen en gebruik maken van 

opportunities (mogelijkheden) centraal, waarbij de sociale ondernemer andere 

mogelijkheden ziet dan de ‘reguliere’ ondernemer (Martin & Osberg, 2007).

Sociaal ondernemerschap wordt vaak geassocieerd met innovatie. Soms 

wordt dit gekoppeld aan nieuwe businessmodellen en innovatieve 

verdienmodellen, op andere momenten juist aan sociale innovatie die past bij 

de participatiesamenleving. En soms komt het innovatieve karakter zelfs in de 

definitie terug. Sterk et al. (2013, p. 37) kiezen er bijvoorbeeld voor om sociaal 

ondernemerschap te beschouwen ‘als een vorm van sociale innovatie’. Karré, 

Dagevos, en Walraven (2018) nemen sociale innovatie als startpunt van hun 

onderzoek en komen vervolgens uit bij sociale ondernemingen als mogelijk middel 

om maatschappelijke vraagstukken op te lossen.
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Los van de vraag of het begrip innnovatie in de definitie verwerkt moet worden, 

is vrijwel iedereen het er wel over eens dat sociale ondernemingen vaak 

een pionierende rol vervullen en innovatieve businessmodellen hanteren of 

ontwikkelen. Voorbeelden hiervan zijn verhuren in plaats van verkopen, peer-

to-peer business, gedeeld eigendom, uitgesteld verdienmodel, upcyclen van 

reststromen, enz. (zie overzicht in Dagevos et al., 2015, pp. 176-179).

3.4 Contextuele benaderingen

Naast benaderingen waarin de persoon, het bedrijf, of het ondernemerschap 

centraal staat, zijn er ook benaderingen die veel meer de nadruk leggen op de 

context of het ‘ecosysteem’ waarin het sociaal ondernemen plaatsvindt. Bij de 

bestuurskundige benadering gaat het bijvoorbeeld om de verhouding tussen 

de activiteiten van sociale ondernemingen en die van andere actoren in de 

samenleving. De rol van sociale ondernemingen bij het creëren van publieke 

waarde (public value) staat centraal. De ideeën van Moore (2000) en Santos (2012) 

zijn hierbij vaak leidend.

Daarnaast zijn er verschillende benaderingen die starten vanuit een breed begrip, 

zoals netwerk of kapitaal. Bij de netwerkbenadering gaat het om het duiden van 

de context en het netwerk waarbinnen sociale ondernemingen opereren. Vaak 

worden theorieën over netwerken en actoren gebruikt, met bijvoorbeeld de 

structuratietheorie van Giddens (1984) of netwerktheorie van Granovetter (1983) 

als basis. Uitgangspunt van de benadering vanuit het begrip kapitaal is dat er 

verschillende vormen van kapitaal bestaan, waarbij sociale ondernemingen vooral 

sociaal en ethisch kapitaal bezitten (zie bijvoorbeeld Putnam, 2000 en ook Dagevos 

et al., 2015, p. 89 e.v.). Vervolgens draait het om het inzetten van dit kapitaal, 

waarbij representatie, identiteit en imago belangrijke begrippen zijn.

Ook is er een denkschool die goed past bij de contextuele benadering. In 

de Europese School, die ook wel EMES School wordt genoemd, bestuderen 

onderzoekers de onderneming in relatie tot de samenleving in verschillende 

nationale contexten. De Europese School komt voort uit het netwerk EMES: 

Emergence of Social Enterprise in Europe. EMES ontstond in 1996 vanuit een 
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onderzoeksprogramma dat de eerste jaren door de EU werd ondersteund. Na 

afloop bleven de onderzoekers met elkaar verbonden in een netwerk waarvan 

zowel instituten als individuele onderzoekers lid kunnen worden. In juli 2018 had 

EMES twaalf institutionele leden (geen Nederlandse instituten), 245 individuele 

leden (zes in Nederland) en 180 student-leden en promovendi (vijf in Nederland).

Na de steun voor het opzetten van het EMES-netwerk eind jaren negentig, 

heeft de EU ook andere onderzoeksprogramma’s en initiatieven rond sociaal 

ondernemerschap ondersteund. Het belangrijkste is het Social Business Initiative 

van de Europese Commissie, waarin sinds 2011 wordt geprobeerd om praktische 

obstakels voor sociale ondernemers weg te nemen. Het initiatief heeft drie doelen: 

de toegang tot kapitaal verbeteren, sociale ondernemingen meer zichtbaar maken 

en de juridische omgeving optimaliseren (European Commission, 2014b, p. 6). 

Deze doelstellingen zijn duidelijk gericht op sociale ondernemingen in relatie 

tot hun omgeving, of anders geformuleerd: op het ecosysteem rond sociale 

ondernemingen. Vanuit het initiatief zijn veel onderzoeken gedaan en rapporten 

geschreven. Veelal zijn deze gericht op het creëren van overzicht en consensus, 

met ruimte voor nationale verschillen.

3.5 Tot slot

Het is belangrijk om je bewust te zijn van het startpunt van waaruit je sociaal 

ondernemerschap bestudeert, en het doel dat je ermee wilt bereiken. In 

dit hoofdstuk hebben we vier startpunten besproken: de ondernemer, de 

onderneming, ondernemerschap en de context of het ecosysteem. Elk van deze 

startpunten heeft zijn voor- en nadelen. Het is in elk geval belangrijk de context 

niet te vergeten.

Bij het bespreken van de startpunten kwamen ook vier ‘denkscholen’ aan de orde. 

Voor wie praktisch kijkt naar de ontwikkeling van sociaal ondernemerschap in 

Nederland, biedt de Europese School de meeste aanknopingspunten, omdat deze 

het beste past bij de Nederlandse context. De Social Innovation School en de Social 

Enterprise School zijn afkomstig uit de Amerikaanse context, die sterk verschilt van 

de Europese (zie ook Defourney & Nyssens, 2010, p. 40; Bacq & Janssen, 2011; 

Smit & Brouwer, 2014). De Britse School biedt nuttig inzicht in de samenwerking 

tussen actoren, maar is sterk verbonden met de specifieke organisatiestructuur in 

de Britse context, die niet in vergelijkbare vorm in Nederland bestaat. Literatuur 
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uit deze scholen kan wel degelijk nuttig zijn bij het bestuderen van sociaal 

ondernemerschap in Nederland, maar het is bij gebruik ervan belangrijk om je 

bewust te zijn van de verschillen in de context waarin sociale ondernemingen 

actief zijn.
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4

DEFINITIE

Rond sociaal ondernemerschap en sociale ondernemingen heerst veel 

begripsverwarring. In de afgelopen decennia zijn zoveel definities in omloop 

gekomen, dat een onoverzichtelijke brij is ontstaan. Sommigen concluderen 

daarom dat sociaal ondernemerschap een containerbegrip is geworden, dat weinig 

waarde meer heeft (bv. Hoogerwerf, 2017, p. 15). Anderen blijven lang hangen bij 

de definitievraag. Weer anderen bedenken een nieuwe term.

In dit hoofdstuk willen we enkele handvaten geven voor het vinden van een 

definitie waarmee je aan de slag kunt. De startvraag is: wat voor definitie zoek je? 

We bespreken drie soorten definities:

1. wetenschappelijke definitie

2. werkdefinitie voor de Nederlandse praktijk

3. juridische definitie.

In hoofdstuk 5 (‘Referentiekader’) bouwen we hierop voort, door sociale 

ondernemingen en sociaal ondernemerschap te plaatsen ten opzichte van andere 

begrippen.

4.1 Wetenschappelijke definitie

Voor wetenschappers is sociaal ondernemerschap een relatief nieuw 

onderzoeksonderwerp. In de afgelopen decennia is daarom een enorme 

hoeveelheid energie van onderzoekers gaan zitten in debatten over de definitie van 

sociaal ondernemerschap. Op zich is het niet onlogisch dat onderzoekers in een 

nieuw veld veel met de definitiekwestie bezig zijn. Gelukkig lijkt er recent iets meer 

richting en consensus te ontstaan.
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In 2010 werden in een overzichtsartikel 37 definities besproken (Dacin, 

Dacin, & Matear, 2010, pp. 38-42). Een jaar later verzuchtten dezelfde twee 

hoofdonderzoekers dat onderzoek naar sociaal ondernemerschap nog relatief 

beperkt is, te veel blijft hangen in definitiekwesties en te weinig ingaat op 

empirie (Dacin, Dacin, & Tracey, 2011). Ook andere auteurs zetten in deze periode 

verschillende definities op een rij en analyseerden deze (Short, Moss, & Lumpkin, 

2009; Zahra, Gedajlovic, Neubaum, & Shulman, 2009; Bacq & Janssen, 2011). 

Op dat moment was er nog weinig algemeens te zeggen over definities.

Inmiddels is dat anders. Hieronder bespreken we drie publicaties die elk op hun 

eigen manier een praktische uitweg uit de definitiekwestie bieden.

Ten eerste is er het recente overzichtsartikel over definities van Alegre, Kislenko, en 

Berbegal-Mirabent (2017) met de titel Organized Chaos: Mapping the Definitions 

of Social Entrepreneurship. De auteurs doen hierin vanuit de managementliteratuur 

een clusteranalyse van meer dan 140 definities van sociale ondernemer, sociale 

onderneming en sociaal ondernemerschap. Na clustering houden ze vijf groepen 

over, genoemd naar het overheersende element in de definitie: Social & Financial 

Cluster, Community Cluster, Innovation Cluster, Sustainability Cluster en Change 

Cluster. Vooral definities die te rubriceren zijn in de eerste drie clusters blijken veel 

voor te komen. Daarbij wordt in Europese literatuur vooral het Community Cluster 

veel gebruikt.

De auteurs concluderen dat er dus een beweging zichtbaar is naar een definitie 

waarin sociaal ondernemerschap wordt geduid in termen rond de eerste drie 

clusters: ‘the ability to mix social goals and financial performance (Social & Financial 

Cluster), the production of goods and services for the benefit of the community 

(Community Cluster) and innovation and the exploration of opportunities to 

generate social value (Innovation Cluster) (Alegre et al., 2017, p. 14). Op basis van 

dit onderzoek lijkt het logisch te kiezen voor een definitie waarin tenminste deze 

drie dimensies terugkomen.

Een tweede manier van omgaan met de definitiekwestie wordt geboden door Choi 

en Majumdar (2014). Zij beschouwen sociaal ondernemerschap in eerste instantie 

als een ‘essentially contested concept’: een concept waarbij het vrijwel onmogelijk 

is een definitie te bereiken waarover iedereen het eens is. Om toch vooruit te 

komen, benaderen ze sociaal ondernemerschap vervolgens als ‘cluster concept’: 

een concept dat uit verschillende subconcepten bestaat (zie figuur 4.1). ‘According 
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to this understanding, social entrepreneurship can be viewed as a conglomerate of 

several sub-concepts which are identified as (1) social value creation, (2) the social 

entrepreneur, (3) the social entrepreneurship organization, (4) market orientation 

and (5) social innovation’ (Choi & Majumdar, 2014, p. 364).

Figuur 4.1 Social entrepreneurship als cluster concept

Social
innovation

Social value creation

Social value creation

Market
orientation

SE
Organization

Social
entrepreneur

Bron: Choi & Majumdar, 2014, p. 374

Van deze subconcepten is alleen social value creation (maatschappelijke 

waardecreatie) een noodzakelijke voorwaarde voor sociaal ondernemerschap. 

Omdat het creëren van maatschappelijke waarde altijd centraal staat, is het 

meten daarvan (impactmeting) dus essentieel voor onderzoek naar sociaal 

ondernemerschap. Afhankelijk van de gekozen invalshoek en het doel van het 

onderzoek spelen andere subconcepten een rol. De waardecreatie kan gerelateerd 

worden aan één of meer van de andere subconcepten en zo richting geven aan 

subvragen in het onderzoek.
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Een derde manier voor het omgaan met de definitiekwestie komt aan de orde in 

de oratie van Harry Hummels (2018). Hij gaat in op de afbakening van de sociale 

en de ondernemerschapsdimensie in sociaal ondernemerschap. Hij ontwikkelt 

het Social Entrepreneurship Screen, een soort spinnenweb waarin je sociale 

ondernemingen een score kunt geven op zes dimensies (figuur 4.2).

Figuur 4.2 Social Entrepreneurship Screen

C   Beneficiaries involved

D   InnovationF   Financial sustainability

A   Capability development

E   Scalability

B   Demonstration outcomesDetermining Socialness

Determining EntrepreneurshipMinimum SE qualifying score

Bron: Hummels, 2018, p. 17

De zes dimensies zijn:

1. Capability development: de mate waarin wordt bijgedragen aan basisbehoeften 

en de ontwikkeling van ‘capabilities’

2. Demonstration outcomes: de mate waarin je daadwerkelijk laat zien dat jouw 

activiteiten hieraan bijdragen

3. Beneficiaries involved; de mate waarin je mensen voor wie je onderneming is 

bedoeld betrekt in het bepalen van de doeltreffendheid van je activiteiten

4. Innovation: de mate waarin je onderneming bijdraagt aan (systemische) 

verandering

5. Scalability: de mate waarin jouw oplossing kan worden opgeschaald om 

meer impact te hebben

6. Financial sustainability: de mate waarin je bedrijf financieel gezond en 

duurzaam is.
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Als je op elk van deze dimensies een minimumniveau scoort, is sprake van een 

sociale onderneming. Hummels geeft overigens geen duidelijke grenzen aan voor 

het vereiste minimumniveau.

4.2 Werkdefinitie voor de Nederlandse context

Het wetenschappelijk debat biedt, zoveel mag duidelijk zijn, inmiddels goede 

aanknopingspunten voor een definitie van sociaal ondernemerschap of een sociale 

onderneming. Bij het bepalen van een werkdefinitie voor de Nederlandse praktijk 

kun je vervolgens nog verschillende kanten op. Aan de ene kant zijn er ‘smalle’ 

definities, die meestal refereren aan de onderneming als een eenheid en strenge 

eisen stellen aan wat je een sociale onderneming mag noemen. Deze definities 

bieden het voordeel van duidelijke afbakening, maar sluiten tegelijk ook veel 

(beginnende) initiatieven en ondernemingen uit die (nog) niet aan alle kenmerken 

voldoen. Aan de andere kant zijn er brede definities, waarin die ruimte er wel is, 

maar die ook tot discussies over grensgevallen kunnen leiden.

Misschien wel de meest gebruikte werkdefinitie in Nederland is de brede definitie 

van de Sociaal-Economische Raad (SER), die we in het eerste hoofdstuk ook 

al introduceerden. De SER is een belangrijk adviesorgaan van de regering en 

publiceerde in mei 2015 haar rapport ‘Sociale ondernemingen: een verkennend 

advies’. Daarin kiest de Raad voor een brede, inclusieve en korte definitie: ‘Sociale 

ondernemingen zijn zelfstandige ondernemingen die een product of dienst leveren 

en primair en expliciet een maatschappelijk doel nastreven, dat wil zeggen een 

maatschappelijk probleem willen oplossen’ (SER 2015, p. 26). Deze definitie sluit 

aan bij het Social & Financial Cluster uit het artikel van Alegre et al. (2017).

De SER bespreekt in haar advies ook nog andere elementen rond sociale 

ondernemingen die in sommige definities terugkomen, zoals een beperking op 

de winstuitkering en governance. Hiervan zegt ze: ‘De raad ziet een universele 

expliciete norm voor winstuitkering en universele bovenwettelijke eisen aan 

bestuur en governance niet als noodzakelijke gezamenlijke elementen van sociale 

ondernemingen, alhoewel het te verwachten is dat de meeste sociale ondernemers 

deze elementen belangrijk vinden en toepassen’ (p. 43). Scherpe afbakening 

van het begrip is volgens de SER niet nodig zolang een werkdefinitie volstaat 

(p. 91). Daarom noemt de raad ook het innovatieve karakter van veel sociale 
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ondernemingen bewust niet in haar definitie. Ze stelt dat sociale ondernemingen 

vaak innovatieve businessmodellen hebben en innovatief handelen, maar die 

innovatieve houding definieert de onderneming niet. Ook Franssen en Scholten 

(2007) noemen innovatie niet in hun definitie. ‘Dat het gebeurt is belangrijk, 

niet hoe vernieuwend het is’ (p. 23). Ze voegen eraan toe dat de koppeling van 

sociaal ondernemerschap aan innovatie extra ingewikkeldheden oplevert voor 

langetermijnstrategieën en het proces van opschalen.

Volgens andere spelers is een scherpere afbakening juist wel nodig. Zo is 

de Europese Commissie tot een afbakening gekomen die ook de basis vormt 

voor de definitie die platformorganisatie Social Enterprise NL hanteert (Verloop & 

Hillen, 2013).

De Europese Commissie komt na internationaal vergelijkend onderzoek tot een 

definitie van een sociale onderneming met de volgende vijf centrale kenmerken:

‘a. The organisation must engage in economic activity: this means that it must 

engage in a continuous activity of production and/or exchange of goods 

and/or services;

b. It must pursue an explicit and primary social aim: a social aim is one that 

benefits society;

c. It must have limits on distribution of profits and/or assets: the purpose of 

such limits is to prioritise the social aim over profit making;

d. It must be independent i.e. organisational autonomy from the State and 

traditional for-profit organisations; and,

e. It must have inclusive governance i.e. characterised by participatory and/or 

democratic decision-making processes.’

(European Commission, 2014a, pp. 10-11).

In deze definitie is sprake van drie dimensies: een sociale dimensie, een econo-

mische dimensie en een governance dimensie (European Commission, 2014a, 

pp. 9-10). Vooral rond het laatste kenmerk (inclusive governance) bestaat discussie 

of dit wel in de definitie thuishoort. De Europese definitie wordt ook in Nederland 

in vertaalde en soms licht aangepaste vorm gebruikt.
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De definitiediscussie die plaatsvindt bij platformorganisatie Social Enterprise NL 

geeft duidelijk aan hoe lastig het is om tot een goede werkdefinitie te komen en 

hoe inzichten hierover snel kunnen veranderen. Social Enterprise NL hanteert de 

volgende definitie, die is opgeschreven in het boek Verbeter de wereld, begin een 

bedrijf van oprichters Willemijn Verloop en Mark Hillen, en sterk op de definitie van 

de Europese Commissie gebaseerd is:

‘Een social enterprise:

• heeft primair een maatschappelijke missie: impact first;

• realiseert dat doel als zelfstandige onderneming die een dienst of 

product levert;

• is financieel zelfvoorzienend, gebaseerd op handel of andere vormen van 

waarde-uitruil, en is dus beperkt afhankelijk of helemaal onafhankelijk van 

giften of subsidies;

• is sociaal in de wijze waarop de onderneming wordt gevoerd:

– het bedrijf is transparant;

– winst mag, maar de financiële doelen staan ten dienste van de missie, en 

winstneming door de aandeelhouders is redelijk;

– bestuur en beleid zijn gebaseerd op evenwichtige zeggenschap van alle 

betrokkenen;

– het bedrijf is fair naar iedereen;

– het bedrijf is zich bewust van zijn ecologische voetafdruk.’

(Verloop & Hillen, 2013, p. 16)

Deze lange definitie met veel elementen bleek desondanks nog te weinig concreet 

voor het bepalen welke ondernemingen nu lid mochten worden van Social 

Enterprise NL. Daarom werd hiervoor in 2013 nog een concrete eis toegevoegd: 

dat een ‘organisatie in meer dan 75 procent van haar inkomsten voorziet door 

commerciële omzet, door de verkoop van producten en diensten’ (Verloop & 

Hillen, 2013, p. 19). Later werd die eis rond commerciële omzet bijgesteld naar 

50%, maar kwamen er andere bijkomende eisen. Een bedrijf dat lid wilde worden 

moest een minimale jaaromzet van € 150.000 genereren en minstens 2 fte in 

dienst hebben. Bedrijven die nog niet aan alle eisen voldeden, konden wel een 

soort aspirant-lidmaatschap krijgen.
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Op het moment van schrijven (september 2018) is de definitie voor lidmaatschap 

wederom aangepast. Op haar website stelt Social Enterprise NL:

‘Sluit je aan bij de beweging van sociaal ondernemerschap als:

• Je impact first bent;

• Je onderneming geregistreerd is bij de KvK;

• Je minimaal een jaar operationeel bent;

• Je omzet draait;

• Je inkomsten komen uit de verkoop van een product of dienst 

(minimaal 50%)

• Minimaal 1 FTE in dienst’

De contributie is gebaseerd op het principe pay as you value maar bedraagt 

minimaal € 295 per jaar. Overigens begint het lijstje met suggesties voor bijdragen 

aan de hand van de omzet nog steeds bij een bedrag van € 150.000.

De wijzigende eisen rond het lidmaatschap van Social Enterprise NL geven aan 

dat er een groot grijs gebied is rond sociaal ondernemerschap. De vraag is: wil je 

een inclusieve werkdefinitie waarin veel ruimte is voor dit ‘grijs’, of een exclusieve 

werkdefinitie waaraan alleen overduidelijke sociale ondernemingen kunnen 

voldoen?

Voor wie zoekt naar meer houvast, kan de toekomstige Code Sociale 

Ondernemingen een hulpmiddel zijn. We bespreken deze hieronder bij de 

juridische definitie.

4.3 Juridische definitie

Er is een kort antwoord voor wie op zoek is naar een juridische definitie van een 

sociale onderneming in Nederland: die is er niet. Als een van de weinige landen in 

Europa heeft Nederland geen aparte rechtsvorm voor sociale ondernemingen. In 

de praktijk zijn sociale ondernemingen qua rechtsvorm veelal een BV, een stichting, 

of een combinatie van deze twee (Social Enterprise NL, 2016).

Toch zijn er in de praktijk wel juridische afbakeningen die voor sociale 

ondernemingen relevant zijn.
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Platformorganisatie Social Enterprise NL heeft het probleem van het ontbreken 

van een juridische definitie opgepakt en werkt met diverse partners al een tijd 

aan een voorstel voor een speciale rechtsvorm. Een eerste uitkomst was een 

voorstel voor de B.V.m., waarbij m staat voor maatschappelijk (zie Hillen & 

Panhuijsen, 2016). Toen de politiek weinig animo toonde om hiermee aan de 

slag te gaan, heeft Social Enterprise NL het initiatief genomen om een commissie 

samen te stellen die een ‘Code Sociale Ondernemingen’ moest opstellen. Na een 

consultatieronde waarin iedereen input kon leveren is in juli 2017 een eerste versie 

vastgesteld, die momenteel operationeel wordt gemaakt (Commissie Code Sociale 

Ondernemingen, 2017). Belangrijke uitgangspunten van de Code zijn dat er een 

register van sociale ondernemingen komt, dat wordt gecontroleerd door een 

systeem van peer review (onderlinge beoordeling, in dit geval door bedrijven).

Een andere interessante juridische ontwikkeling voor sociaal ondernemers is de 

implementatie van een nieuwe EU-richtlijn rond overheidsaanbestedingen. Deze 

biedt meer ruimte voor sociaal ondernemers om via een aparte positie opdrachten 

van de overheid te krijgen. Eerder was zo’n aparte positie voorbehouden aan 

bedrijven die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebben, 

maar in de nieuwe richtlijn is er een bredere formulering. Hier kunnen meer 

typen sociale ondernemingen gebruik van maken. In juli 2016 is deze vernieuwde 

aanbestedingswet in werking getreden. Vooral de artikelen 2.82 en 2.82a bieden 

ruimte voor sociaal ondernemers (Aanbestedingswet 2016 [2012]).

In veel andere landen bestaan overigens wel aparte rechtsvormen voor sociale 

ondernemingen. Het bekendste voorbeeld is de Community Interest Company 

(CIC) in Groot-Brittannië. Deze rechtsvorm bestaat sinds 2005. De wettelijke 

eisen regelen onder meer dat ‘een CIC ten minste 70 procent van de winst 

herinvesteert in het bedrijf en dus besteedt aan het bereiken van de statutair 

beoogde maatschappelijke impact’ (Verloop en Hillen, 2013, p. 28; zie voor een 

uitgebreidere beschrijving ook Arnoldus, Kuik, Van Hillen, en Verloop, 2013, 

pp. 19-20). Katerina Argyrou vergelijkt in haar proefschrift (2018) juridische vormen 

van sociale ondernemingen in Griekenland, België en het Verenigd Koninkrijk.
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4.4 Tot slot

Sociale ondernemingen kun je op een groot aantal manieren definiëren. De enige 

vorm van definitie die in Nederland ontbreekt is een formele juridische definitie, al 

komen de ontwikkelingen rond de Code Sociale Ondernemingen hier wel dicht bij 

in de buurt.

Kern in vrijwel alle definities is dat het moet gaan om zelfstandig ondernemerschap 

waarbij een maatschappelijk doel voorop staat. De definitie van de SER sluit 

hierbij aan en is in veel gevallen prima bruikbaar als werkdefinitie. De laatste 

jaren zijn vanuit de wetenschap praktische middelen ontwikkeld om sociaal 

ondernemerschap verder uiteen te rafelen in verschillende clusters. Voor een 

praktische en relatief strenge definitie biedt de werkdefinitie van de Europese 

Commissie goede aanknopingspunten.

De keuze voor een definitie kan ook samenhangen met de vraag hoe je sociaal 

ondernemerschap in relatie tot andere begrippen wilt positioneren. Dit bespreken 

we in het volgende hoofdstuk.
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5

REFERENTIEKADER

Een definitie van sociaal ondernemerschap of een sociale onderneming heeft vaak 

als doel om het begrip te kunnen plaatsen ten opzichte van andere begrippen. 

In de praktijk zien we dat er bij ondernemers, studenten, docenten en andere 

betrokkenen vooral behoefte is aan plaatsing van sociaal ondernemen ten opzichte 

van vier andere begrippen, te weten:

• maatschappelijk verantwoord ondernemen

• burgerinitiatieven

• inclusief ondernemen

• sociale firma’s.

Voordat we het onderscheid tussen deze begrippen en sociaal ondernemen 

bespreken, is het goed om nogmaals te beseffen dat het deels een ideologische 

of politieke keuze is hoe je de plek van de sociale onderneming in de samenleving 

duidt. Dat geldt in het bijzonder voor de termen die je gebruikt als je sociaal 

ondernemerschap onderscheidt van andere begrippen.

5.1 Het onderscheid met maatschappelijk 
verantwoord ondernemen

Definities van sociaal ondernemerschap bevatten in de regel in elk geval twee 

kernelementen: het gaat om zelfstandig ondernemerschap, en het gaat om een 

maatschappelijke doelstelling: het bedrijf heeft als doel om een maatschappelijk 

probleem op te lossen.
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Het zelfstandig ondernemerschap onderscheidt sociaal ondernemerschap van 

activiteiten uit de non-profit sector, terwijl de maatschappelijke doelstelling van 

de onderneming het belangrijkste onderscheidende kenmerk is ten opzichte van 

financieel gedreven ondernemerschap.

Toch biedt dit niet altijd voldoende duidelijkheid. In onze ervaring komen twee 

vragen telkens terug:

• wat is het verschil tussen maatschappelijk verantwoord ondernemen en sociaal 

ondernemen?

• wat is het verschil tussen burgerinitiatieven en sociale ondernemingen?

In deze paragraaf zullen we het eerste onderscheid bespreken, het verschil met 

burgerinitiatieven komt in 5.2 aan de orde.

Waardegerichtheid is een goed criterium om de verschillen tussen de diverse 

vormen van organisaties aan te geven. Op basis van dit begrip kunnen we een 

continuüm opstellen (figuur 5.1), met twee uitersten: aan de ene kant goede 

doelen of maatschappelijke instellingen die helemaal gericht zijn op het creëren 

van maatschappelijke waarde en aan de andere kant ‘reguliere’ of traditionele 

bedrijven die helemaal gericht zijn op het creëren van financiële waarde. Tussen die 

twee uitersten zijn allerlei posities mogelijk.

Figuur 5.1 Continuüm van waardegerichtheid van organisaties
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maatschappelijke waarde
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Bron: Hogenstijn, 2017, p. 3. Gebaseerd op SER, 2015, p. 36; Social Enterprise NL, 2014b, p. 13
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Dit continuüm maakt duidelijk dat sociale ondernemingen meer op maatschap-

pelijke waarde gericht zijn dan ondernemingen die doen aan maatschappelijk 

verantwoord ondernemen (mvo, in het Engels corporate social responsibility 

of CSR).

Het cruciale verschil zit in de doelstelling. Bij een sociale onderneming staat 

maatschappelijke waarde voorop en is dat het belangrijkste doel; het oplossen van 

een maatschappelijk probleem moet dus verankerd zijn in de doelstellingen van de 

onderneming. Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat het erom dat 

een bedrijf handelt in relatie tot wat de maatschappij acceptabel of verantwoord 

vindt. Het is dus niet een absolute norm die geldt als een doelstelling op zich.

Het kan overigens lastig zijn om dit onderscheid in doelstelling of statuten 

praktisch terug te vinden. Ook steeds meer ‘traditionele’ bedrijven nemen termen 

als ‘verantwoord’ in hun doelstellingen op. Zo stelt Shell bijvoorbeeld:

‘De Shell Groep stelt zich ten doel op doelmatige, verantwoorde en 

winstgevende wijze haar bedrijf uit te oefenen in de olie-, aardgas-, chemische 

en andere daarvoor in aanmerking komende industrieën en deel te nemen 

aan het zoeken naar en het ontwikkelen van andere energiebronnen om te 

voorzien in de veranderende behoeften van de klant en de groeiende vraag 

naar energie in de wereld’ (Shell International, 2014, p. 1).

Zulke doelstellingen moet je scherp lezen en verbinden met het handelen van 

bedrijven in de praktijk. Plat gezegd: maatschappelijk verantwoord ondernemen is 

een project dat je kunt stoppen als het financieel even niet zo goed gaat. Sociaal 

ondernemen is een doel op zich.

Overigens kunnen ondernemingen zich gedurende de bedrijfslevenscyclus 

bewegen over het gepresenteerde continuüm. Het is dus mogelijk dat een 

‘reguliere’ onderneming vanuit een sterke nadruk op maatschappelijk verantwoord 

ondernemen uiteindelijk transformeert tot sociale onderneming. Andersom 

kan een bedrijf tijdens de startfase vooral gefocust zijn op het oplossen van 

maatschappelijke problemen, maar tijdens het proces van opschalen in financiële 

moeilijkheden komen en enkele principes laten vallen om te overleven. Het bedrijf 

beweegt dan van het midden naar de rechterkant van het continuüm. Dit wordt 

ook wel mission drift genoemd.
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We hebben het nu gehad over het onderscheid tussen maatschappelijk 

verantwoord ondernemen en sociaal ondernemen. Maar wat als we het woord 

‘verantwoord’ nu weglaten, is er dan ook een onderscheid tussen maatschappelijk 

ondernemen en sociaal ondernemen?

Er is best iets te zeggen voor het gebruik van de term maatschappelijk 

ondernemen. Sterker nog: de term social entrepreneurship, zoals die gebruikt 

wordt in de VS en Groot-Brittannië, zou je letterlijk kunnen vertalen als 

maatschappelijk ondernemerschap. Het begrip social in het Engels heeft een 

bredere reikwijdte dan het begrip sociaal in het Nederlands.

Maar als we social entrepreneurship vertalen als ‘maatschappelijk ondernemer-

schap’ lopen we tegen een praktisch probleem aan. De term maatschappelijk 

ondernemerschap is in de Nederlandse context sterk verbonden met een mislukte 

poging om hiervan een aparte juridische vorm te maken. In 2009 kwam een 

voorstel hiertoe in de Tweede Kamer, maar dit haalde het niet. Na het mislukken 

van het wetsvoorstel is de term ‘maatschappelijke onderneming’ vrijwel helemaal 

buiten gebruik geraakt. Wij zullen daar geen verandering in brengen. Wel hebben 

we het over de maatschappelijke impact die sociale ondernemingen kunnen maken 

en over de maatschappelijke waarde die ze kunnen creëren.

5.2 Het onderscheid met burgerinitiatieven

Ook het onderscheid tussen burgerinitiatieven en sociale ondernemingen 

is niet altijd duidelijk. Het continuüm uit de vorige paragraaf laat zien dat 

er links van sociale ondernemingen nog ruimte is voor allerlei organisaties 

waarin de maatschappelijke waarde belangrijker is dan de financiële waarde. 

Burgerinitiatieven hebben vaak daar een plek.

Over de definitie van burgerinitiatieven is veel geschreven, vooral in relatie 

tot de participatiesamenleving. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties definieert het als ‘een initiatief van één of meer burgers dat 

onverplicht wordt opgestart ten behoeve van anderen of de samenleving’ (Blom, 

Bosdriesz, Van der Heijden, & Van Zuylen, 2010, p. 12). ‘Het betreft initiatieven 

van groepjes burgers die de handen ineen slaan en samen bijvoorbeeld een 

park onderhouden, asielzoekers helpen, gehandicapten een dagje uit bezorgen, 

parkeeroverlast bestrijden, maaltijden uitdelen, of een buurtrestaurant beheren. 
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In de praktijk ook wel bekend als bewonersinitiatieven’ (p. 11). Een andere term die 

gebruikt wordt is bewonersverbanden.

Het cruciale onderscheid tussen een burgerinitiatief en een sociale onderneming 

zit in het zelfstandig ondernemerschap. Een sociale onderneming moet financieel 

zijn eigen broek kunnen ophouden. Veel definities stellen daarom bijvoorbeeld dat 

een sociale onderneming niet structureel afhankelijk mag zijn van subsidies, of ten 

minste een bepaald percentage van haar omzet uit de markt moet halen. Daarbij 

blijven altijd discussies mogelijk over grensgevallen.

Ook burgerinitiatieven kunnen zich in de richting van sociaal ondernemerschap 

ontwikkelen, ze schuiven dan in het continuüm (fig. 5.1) naar rechts op. 

Onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam onderscheiden vier fasen in 

de ontwikkeling van bewonersverbanden: van bewonersinitiatief naar pionierend 

bewonersverband, naar differentiërend bewonersverband en tenslotte integrerend 

bewonersverband (De Zeeuw et al., 2018, p. 65). In deze laatste fase kan een 

bewonersverband uitgroeien tot een sociale onderneming.

5.3 Het onderscheid met inclusief ondernemen

Een ander onderscheid dat regelmatig ter sprake komt is dat tussen inclusief 

ondernemen en sociaal ondernemen. Dit kan een lastig onderscheid zijn, omdat 

met inclusief ondernemen verschillende dingen bedoeld kunnen worden.

Soms wordt het begrip inclusieve onderneming gebruikt als een soort synoniem 

van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dan is het bijvoorbeeld ‘een 

onderneming die haar for-profit-doelstellingen wil bereiken door gericht producten 

en/of diensten in de markt te zetten die bijdragen tot het oplossen van sociale en/ of 

ecologische uitdagingen’ (Michiels 2016, p. 222). Dat is dus niet hetzelfde als een 

sociale onderneming, waar de maatschappelijke missie per definitie voorop staat.

In een weergave van het continuüm wordt het verschil tussen een sociale 

onderneming en een ‘inclusieve onderneming’ volgens deze definitie duidelijk 

gemaakt (figuur 5.2). Vanuit zowel de klassieke non-profit organisatie als de 

klassieke for-profit organisatie neemt de druk toe om naar het midden op te 

schuiven. Onder sociaal-maatschappelijke druk transformeert een winstgerichte 

onderneming dan tot een inclusieve onderneming (en de klassieke non-profit 

organisatie onder financiële druk naar een sociale onderneming).
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Figuur 5.2 Spectrum van organisaties
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Bron: Gebaseerd op Michiels, 2016, p. 74; Alter, 2007

Het cruciale verschil blijft in deze definitie bij de doelstelling van de onderneming: 

de maatschappelijke missie of het winstmotief.

Een andere definitie van inclusief ondernemerschap gaat over het betrekken 

van mensen met verschillende achtergronden in het bedrijf. Inclusief 

ondernemerschap duidt dan op werkgever zijn van een diverse groep mensen. 

‘Inclusief werkgeverschap betekent dat de organisatie openstaat voor verschillende 

werknemers met uiteenlopende talenten en daarmee een afspiegeling van de 

omringende samenleving vormt’ (Abu Ghazaleh et al., 2017, p. 31). Het gaat er dan 

om in hoeverre bedrijven ruimte bieden voor arbeidsparticipatie van mensen met 

een kwetsbare arbeidsmarktpositie, zonder dat dit de doelstelling van het bedrijf 

als geheel is.

Hier ligt ook meteen het onderscheid met sociale ondernemingen die 

maatschappelijke problemen rondom arbeidsparticipatie willen oplossen. Voor 

deze sociale ondernemingen vormt dit de kern van het bedrijf. ‘Reguliere’ 

bedrijven passen inclusief werkgeverschap in eerste instantie toe als invulling van 

maatschappelijk verantwoord ondernemen (Abu Ghazaleh et al., 2017, p. 29).

5.4 Het onderscheid met sociale firma’s

Tenslotte duikt ook de term sociale firma regelmatig op. Wat is het verschil tussen 

een sociale firma en een sociale onderneming?

In veel studies worden sociale ondernemingen die werk creëren voor mensen 

met afstand tot de arbeidsmarkt als aparte groep gezien. Deze worden ook wel 

sociale firma’s of Work Integration Social Enterprise (WISE) genoemd. Sociale 



5  REFERENTIEKADER    47 

firma’s zijn dus sociale ondernemingen die actief zijn rond het impactgebied 

arbeidsparticipatie (Smit & Brouwer, 2014; Hillen, 2014). Een deel van de 

sociale firma’s bestaat uit voormalige sociale werkplaatsen (SW-bedrijven). 

Brancheorganisatie CEDRIS en kenniscentrum SBCM hebben een handreiking 

geschreven over hoe een SW-bedrijf zich kan omvormen tot sociale firma (CEDRIS 

& SBCM, 2015).

Mede vanuit deze achtergrond hebben verschillende gemeenten ook apart beleid 

rond sociale firma’s. Zo heeft de gemeente Amsterdam naast een Actieprogramma 

Sociaal Ondernemen (Oetelmans, 2015) ook een ondersteuningsbeleid voor sociale 

firma’s (Gemeente Amsterdam, 2015). Daarin gebruikt ze de volgende definitie: 

‘Een sociale firma is een onderneming die zich richt op zowel bedrijfseconomische 

continuïteit en/of winstgevendheid als op het creëren van plekken voor 

arbeidsmatige dagbesteding en/ of werk voor mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt’ (p. 5).

Om in aanmerking te komen voor ondersteuning door de gemeente Amsterdam, 

moet een sociale firma aan de volgende eisen voldoen:

• 50% van de totale inkomsten komt uit de verkoop van producten en diensten 

(niet dagbestedingsactiviteiten).

• 30-40% van de medewerkers in de onderneming zijn personen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt.

Het percentage medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt is afhankelijk 

van de commerciële inkomsten.

Bij sociale firma’s draait het om arbeidsparticipatie en dat is een onderwerp waar 

de landelijke overheid en de gemeenten zich ook intensief mee bezighouden. 

Daarom is de term sociale firma bij veel ambtenaren goed bekend. Dat er 

daarnaast een bredere groep sociale ondernemingen is, die zich ook bezighoudt 

met maatschappelijke vraagstukken op andere gebieden, is niet altijd bekend. Dit 

kan leiden tot misverstanden en daarom is aan te raden altijd duidelijk te maken 

over welke groep bedrijven je het nu precies hebt.
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5.5 Tot slot

Bij het maken van onderscheid tussen sociale ondernemingen en andere 

organisaties is het continuüm van waardegerichtheid van organisaties een 

bruikbaar hulpmiddel. Sociale ondernemingen bevinden zich daarop in de buurt 

van het midden. De gerichtheid op maatschappelijke waarde staat voorop, 

maar is in balans met de gerichtheid op financiële waarde. Het onderscheid met 

maatschappelijk verantwoord ondernemen zit bij de primaire doelstelling van 

de onderneming. Het onderscheid met burgerinitiatief ligt in het zelfstandig 

ondernemerschap. Tegelijk maakt het continuüm ook duidelijk dat het lastig is om 

met harde grenzen aan te geven welke organisatie je nu wel en niet een sociale 

onderneming kunt noemen.

Bij de bespreking van het onderscheid met sociale firma’s kwam al ter sprake dat 

sociale ondernemingen zich op verschillende impactgebieden kunnen richten. 

In het volgende hoofdstuk gaan we hier verder op in, als we verschillende 

typologieën van ondernemingen bespreken.
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6

TYPEN

We eindigden het vorige hoofdstuk met een bespreking van sociale firma’s. In 

feite is de sociale firma een specifiek type sociale onderneming, gericht op een 

specifiek impactgebied, namelijk arbeidsparticipatie. Dit hoofdstuk gaat over 

typen sociale ondernemingen. Er zijn verschillende manieren waarop je sociale 

ondernemingen kunt indelen. Zo’n indeling kan nuttig zijn, omdat per type andere 

businessmodellen, andere vormen van impactmeting, andere relaties tot de 

overheid en de markt en andere vragen rond opschaling van belang kunnen zijn 

(zie Dagevos et al., 2015, p. 265).

Typologieën van sociale ondernemers of ondernemingen zijn op diverse manieren 

gemaakt. Het werk van Alter (2007) biedt een goede introductie op mogelijke 

indelingen. Ook binnen het Social Business Initiative van de EU zijn typologieën 

ontwikkeld (European Commission, 2014a).

Welke typologie nuttig is, hangt af van het doel van de indeling. Wij bespreken 

hier:

1. typologie naar ontstaan

2. typologie naar ondernemerschapsdimensie (mate van zelfstandig 

ondernemerschap)

3. typologie naar impactgebied

4. typologie naar reikwijdte van ambitie (lokaal tot mondiaal).
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6.1 Typologie naar ontstaan

Binnen deze typologie worden sociale ondernemingen onderscheiden naar de 

manier waarop ze zijn ontstaan, ofwel de bron van het initiatief. De Europese 

Commissie onderscheidt vier groepen:

1. Citizen-led, waarbij individuen of groepen burgers het initiatief nemen om met 

een bedrijf een sociale missie na te streven;

2. Marketisation of traditional non-profit organisations such as charities, 

associations, foundations, voluntary and community organisations, waarbij 

bestaande non-profits commerciële activiteiten starten dan wel helemaal 

transformeren tot sociale onderneming;

3. Public sector restructuring, waarbij het gaat om spin-outs naar aanleiding 

van veranderend overheidsbeleid. Deze bedrijven kunnen zowel vanuit een 

waargenomen kans (opportunity) als vanuit een gevoelde noodzaak (necessity) 

ontstaan;

4. Corporate citizenship. Hierbij wordt gedoeld op alle activiteiten van bestaande 

ondernemingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, 

die uiteindelijk ook kunnen leiden tot sociaal ondernemerschap.

(European Commission 2014a, p. 47 e.v.)

Deze typologie sluit aan bij de eerdere vaststelling dat sociaal ondernemerschap 

plaatsvindt binnen de driehoek van markt, staat en civil society (het multi-

stakeholdermodel). Bij elk van de vier onderscheiden groepen ligt de nadruk 

meer in de richting van één van de stakeholders. De indeling is dus nuttig om de 

startpositie van verschillende sociale ondernemingen helder te krijgen.

Ook kun je deze typologie combineren met het continuüm van waardegerichtheid 

van organisaties. De eerste drie typen starten dan links van het midden, terwijl het 

laatste type rechts van het midden start.

6.2 Typologie naar ondernemerschapsdimensie

Bij deze typologie gaat het erom hoe sterk de sociale onderneming zich laat leiden 

door de markt. Dit wordt de entrepreneurial dimension genoemd. Er zijn drie 

posities (European Commission, 2014a, pp. 41-46):
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1. Profit-with-purpose businesses, waarbij de missie wordt geïntegreerd in het 

businessmodel. Deze bedrijven drijven sterk op geld vanuit de markt (earned 

income) en hebben dus niet of nauwelijks inkomsten uit subsidies of giften 

(strong entrepreneurial dimension).

2. Purpose-driven businesses, waarbij de missie is vastgelegd door de juridische 

vorm van het bedrijf, bijvoorbeeld een Community Interest Company (CIC) 

in Groot-Brittannië. De juridische status stelt grenzen aan bijvoorbeeld 

de winstverdelingsmechanismen. Deze middenvorm komt in Nederland 

eigenlijk niet expliciet voor, omdat een aparte juridische status voor sociale 

ondernemingen (vooralsnog) ontbreekt.

3. Purpose-driven and entrepreneurial non-profits, waarbij geen winst wordt 

uitgekeerd en naast inkomsten vanuit de markt ook andere geldstromen uit 

subsidies of giften belangrijk zijn (weak entrepreneurial dimension). Afhankelijk 

van de gekozen definitie, kun je de vraag stellen of dit nog wel een sociale 

onderneming is.

Ook deze typologie past goed bij het eerder onderscheiden continuüm van 

waardegerichtheid van organisaties, waarop sociale ondernemingen een 

middenpositie innemen. Het eerste type ligt dan iets rechts van het midden, het 

derde type iets links van het midden. Het tweede type ligt dicht bij het midden en 

vestigt de aandacht nog eens extra op het verschil dat gemaakt kan worden door 

een aparte juridische status voor sociale ondernemingen.

Deze indeling is vooral nuttig als je sociale ondernemingen vanuit 

ondernemerschapstheorie bestudeert en bij het maken van financiële analyses van 

sociale ondernemingen.

6.3 Typologie naar impactgebied

Een veel gebruikte indeling van sociale ondernemingen is gebaseerd op 

impactgebieden. De term impact is al enkele keren voorbijgekomen en is een 

cruciaal begrip voor sociale ondernemingen. In het volgende hoofdstuk gaan we 

hier uitgebreid op in. Voor nu is belangrijk dat impact verwijst naar de verandering 

die je als bedrijf teweeg brengt op lange termijn. Het impactgebied is dus de 

maatschappelijke kwestie waarop je verandering teweeg wil brengen met je 

onderneming.
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Indelen naar impactgebieden kan op verschillende manieren. Specifiek voor de 

Nederlandse context hebben Dagevos en collega’s (Dagevos et al., 2015, p. 265 

e.v.) een typologie gemaakt van ondernemers, op basis van de maatschappelijke 

kwestie waarvoor ze zich inzetten. Het werk van Alter (2007) vormt hiervoor een 

belangrijk uitgangspunt. Ze onderscheiden vier groepen:

1. Social nurturers, gericht op werkgelegenheid. Onder deze groep vallen de 

ondernemingen die zich richten op het impactgebied arbeidsparticipatie en 

dus werk bieden aan mensen met een zwakke arbeidsmarktpositie. Kenmerk 

is dat de doelgroep onderdeel uitmaakt van de sociale onderneming. Dit type 

komt in Nederland relatief veel voor. Ze worden, zoals eerder uitgelegd, ook 

wel sociale firma’s of Work Integration Social Enterprises (WISE) genoemd. 

Het boek Iedereen werk, iedereen winst van Social Enterprise NL-oprichter 

Mark Hillen (Hillen, 2014) biedt een goede introductie in deze groep sociale 

ondernemingen. Een succesvol voorbeeld van een bedrijf dat actief is rond 

dit impactgebied is Specialisterren, dat software laat testen door autistische 

werknemers. Sommige voormalige sociale werkplaatsen hebben zich ook 

getransformeerd tot een sociale onderneming in deze categorie.

Binnen deze groep is een onderscheid te maken tussen bedrijven waar het gaat 

om ‘het creëren van zoveel mogelijk werkplekken binnen de eigen organisatie’ 

en zij die zich richten op ‘opleiding en doorstroom bij een andere werkgever’ 

(Social Enterprise NL, 2018a, p. 8).

2. Social traders, gericht op ontwikkelingssamenwerking. Deze bedrijven willen 

in Nederland een afzetmarkt vinden voor producten die worden gemaakt 

door de doelgroep. De sociale onderneming is hier een intermediair tussen de 

doelgroep (tevens producent) en markt. De twee bekendste voorbeelden van 

Nederlandse sociale ondernemingen, Fairphone en Tony’s Chocolonely, vallen in 

deze categorie.

3. Social connectors, gericht op leefbaarheid en welzijn. Hierbij gaat het om het 

verbinden van mensen, die vervolgens in verschillende rollen samen optrekken. 

Lokale burgerinitiatieven die doorgroeien tot sociale onderneming vallen vaak 

onder dit type. Het verdienmodel van dit type sociale onderneming is niet altijd 

even duidelijk. Een bekend voorbeeld in Amsterdam is de Lucas Community in 
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stadsdeel Nieuw-West, die zich richt op het vergroten van de sociale cohesie en 

het creëren van werk in de Wildemanbuurt.

4. Social innovators, gericht op duurzaamheid. Deze ondernemingen willen 

duurzame alternatieven bedenken voor huidige activiteiten of producten, 

met voornamelijk armere mensen als doelgroep. Vaak is hiervoor eerst veel 

onderzoek en investering nodig. Bedrijfsmodellen kunnen daarom nogal 

uiteenlopen. Een bekend voorbeeld van een bedrijf dat al een product op de 

markt heeft gebracht is Waka Waka. Zij produceren een gelijknamige duurzame 

door de zon oplaadbare lamp. Iedereen die er één koopt helpt daarmee ook 

mee om zonne-energie beschikbaar te maken in gebieden zonder elektriciteit.

Naast de indeling van Dagevos en collega’s zijn ook andere indelingen mogelijk, en 

deze indelingen kunnen ook veranderen. Platformorganisatie Social Enterprise NL 

liet haar leden in de Social Enterprise Monitor eerst invullen welke vorm van impact 

het best past bij hun organisatie. In de monitor van 2016 waren de categorieën 

(op volgorde van vaakst genoemd als primaire impactgebied): verhogen 

arbeidsparticipatie van kwetsbare doelgroepen; een duurzame en circulaire 

energievoorziening realiseren; bestrijding van internationale armoede; verhogen 

van sociale cohesie in wijken en buurten; verbeteren van zorg. In de Monitor van 

2018 konden bedrijven zelf hun missie omschrijven. De open antwoorden zijn 

ingedeeld in vier clusters: arbeidsparticipatie, milieu, welzijn en internationale 

ontwikkeling (Social Enterprise NL, 2018a, p. 7).

Het recente boek Zaken die je raken (Verloop, Hillen & Peeters, 2018) bespreekt 

de maatschappelijke verandering die sociaal ondernemers creëren aan de hand 

van thema’s: duurzaam consumeren, werkgelegenheid voor jongeren, vergrijzing, 

duurzame voedselproductie, circulariteit, werkgelegenheid en energietransitie. Bij 

elk thema behandelen ze sprekende voorbeelden van succesvolle bedrijven.

De indeling naar impactgebied, missie of thema is logischerwijs nuttig bij 

sectorgericht onderzoek. Ook kun je mogelijke misverstanden rond de termen 

sociale firma en sociale onderneming ophelderen door het benoemen van 

verschillende impactgebieden.
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6.4 Typologie naar reikwijdte van ambitie

Sociale ondernemingen kun je ook indelen naar de reikwijdte van hun ambitie. 

Zo maakt McKinsey in een rapport over de sector in Nederland onderscheid in 

twee types, gebaseerd op het functioneren en de ambitie van de onderneming 

(Keizer, Stikkers, Heijmans, Carsouw, & Van Aanholt, 2016, p. 14):

1. Community enterprises, die vooral op lokale impact gericht zijn.

2. Society changers, die de markt en maatschappij willen veranderen door te 

redeneren vanuit het maken van impact in de waardeketen. Er zijn twee 

subtypen: als vooral het eigen bedrijf de impact maakt, is het een step-changer. 

Als de impact vooral indirect op de bredere samenleving en markt gericht is 

(bewustwording), is het bedrijf een systemic changer.

McKinsey noemt de twee bekendste Nederlandse sociale ondernemingen, Tony’s 

Chocolonely en Fairphone, als voorbeelden van bedrijven die van step-changer zijn 

uitgegroeid tot systemic changer.

De indeling van McKinsey kan onder meer nuttig zijn bij het kijken naar het 

toekomstige groeipotentieel van sociale ondernemingen.

6.5 Tot slot

In dit hoofdstuk hebben we vier typologieën van sociale ondernemingen 

besproken: naar ontstaan, naar ondernemerschapsdimensie, naar impactgebied 

en naar reikwijdte van ambitie. De indelingen sluiten elkaar niet uit en kunnen dus 

naast elkaar bestaan. Welke indeling nuttig is, hangt af van het doel waarmee je 

met sociale ondernemingen aan de slag wilt. De indeling naar impactgebied wordt 

in de praktijk veel gebruikt, omdat impact en de meting daarvan een centraal 

begrip is voor sociale ondernemingen.
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7

TOEGEVOEGDE 
WAARDE

‘Als sociale ondernemingen echt hun maatschappelijke doelen willen halen en ook 

willen dat die herkend en erkend worden, moeten ze hierover gedegen informatie 

presenteren’ 

(Avance, Social Enterprise NL, & Impact Centre Erasmus, 2018, p. 5).

Wat is de toegevoegde waarde van sociale ondernemingen en hoe meet je die? In 

dit hoofdstuk zoeken we naar een antwoord op deze vragen, die cruciaal zijn voor 

de praktijk van het sociaal ondernemen..

Centrale begrippen bij het beantwoorden van de vragen zijn maatschappelijke 

waardecreatie en impact. Maatschappelijke waardecreatie bespraken we eerder als 

het centrale begrip in de analyse van sociaal ondernemerschap als clusterconcept 

(Choi & Majumdar, 2014). Het creëren van maatschappelijke meerwaarde is een 

noodzakelijke (maar niet een voldoende) voorwaarde voor identificatie als sociaal 

ondernemer. De SER gebruikt de termen maatschappelijk rendement en impact 

om deze meerwaarde te beschrijven: ‘Het maatschappelijk rendement van sociale 

ondernemingen beschrijft de positieve netto-impact van deze ondernemingen op 

de maatschappij, dat wil zeggen de verhouding tussen maatschappelijke baten en 

maatschappelijke kosten’ (SER 2015, p. 45).
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Om te laten zien wat de bijdrage van de sociale onderneming aan de maatschappij 

precies is, moet die ‘positieve netto-impact’ gemeten worden. Over methoden om 

impact te meten is veel geschreven. We behandelen hier eerst theorie die nodig is 

om impactmeting te begrijpen: veranderingsleer of theory of change. Daarna gaan 

we in op verschillende aspecten van impactmeting in de praktijk.

7.1 Theorie: veranderingsleer / theory of change

Sociale ondernemingen willen graag laten zien wat voor impact ze maken. Ze 

worden hier ook naar gevraagd door stakeholders. Maar wat is impact precies? 

Er bestaan veel verschillende definities, van heel algemeen tot heel specifiek. In 

algemene zin staat de verandering die teweeg is gebracht door de onderneming 

altijd centraal in de definitie. Maar om de impact vervolgens te kunnen gaan 

meten, moet er nauwkeuriger geformuleerd worden.

De Europese Commissie heeft binnen haar Social Business Initiative veel nadruk 

gelegd op impactmeting. Zo liet het de taskforce GECES instellen voor het 

creëren van een standaard om impact te meten. GECES concludeert dat één 

standaardmethode voor impactmeting niet mogelijk is. Dat komt onder meer 

doordat sociale ondernemingen een enorme verscheidenheid aan doelen 

nastreven. Wel heeft de taskforce een definitie van impact geformuleerd: ‘The 

reflection of social outcomes as measurements, both long-term and short-term, 

adjusted for the effects achieved by others (alternative attribution), for effects 

that would have happened anyway (deadweight), for negative consequences 

(displacement), and for effects declining over time (drop-off)’ (GECES 2014, p. vi).

Vrij vertaald en toegepast op een sociale onderneming is impact dus: ‘Het gemeten 

totaal aan sociale uitkomsten van de activiteiten van een sociale onderneming op 

korte en lange termijn, gecorrigeerd voor:

• effecten die door anderen bereikt zijn;

• effecten die toch wel opgetreden zouden zijn;

• negatieve effecten; en

• de afname van effecten door de tijd.’

De gewenste impact van een sociale onderneming is het startpunt van de 

veranderingsleer of theory of change. Dit is een theoretisch model dat erg 

nuttig kan zijn bij het analyseren van een sociale onderneming. Het beschrijft 
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‘de verandering (…) die het bedrijf nastreeft, en hoe deze verandering wordt 

gerealiseerd. Dit model bevat dus de oorzakelijke verbanden tussen activiteiten, 

outputs en effecten’ (Kroese, 2015).

De bedoeling van theory of change (TOC) is om bij de beoogde impact te 

beginnen met redeneren. Van daaruit ga je terug naar de andere elementen. 

Eerst naar de outcomes: de effecten die jouw activiteiten op je stakeholders 

en de maatschappij hebben. Dan naar de outputs: de directe resultaten van 

je activiteiten. Vervolgens naar de activiteiten en tenslotte naar de bronnen of 

middelen (resources) die je daarvoor nodig hebt (zie figuur 7.1).

Figuur 7.1 Theory of change model

Middelen
(bronnen

om mee te
starten)

Activiteiten
(benodigde

acties)

Output
(verwachte

directe
resultaten)

Outcome
(verwachte

effecten
maatschappij)

Beoogde
impact

Bron: Geïnspireerd op Bosma, 2015

Veel meer info over de (toepassing van) theory of change is te vinden op 

www. theoryofchange.org.

7.2 De praktijk: impactmeting

Als je de theory of change voor een onderneming hebt uitgewerkt, kun je hiermee 

de oorzakelijke relaties tussen de verschillende elementen analyseren. De beoogde 

impact is dan het startpunt. Je kunt vervolgens bijvoorbeeld beargumenteren of 

de activiteiten die een onderneming uitvoert eigenlijk wel bij haar beoogde impact 

passen. In de praktijk draait het uiteindelijk om de daadwerkelijke impact van de 

activiteiten van een sociale onderneming. Om te kunnen zeggen of de betreffende 

onderneming zijn doel bereikt, moet je deze impact meten.

Voor impactmeting is een groot aantal methoden ontwikkeld. Het kan lastig 

zijn om daarbij door de bomen het bos te zien. Ook zijn lang niet alle methoden 

vrij beschikbaar.

http://www.theoryofchange.org/
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Drie documenten die wél vrij beschikbaar zijn, kunnen als nuttige startpunten 

dienen voor wie zich wil verdiepen in impactmeting.

1. De eerste is de toegankelijke brochure Impact first – waarom meten moet, en 

hoe je dat doet, uitgegeven door platformorganisatie Social Enterprise NL en 

het bedrijf Avance (Kroese, 2015).

2. Daarnaast heeft de OECD in augustus 2015 een handzame policy brief (zo’n 20 

pagina’s) over social impact measurement gepubliceerd, die verwijzingen naar 

allerlei methoden biedt (OECD, 2015).

3. De meest recente en belangrijkste bron voor impactmeting in Nederland 

is Het Impactpad (Avance, Social Enterprise NL, & Impact Centre Erasmus, 

2018). Dit document is als vervolg op het SER-advies van 2015 in opdracht 

van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Economische 

Zaken en Buitenlandse Zaken ontwikkeld door impact-dienstverlener Avance, 

platformorganisatie Social Enterprise NL en onderzoekers van het Impact Centre 

van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het is een praktisch document, dat 

start met een korte introductie over het wat en waarom van impact meten. 

Vervolgens worden vijf niveaus in het meten van impact uitgewerkt. Met deze 

indeling in niveaus zou de drempel om te beginnen met impactmeting lager 

moeten worden. Het Impactpad past de vijf niveaus vervolgens toe op drie 

thema’s: arbeidsparticipatie, sustainable value chains en circulaire economie. Bij 

elk van die thema’s wijst het document op bestaande methoden die er zijn om 

te groeien in impactmeting.

Meer voorbeelden en methoden van impactmeting zijn onder meer te vinden 

in Smit en Brouwer (2014), Hehenberger, Harling, en Scholten (2013), Dagevos 

et al. (2015, p. 211 e.v,) en Ridley-Duff en Bull (2016, p. 131 e.v.). In een recent 

artikel beargumenteren Lumpkin, Bacq, en Pidduck (2018) dat de impact van 

sociale ondernemingen in elk geval moet worden gemeten op het niveau van de 

gemeenschap (community).

Het voert te ver voor dit document om methoden van impactmeting systematisch 

te vergelijken. Bovendien is dit in het vrij beschikbare document Het Impactpad 

recent in detail uitgewerkt. Wat zijn dan de zaken die je moet weten om in 
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de praktijk verder te kunnen met impactmeting? Dat vatten we samen in zes 

opmerkingen, die we vervolgens verder uitwerken:

1. Impactmeting vindt plaats op verschillende niveaus en in verschillende stappen.

2. Er bestaan zowel sterk kwantitatieve methoden voor impactmeting, waarin 

(vrijwel) alles wordt uitgedrukt in geldwaarde, als meer kwalitatieve methoden 

met de nadruk op verhalen.

3. De uitgebreidheid van impactmeting moet proportioneel zijn ten opzichte van 

de (mogelijke) impact zelf.

4. Internationaal zijn veel instanties bezig met het ontwikkelen van (standaard)

methoden van impactmeting.

5. Er bestaan in Nederland rond sociaal ondernemerschap verschillende 

‘keurmerken’, die ook verwijzen naar impactmeting.

6. Er zijn veel voorbeelden van impactrapporten van Nederlandse bedrijven 

beschikbaar.

Ad 1 Niveaus van impactmeting
Het meten van impact is de laatste jaren sterk in ontwikkeling. Dat heeft (nog) niet 

geleid tot een standaardmethode, maar wel tot indelingen in niveaus en stappen.

In het eerder besproken Het Impactpad worden vijf niveaus in het meetproces 

onderscheiden:

• Sociale missie en impactdoelstellingen expliciet maken

• Verandermodel uitwerken en valideren

• Directe resultaten (outputs) bijhouden

• Missie-gerelateerde effecten meten

• Werken aan volledig inzicht en stevigere onderbouwing.

(Avance, Social Enterprise NL, & Impact Centre Erasmus, 2018, p. 5)

Ook de European Venture Philanthropy Association, een club van sociale 

investeerders, heeft een set van vijf stappen voor impactmeting geformuleerd:

• Bepaal de doelstellingen

• Analyseer de stakeholders

• Meet de resultaten: outcome, impact en indicatoren

• Verifieer en geef waarde

• Monitor en rapporteer

(Hehenberger et al., 2013, eigen vertaling).
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Uit deze indelingen in niveaus en stappen wordt duidelijk dat impactmeting begint 

bij goed nadenken over doelstellingen. Pas bij de derde stap gaat het om wat veel 

mensen als ‘meten’ zouden definiëren.

Ad 2 Kwantitatieve en kwalitatieve methoden
Als de doelstellingen, het verandermodel en de stakeholders duidelijk zijn, welke 

bestaande methoden voor impactmeting zijn er dan? Er zijn tientallen methoden 

en instrumenten beschikbaar. Voor een deel van deze instrumenten moet 

betaald worden. Een aantal instrumenten is grotendeels of exclusief op cijfers en 

geldwaarde gericht, terwijl bij andere meer nadruk ligt op kwalitatieve elementen 

zoals verhalen.

Misschien wel de bekendste methode is Social Return On Investment (SROI), 

waarbij alles in geldwaarde wordt uitgedrukt. De belangrijkste principes van SROI 

worden uitgelegd in verschillende publicaties (Verloop & Hillen, 2013, pp. 90-91; 

Ridley-Duff & Bull, 2016, p. 139 e.v.). In de literatuur over sociaal ondernemerschap 

is er veel discussie over of dit uitdrukken in geldwaarde wel nuttig is (zie 

bijvoorbeeld Arvidson, Lyon, MacKay, & Moro, 2013). Franssen en Scholten 

(2007) zetten de praktische voordelen van SROI op een rij. ‘Het zegt iets over de 

omvang van het maatschappelijk resultaat, maakt het gemakkelijk om prestatie 

management systemen aan te sluiten en te integreren met financiële management 

systemen, maakt het mogelijk gevoeligheidsanalyses te maken (wat gebeurt er 

als we aan de knoppen gaan draaien?), helpt om kritische succesfactoren vast 

te stellen, de impact op lange termijn kan duidelijk gemaakt én uitdrukking in 

geldwaarde is voor investeerders bekend en herkenbaar’ (Franssen & Scholten, 

2007, pp. 53-54).

De Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse of MKBA is een ander relatief 

bekend instrument dat grotendeels op cijfers is gebaseerd en wordt ingezet 

voor impactmeting. Dit instrument is vooral bekend van de overheid, die het 

gebruikt om vóór een belangrijk besluit verschillende beleidsalternatieven door 

te rekenen. MKBA kan ook worden ingezet om achteraf te kijken in hoeverre de 

verwachtingen zijn uitgekomen. Een MKBA bestaat in verschillende vormen, van 

een korte quickscan tot een gedetailleerd langetermijnonderzoek (zie Faber & 

Mulders, 2012; Ecorys & Verwey-Jonkerinstituut, 2008).

Een meer flexibele manier van impactmeting, die is gebaseerd op kwalitatieve 

methodologie is Social Accounting and Auditing (SAA). Hierbij wordt een cyclisch 
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proces gevolgd waarin alle stakeholders hun zienswijze op de gegenereerde 

impact kunnen delen (zie Ridley-Duff & Bull, 2016, pp. 135-138).

In Het Impactpad wordt per thema en niveau verwezen naar bestaande methoden 

en indicatoren.

Ad 3 Proportionaliteit
De drempel om te beginnen met impactmeting wordt vaak als hoog ervaren. 

Het Impactpad probeert daar met verschillende niveaus antwoord op te geven. 

Het uitgangspunt van proportionaliteit geeft een algemener kader. Als je een 

maatschappelijk probleem wilt oplossen, mag niet te veel tijd en moeite gaan 

zitten in het meten van wat je aan het doen hebt. Om dit uitgangspunt tastbaar te 

maken, heeft GECES een richtlijn opgesteld. Die gaat uit van twee vragen:

1. Zou de informatie uit de impactmeting de beslissing van onderneming, financier 

of investeerder om te investeren en/of het bedrag van de investering met meer 

dan 10% veranderen?

2. Zijn de kosten van de meting minder dan 5% van de gefinancierde kosten van 

de interventie?

(GECES, 2014, p. 33, eigen vertaling).

Beide vragen moeten met ja beantwoord worden voor een proportionele vorm van 

impactmeting.

Ad 4 Internationaal impact meten
Zoals al eerder gezegd, is impactmeting volop in ontwikkeling. Verschillende 

onderzoeksgroepen, instellingen en initiatieven houden zich ermee bezig. 

Dit zijn onder meer de Social Impact Investment Taskforce (G8), de Social 

Reporting Standard (EU) en het Global Reporting Initiative. Vaak is het doel om 

standaardmethoden voor meting en rapportage te ontwerpen.

Het is onwaarschijnlijk dat er uit al deze initiatieven op korte termijn één 

wereldwijde standaard voor impactmeting voortkomt. Wel kunnen een aantal 

basisprincipes worden vastgelegd, zoals het betrekken van stakeholders bij het 

kiezen van indicatoren. De OECD concludeert uiteindelijk dat vooral de behoefte 

bij stakeholders leidend moet zijn bij het kiezen van een methode: ‘Because each 

stakeholder has a different objective, each social enterprise should be allowed 

to choose the most appropriate metric to respond to the needs of its main 

stakeholder(s)’ (OECD, 2015, p. 6).
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Een praktisch internationaal onderzoek naar impactmeting is onlangs met subsidie 

van de EU uitgevoerd door een internationaal consortium onder leiding van een 

Turkse universiteit. De gids die hieruit voortkwam, Maximise your impact – a guide 

for social entrepreneurs (Aps et al., 2017), bevat stappenplannen, handleidingen en 

uitgewerkte voorbeelden uit diverse landen.

Ad 5 Keurmerken en impactmeting
De afgelopen jaren zijn er in Nederland en internationaal diverse ‘keurmerken’ 

ontwikkeld voor bedrijven die zich willen presenteren als sociale onderneming. 

Om zo’n keurmerk te krijgen, is vaak een vorm van impactmeting vereist. Dit kan 

bedrijven motiveren om (verder) met impactmeting aan de slag te gaan.

Internationaal is het label Benefit Corporation of B Corp een populair keurmerk. 

Om een B Corp te worden, moet een bedrijf een B Impact Assessment doorlopen. 

Daarin worden allerlei vragen over impact gesteld en suggesties voor verbetering 

gegeven (zie www.bcorporation.net). Het keurmerk wordt toegekend door de 

non-profitorganisatie B Lab. Voor deelname moet jaarlijks betaald worden.

In Nederland is de eerder genoemde Code Sociale Ondernemingen in 

ontwikkeling. Bedrijven die deze code onderschrijven, onderschrijven het principe 

‘Impact First’ en verplichten zich om tenminste hun theory of change te formuleren 

en hun stakeholders in kaart te brengen (Commissie Code Sociale Ondernemingen, 

2017).

Specifiek voor sociale ondernemingen die werken rondom arbeidsparticipatie 

(sociale firma’s) is er ook de PSO – Prestatieladder Socialer Ondernemen 

(zie http:// www.pso-nederland.nl). Dit keurmerk van TNO bestaat uit een 

meetinstrument en vervolgens een keurmerk met een aantal treden. Voor 

certificering en jaarlijkse deelname moet betaald worden. Verschillende gemeenten 

erkennen dit keurmerk bij het invullen van social return doelstellingen.

Hoewel het woord impact prominent genoemd wordt bij deze keurmerken, zijn 

de vereisten qua impactmeting zeer verschillend. Voor het lidmaatschap van 

platformorganisatie Social Enterprise NL is impactmeting niet verplicht. In de Social 

Enterprise Monitor wordt gevraagd of bedrijven hun impact meten. In 2018 zei 

63% impact te meten (Social Enterprise NL, 2018a, p. 16).

http://www.bcorporation.net/
http://www.pso-nederland.nl/
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Ad 6 Voorbeelden van impactrapportages
Er zijn verschillende voorbeelden van uitgebreide impactrapportages van 

Nederlandse bedrijven, die als inspiratie kunnen dienen. Vaak gaat het hier om 

bedrijven die al op de hoogste niveaus van impactmeting volgens Het Impactpad 

(zie ad 1) actief zijn. Voor bedrijven die nog aan de start staan, kunnen sommige 

voorbeelden daarom inspirerend, maar ook licht intimiderend overkomen.

De twee bekendste sociale ondernemingen van Nederland publiceren jaarlijks 

rapportages. Tony’s Chocolonely noemt dit haar jaarfairslag (zie https://

tonyschocolonely.com/nl/nl/onze-missie/jaarfairslag). Bij Fairphone ligt de nadruk 

vooral op transparantie. Ze hebben vier doelen geformuleerd en plaatsen op de 

website www.fairphone.com telkens hun nieuwste stappen op weg naar deze 

doelen.

Het Bakkerscafé Brood op de plank heeft al twee keer een uitgebreide 

impactmeting gedaan (januari 2015 en december 2017), waarbij de tweede 

keer de lessen van de eerste meting zijn meegenomen (beide te vinden op 

www. bakkerscafe.nl/over-ons/#resultaten).

Ook Thuisafgehaald (https://www.avance-impact.nl/av2015/content/

uploads/2018/02/Rapport-Impactonderzoek-Thuisafgehaald-Avance-2017-

excl-bijlagen.pdf) en Moyee Coffee (http://impact.moyeecoffee.com/

impact-report-2017) hebben mooie impactrapporten geproduceerd.

Veel sociale ondernemingen kiezen er ook voor om hun impact samen te vatten 

in een toegankelijke infographic. Bakkerscafé en Moyee Coffee zijn hier goede 

voorbeelden van.

https://tonyschocolonely.com/nl/nl/onze-missie/jaarfairslag
https://tonyschocolonely.com/nl/nl/onze-missie/jaarfairslag
http://www.fairphone.com/
http://www.bakkerscafe.nl/over-ons/#resultaten
https://www.avance-impact.nl/av2015/content/uploads/2018/02/Rapport-Impactonderzoek-Thuisafgehaald-Avance-2017-excl-bijlagen.pdf
https://www.avance-impact.nl/av2015/content/uploads/2018/02/Rapport-Impactonderzoek-Thuisafgehaald-Avance-2017-excl-bijlagen.pdf
https://www.avance-impact.nl/av2015/content/uploads/2018/02/Rapport-Impactonderzoek-Thuisafgehaald-Avance-2017-excl-bijlagen.pdf
http://impact.moyeecoffee.com/impact-report-2017
http://impact.moyeecoffee.com/impact-report-2017
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8

SOCIAAL ONDER
NEMERSCHAP 

IN  NEDERLAND: 
DE STAND VAN ZAKEN

In de afgelopen hoofdstukken bespraken we een aantal belangrijke vragen rond 

het begrip sociaal ondernemerschap. In dit laatste hoofdstuk gaan we verder in 

op de huidige stand van zaken. In welke context bevindt sociaal ondernemerschap 

zich in Nederland en wat is de feitelijke stand van zaken van de sector op het 

moment van schrijven (september 2018)? We bespreken kort de sector, de 

beleidscontext, juridische ontwikkelingen en de stand van zaken qua onderzoek 

en onderwijs.

Een waarschuwing vooraf: we hebben ons best gedaan om zoveel mogelijk 

actuele informatie te verzamelen, maar desondanks is het goed mogelijk dat 

we specifieke ontwikkelingen gemist hebben – sociaal ondernemerschap is een 

actueel onderwerp waarin de ontwikkelingen snel gaan. De informatie in dit 

hoofdstuk kan daarom op sommige punten al gauw achterhaald worden door een 

nieuwe realiteit.
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8.1 Overzicht van de sector

Het aantal sociale ondernemingen in Nederland is niet precies bekend. Dat komt 

door het ontbreken van een eenduidige (juridische) definitie. Twee publicaties 

bieden meer inzicht in de sector.

Social Enterprise NL is een belangrijke platformorganisatie en belangenbehartiger 

voor de sector, opgericht in 2012, en met inmiddels ongeveer 350 leden. Zij geeft 

sinds 2013 vrijwel jaarlijks de Social Enterprise Monitor uit, met informatie op 

basis van een enquête onder leden (Social Enterprise NL, 2013; 2014a; 2015; 2016; 

2018a).

De Monitor 2013 (op basis cijfers 2012) is ingevuld door ongeveer 60 leden, die 

van 2014 door 115 leden, die van 2015 door 129 leden en die van 2016 door 

130 leden. In 2017 is geen Monitor verschenen, omdat toen net het rapport 

van McKinsey (zie onder) uit was. De Monitor van 2018 is door 168 sociale 

ondernemingen ingevuld en bevat voor het eerst ook antwoorden van niet-leden.

In elk van de Monitors blijkt de groep bedrijven die actief is rond het impactgebied 

arbeidsparticipatie het grootst. In de Monitor 2018 is voor het eerst onderscheid 

gemaakt tussen bedrijven die zich richten op werkgelegenheid in de eigen 

organisatie en bedrijven die zich richten op doorstroom. Beide groepen blijken 

ongeveer even groot (Social Enterprise NL, 2018a, p. 8).

Ook de obstakels die sociale ondernemingen zien voor hun verdere ontwikkeling 

en het vergroten van hun maatschappelijke impact komen in elke monitor aan 

de orde. In 2013 en 2014 blijken toegang tot kapitaal en het vinden van nieuwe 

klanten de belangrijkste obstakels, in 2015 vormt ‘regelgeving en overheidsbeleid’ 

de grootste hinderpaal voor sociale ondernemingen. In 2016 zijn de categorieën 

bij deze vraag geherformuleerd en staat het ‘vinden van klanten’ bovenaan, 

met ‘overheidsbeleid lokaal’ op nummer 2. De overheid blijkt in 2016 de 

lastigst te bereiken klant voor sociale ondernemingen. In de Monitor 2018 zijn 

‘samenwerking gemeente’ en ‘aantrekken financiering’ de vaakst genoemde 

obstakels. Tegelijk geven de respondenten aan dat er meer ‘herkenning en 

erkenning’ van sociale ondernemingen is.

Ook adviesbureau McKinsey maakte al twee keer een overzicht van sociale 

ondernemingen in Nederland. In het eerste rapport (Verloop, Van Dijk, Carsouw, 

& Van der Molen, 2011), ligt de nadruk op de diverse mogelijkheden voor 
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ontwikkeling van de sector. In het tweede rapport (Keizer et. al., 2016) staat de 

volgende stap in die ontwikkeling centraal: het opschalen. Hiervoor is een enquête 

gehouden onder 182 sociale ondernemingen, aangevuld met 25 expertinterviews.

Het aantal sociale ondernemingen in Nederland in 2015 wordt door McKinsey 

geschat op 5.000 tot 6.000, het aantal banen dat de sector creëert op 65.000 

tot 80.000 en de totale omzet op 3,5 miljard euro (Keizer et al., 2016, p. 5). Het 

belangrijkste impactgebied waarop sociale ondernemingen in Nederland actief zijn 

is arbeidsparticipatie (p. 13) en qua sector is zorg en welzijn de belangrijkste (p. 9). 

Ongeveer de helft van de ondervraagde ondernemingen meet op een of andere 

manier impact.

McKinsey concludeert verder dat in de sector nog te weinig aandacht is voor 

opschalen. Daarnaast constateert het een gat in de financieringsmogelijkheden 

(zie verder paragraaf financieringsmiddelen voor de sector).

Naast Social Enterprise NL zijn er ook enkele andere spelers in en rond de sector 

die informatie bieden over de sector en/of hun leden of klanten. Het ABN AMRO 

Social Impact Fund, dat investeert in sociale ondernemingen, biedt in een rapport 

uit juli 2017 inzicht in zijn database en concludeert dat de meeste ondernemingen 

(nog) geen winst maken: 44% draait verlies, 36% speelt ongeveer break-even en 

20% maakt winst (ABN AMRO, 2017).

Het van oorsprong Amerikaanse label B Corp (Benefit Corporation), dat we 

eerder bespraken in de paragraaf ‘keurmerken en impactmeting’ heeft op 

het moment van schrijven 60 Nederlandse leden, waarover op de website 

http:// www. bcorporation.eu/netherlands meer informatie te vinden is.

Op verschillende plaatsen in Nederland zijn incubators of accelerators actief die 

zich richten op sociaal en/of maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. 

Soms zijn dit vooral verzamelgebouwen voor start-ups, maar soms hebben ze 

ook uitgebreide ontwikkelprogramma’s. Bekende voorbeelden zijn de Impact 

Hub (onderdeel van een wereldwijd netwerk) met vestigingen in Amsterdam en 

Rotterdam; de Social Impact Factory in Utrecht en Social Club Den Haag.

Ook ontstaan er regionale samenwerkingsverbanden van sociale ondernemingen, 

bijvoorbeeld in Noord-Nederland. Hier is vanuit de MVO-Alliantie het project SO2 

(Sociaal Ondernemerschap en Sociale Ondernemingen) ontstaan. Daarin is een 

analyse gemaakt van de kansen voor sociaal ondernemen in Noord-Nederland 

(Wennekes, 2018).
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In het project Move2Social wordt regionaal samenwerken rondom sociaal 

ondernemen bevorderd. Dit project is ontwikkeld door adviesbureau KplusV 

en wordt per regio door een samenwerkingsverband van verschillende partijen 

uitgevoerd. Move2Social is onder meer actief in Twente (twentemove2social.nl) en 

Brabant (move2socialhartvanbrabant.nl).

8.2 Beleidscontext – nationaal

Nederland heeft (nog) geen juridische definitie van sociale ondernemingen. 

Wel komt er op nationaal niveau langzaam beleidsontwikkeling op gang, na het 

advies dat de Sociaal-Economische Raad (SER) in mei 2015 op verzoek van de 

regering uitbracht. Daarin ziet de SER potentieel een belangrijke rol voor de sector 

weggelegd, maar identificeert de Raad ook een aantal belangrijke knelpunten die 

ontwikkeling van de sector in de weg staan:

• meten impact

• beperkte (h)erkenning

• financiering

• belemmeringen wet- en regelgeving

• overheidsinkoop.

(SER, 2015, pp. 14-15).

De SER adviseert de overheid onder meer om ‘samenwerking tussen platforms 

van sociale ondernemingen te stimuleren en de mogelijkheid van een ‘label’ voor 

sociale ondernemingen te onderzoeken waardoor de erkenning en herkenning 

van sociale ondernemingen wordt bevorderd’ (p. 8). De SER ziet weinig in een 

aparte juridische entiteit voor sociaal ondernemerschap, zoals andere landen wel 

kennen. Daarbij speelt mee dat een wetsvoorstel waarin een ‘maatschappelijke 

onderneming’ gedefinieerd zou worden, enkele jaren eerder mislukte.

Ruim een jaar later reageert het kabinet eindelijk op het SER-advies (Ministerie van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2016). Het kabinet spreekt in zijn tien pagina’s 

tellende brief voor het eerst uit dat het de sector waardeert. ‘Met de SER zijn wij 

van mening dat sociale ondernemingen naadloos voorop lopen in de trend dat 
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ondernemers steeds meer rekening houden met hun maatschappelijke effecten’ 

(p. 1). Verder ziet het kabinet ook ‘mogelijkheden om de maatschappelijke impact 

van sociaal ondernemingen te vergroten’ (p. 2). Een concrete maatregel is het 

voornemen om een onderzoek te laten uitvoeren naar impactmetingmethodiek. 

Dat resulteert in juni 2018 in Het Impactpad (Avance, Social Enterprise NL, 

& Impact Centre Erasmus, 2018), dat we in het vorige hoofdstuk uitgebreid 

bespraken.

Een doorbraak is het feit dat een zin over sociale ondernemingen is opgenomen 

in het regeerakkoord van de huidige coalitie. ‘Er komen passende regels en meer 

ruimte voor ondernemingen met sociale of maatschappelijke doelen met behoud 

van een gelijk speelveld’ (VVD, CDA, D66, & ChristenUnie, 2017, p. 33). In april 

2018 vindt een rondetafeloverleg over sociaal ondernemerschap plaats in de 

Tweede Kamer. Hier presenteert Social Enterprise NL een position paper met vijf 

aanbevelingen voor een actievere rol van de landelijke overheid (Social Enterprise 

NL, 2018b). De ChristenUnie publiceert hierop in september 2018 een initiatiefnota 

met de titel Ondernemen met een maatschappelijke missie (ChristenUnie, 

2018), waarin gepleit wordt voor de B.V.m., een aparte rechtsvorm voor sociale 

ondernemingen (zie ook hoofdstukken 4.3 en 8.5).

In juli 2018 verschijnt een interessante scriptie over de rol van instituties in het 

algemeen en de landelijke overheid in het bijzonder in de ontwikkeling van de 

sector in Nederland (Backer, 2018). Backer past het Macro-Institutional Social 

Enterprise framework van Kerlin (2017) toe op de Nederlandse context. Verder 

heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de OECD (Organisation 

for Economic Co-operation and Development) gevraagd een ‘policy review’ te 

doen rond sociaal ondernemerschap in Nederland. Het rapport hierover wordt in 

het najaar van 2018 verwacht.

Ondanks deze initiatieven is de rol van de nationale overheid vooralsnog vooral 

afwachtend. Sociaal ondernemers in de Social Enterprise Monitor 2018 stellen 

dan ook dat ‘regelgeving en beleid vanuit de nationale overheid’ de enige 

marktomstandigheid in de sector is die afgelopen jaren duidelijk niet is verbeterd 

(Social Enterprise NL, 2018a, p. 21).
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8.3 Beleidscontext – lokaal

Een gevolg van de afwachtende houding van de nationale overheid is dat lokale 

overheden initiatieven hebben genomen. Dat is van groot belang voor de sector. 

Uit Europees vergelijkend onderzoek in elf landen blijkt dat de lokale overheid voor 

sociale ondernemingen het meeste relevante niveau is. ‘Local authorities are pivotal 

actors in the development of a supportive social enterprise ecosystem’ (European 

Commission, 2015, p. 2). In de Social Enterprise Monitor 2018 geeft 71% van de 

sociale ondernemingen aan dat de gemeente voor hen een relevante stakeholder is 

(Social Enterprise NL, 2018a, p. 19).

Praktisch gezien zijn de verschillen tussen gemeenten groot. Sommige gemeenten 

omarmen sociale ondernemingen, terwijl het onderwerp voor andere totaal niet op 

de agenda staat. Van de grotere gemeenten staan Utrecht en Amsterdam bekend 

als koplopers. De gemeente Amsterdam werkt sinds 2015 aan de uitvoering van 

het Actieprogramma Sociaal Ondernemen 2015-2018 (Oetelmans, 2015).

In 2017 vergelijkt Social Enterprise NL het beleid van de vier grote steden (Sluiter, 

2017). De G40, een samenwerkingsverband van middelgrote gemeenten, benoemt 

in juni 2017 sociaal ondernemen tot speerpunt en brengt een roadmap uit die 

gemeenten moet helpen invulling te geven aan beleid dat dit bevordert. Deze is in 

2018 al aan zijn tweede druk toe (Stedennetwerk G40, 2018).

Na de gemeenteraadsverkiezingen van begin 2018 maakt Social Enterprise NL een 

overzicht van de plek van sociaal ondernemerschap in de coalitieakkoorden van de 

G4- en G40-gemeenten. De conclusie is dat ongeveer één op de drie gemeenten 

nu expliciet beleid heeft, vaak gericht op inkoop en op ‘stimuleren’ in algemene 

zin (Social Enterprise NL, 2018c). Ook adviesbureau KplusV maakt zo’n analyse, van 

25 middelgrote gemeenten. De term ‘sociaal ondernemen’ vinden de onderzoekers 

niet expliciet terug, maar wel hiermee samenhangende termen als maatschappelijk 

verantwoord ondernemen en de rol van ondernemers bij het creëren van 

arbeidsplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (KplusV, 2018).

De verhouding tussen sociale ondernemingen en de (lokale) overheid is onder meer 

onderzocht door het bureau PwC. De samenwerking is vaak nog pril, constateren 

zij op basis van onder meer een enquête die door 102 gemeenten is ingevuld. 

Er is in veel gevallen enthousiasme, maar er zijn ook verschillende verwachtingen. 

‘De erkenning en herkenning, de flexibiliteitslogica en de verkokering zijn de 
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mechanismen waarover gemeenten en social enterprises het het minst eens zijn’ 

(PwC, 2018, p. 28). De hybriditeit van sociaal ondernemerschap betekent dat het 

onderwerp op meerdere (beleids)terreinen van een gemeente betrekking kan 

hebben, bijvoorbeeld economische zaken, sociale zaken, werkgelegenheid en 

inkoop. Ondernemingen ervaren de gemeente als een partij die verkokerd werkt 

(Social Enterprise NL, 2018a, p. 20) wat betekent dat samenwerking ingewikkeld 

kan zijn.

Sociale ondernemingen in algemene zin vallen onder het beleid van 

economische zaken. Maar de sociale firma’s die zich richten op het impactgebied 

arbeidsparticipatie, vallen veelal onder sociale zaken of werkgelegenheidsbeleid. 

Lokaal bestaan er organisaties die zich specifiek op dit type sociale ondernemingen 

richten, zoals De Omslag in Amsterdam.

Veel sociale ondernemingen willen producten en diensten afzetten en zien het als 

logisch dat de overheid optreedt als opdrachtgever voor sociale ondernemingen 

(zie bijvoorbeeld Hogenstijn, Meerman, & Zinsmeister, 2018). Daarvoor is dan weer 

de afdeling inkoop verantwoordelijk, die in veel gevallen niet vanzelfsprekend 

samenwerkt met andere gemeentelijke afdelingen.

Platformorganisatie Social Enterprise NL heeft een brochure uitgebracht, 

Buy Social (Krull & Van der Minne, 2016), waarin uitgelegd wordt hoe overheid 

en bedrijfsleven sociaal inkopen kunnen vormgeven. Sinds 2017 werken Social 

Enterprise NL en de Social Impact Factory samen in het leernetwerk Buy Social. Een 

belangrijke mogelijkheid voor ‘sociaal inkopen’ ligt bij het invullen van social return-

doelstellingen. Veel overheden werken met de verplichting dat bij aanbestedingen 

een klein percentage van het totale aanbestedingsbedrag op een sociale manier 

moet worden ingevuld. De eisen aan deze sociale invulling draaien vaak om het 

bieden van werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Soms zijn ook 

bredere invullingen mogelijk (zie ook Stedennetwerk G40, 2018, p. 18 e.v.). Hierbij 

wordt vaak gerefereerd aan het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, 

dat door veel gemeenten is ondertekend.

De samenwerking met de lokale overheid staat ook centraal in een leernetwerk dat 

de Hogeschool van Amsterdam in 2016 met sociale ondernemingen heeft opgezet 

(Hogenstijn, Zinsmeister, Sander, & Meerman, 2016; Hogenstijn et al., 2018). Een 

brochure met tips voor betere samenwerking verscheen in 2017 (Hogenstijn, 2017).
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Een innovatieve vorm van samenwerking tussen lokale overheden en sociale 

ondernemingen is de toepassing van social impact bonds (zie Smeets, 2017). 

Deze bespreken we in de paragraaf over financiering hieronder.

8.4 Financieringsmiddelen voor de sector

Het vinden van financiering was in het vorige decennium vaak erg lastig voor 

sociale ondernemingen (zie Franssen & Scholten, 2007, p. 120 e.v.). De laatste 

jaren is het aantal financieringsmogelijkheden in verschillende fasen in de 

bedrijfslevenscyclus sterk toegenomen. In financieel opzicht wordt de sector dus 

steeds volwassener. Toch zijn er ook nog steeds problemen. Het McKinsey-rapport 

over de sector (Keizer et al., 2016) concludeert dat vooral in de groeifase van een 

bedrijf nog mogelijkheden ontbreken. Voor bedragen tot 50.000 euro kunnen 

ondernemingen terecht bij friendly money, maar daarboven valt een gat. Voor echt 

grote financiers worden investeringen namelijk pas interessant bij bedragen vanaf 

ongeveer 500.000 euro (Keizer et al., 2016, p. 22).

In de start-up fase kunnen sociaal ondernemers aankloppen bij angel investors 

(informele investeerders, zoals vrienden of familieleden) of venture philanthropy. 

Ook zijn er soms subsidies beschikbaar en speciale fondsen die zich richten 

op sociale ondernemingen. Deze worden ook wel impactfondsen genoemd. 

Voorbeelden van organisaties met zulke fondsen zijn Start Foundation (specifiek 

voor mensen met kwetsbare arbeidsmarktpositie), Stichting DOEN, Oranjefonds, 

Anton Jurgens Fonds en Skan Fonds.

Voor ondernemers die willen doorgroeien, komen steeds meer financierings-

mogelijkheden beschikbaar die het ‘gat’ dat McKinsey constateerde helpen vullen. 

Een recent initiatief is Social Impact Ventures, een puur op sociale ondernemingen 

gericht investeringsfonds dat is opgericht door onder meer Willemijn Verloop, die 

ook oprichter is van platformorganisatie Social Enterprise NL. Een gemeenschap 

van impactinvesteerders is PYMWYMIC (letterlijk: Put Your Money Where Your 

Mouth Is Company).

Verder richten verschillende sociale ondernemingen hun pijlen op crowdfunding. 

Dit lijkt vooral haalbaar voor ondernemingen die producten verkopen aan 
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consumenten. Voorbeelden van bedrijven die succesvol crowdfunden zijn Moyee 

Coffee en Fairphone. Oneplanetcrowd is een platform dat hiervoor regelmatig 

gebruikt wordt.

Ook banken zijn actief in deze sector. Het ABN AMRO Social Impact Fund 

bestaat sinds 2012 en publiceerde in juli 2017 een overzicht van de ervaringen en 

stand van zaken in de sector, met als titel: De romantiek voorbij – De noodzaak 

van marktontwikkeling voor sociale ondernemingen (ABN AMRO, 2017). Ook 

de Rabobank Foundation ondersteunt een groot aantal ondernemers die de 

maatschappelijke missie van hun bedrijf voorop stellen (zie voor voorbeelden 

Rabobank Foundation, 2018). In april 2018 kondigde de duurzame bank Triodos 

aan dat het met het Europees Investeringsfonds de eerste garantieovereenkomst 

voor sociaal ondernemerschap in Nederland ondertekend heeft, in het kader 

van het EU-programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie. Vanuit deze 

garantieovereenkomst kan Triodos Bank in vijf jaar in totaal 65 miljoen euro 

verstrekken aan 430 sociale ondernemers in Nederland, België, Spanje en Frankrijk.

Een nog grotere ontwikkeling is de oprichting van Invest NL, ‘de staatsdeelneming 

die investeringen gaat stimuleren op maatschappelijke terreinen waar Nederland 

nu nog kansen laat liggen. Invest-NL zal naar verwachting in 2019 definitief 

worden opgericht en ondernemers dan één loket bieden voor risicokapitaal, 

garanties en financieringsprogramma’s’ (Rijksoverheid, 2018). Voormalig minister 

van Financiën Wouter Bos is in juni 2018 benoemd tot de topman van deze 

instelling.

Een nieuwe vorm van samenwerking in de driehoek overheid, markt en civil 

society wordt gevormd door social impact bonds. Dit zijn financieringsconstructies 

waarin een private investeerder, de overheid en een sociale onderneming een 

contract afsluiten over de aanpak van een maatschappelijk probleem, waarbij 

afspraken worden gemaakt over de te realiseren maatschappelijke impact. 

De overheid betaalt uit als de doelstelling behaald wordt. In Nederland werd de 

eerste social impact bond afgesloten in 2013 en is er inmiddels een klein aantal 

lopende overeenkomsten. Een uitgebreide uitleg staat in de scriptie van Van Es 

(2015), die hiermee in 2015 de Social Enterprise NL scriptieprijs won. Een jaar 

later won Dominique Smeets dezelfde prijs met een scriptie over Nederlandse 

ervaringen met social impact bonds en wist deze zelfs gepubliceerd te krijgen in 

het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Social Entrepreneurship (Smeets, 2017). 
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De Stichting Society Impact (www.societyimpact.nl) is een van de organisaties die 

de toepassing van social impact bonds stimuleert.

Apart punt van aandacht is dat investeringen bij sociale ondernemingen niet per 

se in de vorm van geld plaatsvinden. Bij verschillende sociale ondernemingen 

zijn ook andere transactievormen, bijvoorbeeld tijd, delen of ruilen belangrijk 

(zie Schulz et al., 2013, pp. 24-25). MAEX is enerzijds een online platform dat 

inzicht biedt in initiatieven en sociale ondernemingen en anderzijds een beurs waar 

maatschappelijke waarde kan worden ‘verhandeld’ (zie www.maex.nl).

8.5 Juridische context

Sociale ondernemingen in Nederland opereren in een lastige juridische context. 

In een Europese vergelijking van de ontwikkeling van de sector komt Nederland 

naar voren als een achterblijver (European Commission, 2014a). Het is een van de 

weinige landen zonder juridische definitie (p. 17) of geïnstitutionaliseerde vorm 

(p. 24).

Het ministerie van Economische Zaken heeft een rapport laten opstellen met 

goede voorbeelden en lessen uit andere Europese landen (Arnoldus et al., 2013). 

Voorbeelden waarvan geleerd kan worden zijn onder meer:

• Community Interest Company (CIC) in Verenigd Koninkrijk

• Société Coopérative d’Intèrêt Collectif (SCIC) in Frankrijk

• ONLUS-status (met belastingvoordelen) in Italië

• BTW maatregelen in België

(Arnoldus et al., 2013, p. 19-26).

Zoals al eerder besproken (zie hoofdstuk 4.3), werkt onder meer Social Enterprise 

NL aan een speciale juridische vorm voor sociale ondernemingen: de B.V.m., 

waarbij m staat voor maatschappelijk (zie Hillen & Panhuijsen, 2016; ChristenUnie, 

2018). Vooralsnog is deze rechtsvorm er nog niet. Daarom zijn sociale 

ondernemingen meestal een B.V., een stichting, of een combinatie van die twee. 

In de Social Enterprise Monitors en het rapport van McKinsey (Keizer et al., 2016) 

staan cijfers over de uitsplitsing van sociale ondernemingen naar rechtsvorm.

http://www.societyimpact.nl/
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In december 2016 heeft Social Enterprise NL samen met advocatenkantoor CMS 

de Wegwijzer Rechtsvorm sociale onderneming ontwikkeld (Social Enterprise NL in 

samenwerking met CMS Advocaten, 2016).

In februari 2018 promoveerde Katerina Argyrou aan de Universiteit Utrecht op 

een onderzoek naar juridische vormen van sociale ondernemingen in Griekenland, 

België en het Verenigd Koninkrijk. Die vergeleek ze met Nederland (Argyrou, 2018; 

proefschrift vanaf februari 2019 in open access beschikbaar).

8.6 Onderzoek naar de sector

Verschillende universiteiten, hogescholen, onderzoeksinstituten en -bureaus 

en consortia (samenwerkingsverbanden) doen onderzoek naar sociaal 

ondernemerschap. Een compleet overzicht hiervan bestaat nog niet. Soms wordt 

de term sociaal ondernemerschap niet expliciet gebruikt in het onderzoek, 

waardoor de resultaten lastig vindbaar zijn.

Enkele universiteiten, hogescholen en consortia die onderzoek rond sociaal 

ondernemerschap doen zijn (in alfabetische volgorde):

• Haagse Hogeschool: doet onderzoek naar belemmerende en stimulerende 

factoren voor verschillende vormen van sociaal ondernemerschap in Den Haag, 

gericht op sociaal ondernemers volgens typologie van Alter (2007)

• Hanzehogeschool Groningen (HG): een postdoc onderzoek sociaal 

ondernemerschap over social impact en aanbestedingen, en een RAAK-mkb-

project: social impact beloond.

• Hogeschool Inholland: benadert het onderwerp vanuit sociale innovatie 

(zie Karré, 2018; Karré et al., 2018) en neemt deel aan Europees project 

Empowering the next generation of social enterprise scholars (EmpowerSE).

• Hogeschool Utrecht (HU): RAAK-mkb project ‘Opschalen van sociale 

ondernemingen’, met onder andere Windesheim Flevoland (gestart in 2016).

• Hogeschool van Amsterdam (HvA): in het Lab Social Entrepreneurship wordt 

praktijkgericht onderzoek naar sociaal ondernemerschap uitgevoerd, met 

vooralsnog een focus op sociaal ondernemerschap rondom vluchtelingen, 

arbeidsparticipatie en de samenwerking met de overheid.

• Radboud Universiteit Nijmegen: neemt deel aan Europees project Empowering 

the next generation of social enterprise scholars (EmpowerSE).
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• Universiteit Maastricht: Jarrid Ormiston is Assitant Professor in Social 

Entrepreneurship in het Maastricht Centre for Entrepreneurship. Hoogleraar 

Harry Hummels (zie Universiteit Utrecht) heeft ook een leerstoel in Maastricht. 

Daarnaast doet de universiteit veel onderzoek naar maatschappelijk 

verantwoord ondernemen.

• Universiteit Utrecht (UU): kennis rond sociaal ondernemerschap is hier 

gebundeld in het Social Entrepreneurship Initiative (SEI), waarbij onderzoekers 

vanuit verschillende faculteiten betrokken zijn. Ook heeft de universiteit de 

eerste hoogleraar sociaal ondernemerschap in Nederland: Harry Hummels, 

wiens leerstoel mede wordt gefinancierd door Tony’s Chocolonely en ABN 

AMRO. Bij de UU lopen verschillende promotieonderzoeken naar sociaal 

ondernemerschap, onder meer in de cacaosector. Jaarlijks organiseert het SEI 

het tweedaagse Social Entrepreneurship Festival, waarbij één dag het hele 

‘ecosysteem’ bij elkaar komt en de andere dag de focus ligt op onderzoek. 

Onderzoeker Niels Bosma is actief in de Global Entrepreneurship Monitor 

(zie bijvoorbeeld Bosma, Schøtt, Terjesen, & Kew, 2016) en de EU-werkgroep 

GECES. De UU heeft ook het initiatief genomen voor een community van 

promovendi die rond sociaal ondernemerschap actief zijn.

• Wageningen Universiteit: nam deel aan het Europese project EFESEIIS (Enabling 

the Flourishing and Evolution of Social Entrepreneurship for Innovations and 

Inclusive Societies) en schreef hiervoor onder meer een overzichtsrapport over 

de sector in Nederland (During, Van der Jagt, & De Sena, 2014). Recent is vanuit 

het project Climate-SE onderzoek gedaan naar de innovatiegerichtheid van 

sociaal ondernemers (zie Lubberink et al., 2018).

Een consortium van hogescholen (Windesheim Flevoland, HvA, HG en HR) heeft 

in 2017-18 voor Start Foundation een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar 

open hiring in Nederland, een concept rond het aannemen van mensen met een 

kwetsbare arbeidsmarktpositie, dat afkomstig is van het Amerikaanse bedrijf 

Greyston Bakery (zie Goudswaard, 2018).

Ook bij studenten is sociaal ondernemerschap een steeds populairder onderwerp 

voor scripties. Platformorganisatie Social Enterprise NL reikt jaarlijks de Scriptieprijs 

sociaal ondernemen uit.
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Verder doen partijen die actief zijn in het ecosysteem rond sociaal ondernemen, 

zoals PwC, McKinsey, Avance, TNO en andere regelmatig onderzoek naar sociaal 

ondernemerschap. Ook zijn er zelfstandig onderzoekers actief, zoals Aukje Smit en 

Petra Hoogerwerf.

Er is in Nederland geen medium dat specifiek gericht is op sociaal onder-

nemerschap. Twee media die zelf ook een sociale onderneming zijn, 

De Correspondent en OneWorld, publiceren regelmatig interessante verhalen rond 

sociaal ondernemerschap. Ook op de website socialevraagstukken.nl verschijnen 

regelmatig interessante artikelen. Social Enterprise NL stuurt maandelijks een 

nieuwsbrief rond, waarin ook verwezen wordt naar onderzoek.

8.7 Onderwijs met betrekking tot sociaal 
ondernemerschap

Verschillende universiteiten en hogescholen bieden onderwijs rond sociaal 

ondernemerschap aan. Hiervoor geldt hetzelfde als bij het onderzoek: 

een compleet overzicht ontbreekt en opleidingen zijn soms lastig vindbaar, 

omdat de term sociaal ondernemerschap niet altijd wordt gebruikt.

De volgende opleidingen zijn bekend (in alfabetische volgorde):

• Erasmus Universiteit Rotterdam: in de opleiding International Business 

Administration wordt de minor ‘Learning by doing: Consulting to Social 

Entrepreneurs and Non-profit Organizations’ aangeboden. Daarnaast zijn er 

diverse ondernemerschapsminoren met een link naar sociaal ondernemerschap.

• Haagse Hogeschool: heeft een minor ‘Social Entrepreneurship’ binnen 

European Studies en verschillende minoren ‘Ondernemerschap’ waarin gebruikt 

gemaakt wordt van SDG’s (Sustainable Development Goals). Ook worden cases 

van sociaal ondernemers gebruikt binnen vakken van de opleiding Finance & 

Control en komt samenwerking met sociaal ondernemers aan de orde in de 

minor ‘Innoveren in het sociaal domein’.

• Hanzehogeschool Groningen (HG): onderwijs op projectbasis. Projecten 

rondom impactmeting zijn uitgezet bij studenten van de minor ‘Duurzame 

Organisaties’ (Bedrijfskunde) en de minor ‘Bedrijfsjurist’ (HBO Rechten). 

Afstudeerders van Toegepaste Psychologie, Bedrijfskunde en Social Work 

worden ingezet voor impactmeting in brede zin.
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• Hogeschool Rotterdam: de community ‘Marketing of Social Business’ wordt 

aangeboden bij de opleiding Commerciële Economie.

• Hogeschool Utrecht (HU): heeft onder meer een vak ‘Sociaal ondernemerschap 

en innovatie’ in de opleiding Bedrijfskunde, een student incubator voor 

sociale ondernemingen, een ‘Social Entrepreneurship’ project in het 

honoursprogramma en het vak ‘Cultureel Ondernemerschap’ in de opleiding 

Social Work.

• Hogeschool van Amsterdam (HvA): vanuit de opleiding CMV (die opgaat 

in Social Work) is een leerlijn opgezet rond sociaal ondernemen. Bij 

andere opleidingen, zoals bestuurskunde, wordt op projectbasis aandacht 

besteed aan sociaal ondernemen. Het Lab Social Entrepreneurship is 

regelmatig opdrachtgever van afstudeerders. In het HvA-brede ‘Programma 

Ondernemerschap’ en verschillende verbonden minoren worden de SDG’s 

als uitgangspunt gebruikt. Een minor rond sociaal ondernemerschap is 

ontwikkeling.

• Inholland (Rotterdam): module in opleiding sociaal werk, themaweek in de 

bachelor.

• Rijks Universiteit Groningen (RUG): focus op duurzaamheid. Biedt onder meer 

de master ‘Sustainable Entrepreneurship’ en de bachelor ‘Global Responsibility 

and Leadership’ aan.

• Saxion Hogeschool: ‘Sociaal Ondernemerschap’ in curriculum van jaar 1 en 

2, Social Work, SROI (Social Return on Investment) voor startups, werken in 

Stadslabs en praktijklabs.

• Universiteit Leiden: biedt twee verwante minoren aan: ‘Innovation, Co-Creation 

and Global Impact’ en ‘Social and Business Entrepreneurship’. Daarnaast op 

locatie Den Haag de ‘Changemakers Incubator’.

• Universiteit Maastricht: University College Maastricht biedt de cursus ‘Social and 

Environmental Entrepreneurship’ (bachelor) aan.

• Universiteit van Amsterdam en Vrije Universiteit organiseren samen een 

honoursmodule rond ‘Social Entrepreneurship’. Ook is er aandacht voor het 

onderwerp in de gezamenlijke master Entrepreneurship.

• Universiteit van Tilburg: organiseert de Summer School ‘Sustainable and Social 

Entrepreneurship: Triple Business models’.

• Universiteit Utrecht: er is een minor ‘Sociaal Ondernemerschap’, diverse vakken 

rond sociaal ondernemerschap en vanuit het SEI wordt jaarlijks een Summer 

School rond sociaal ondernemerschap aangeboden.
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• Windesheim Flevoland: hier maakt sociaal ondernemerschap prominent 

onderdeel uit van de opleiding Bedrijfskunde, onder meer door een heel 

semester in het vierde jaar, dat ook als minor gevolgd kan worden.

Studenten zelf organiseren zich ook rond sociaal ondernemerschap, onder meer 

in de vereniging Enactus. Dit is een internationale organisatie, waarbinnen per 

onderwijsinstelling afdelingen opgericht kunnen worden die zich bezighouden met 

sociaal ondernemerschap door studenten.

Ook is er het studentenadviesbureau SOLVE, waarin studentconsultants bedrijven 

helpen met vragen rond sociale impact.

Tot slot zijn er scholingstrajecten voor sociaal ondernemers. Enkele aanbieders zijn:

• Starters4Communities, een sociale onderneming die pas afgestudeerde 

professionals verbindt aan lokale sociaal ondernemende initiatieven. 

In Amsterdam biedt S4C in samenwerking met de lokale kennisinstellingen 

een scholingsprogramma aan.

• Nyenrode Business University biedt jaarlijks een leergang sociaal ondernemen 

aan.

8.8 Tot slot

Hiermee besluiten we dit overzicht van de huidige stand van zaken in het 

ecosysteem rond sociaal ondernemerschap in Nederland. Wie meer wil weten over 

de internationale context rond sociaal ondernemerschap of de situatie in specifieke 

andere landen, kan onder meer terecht bij publicaties van het Global Social 

Enterprise Network (GSEN), het project International Comparative Social Enterprise 

Models (ICSEM), het Social Business Initiative (SBI) van de EU of de Europese 

onderzoeksprojecten EFESIIS, SEFORIIS en EmpowerSE. Voor internationale 

publicaties verwijzen we graag naar een recent artikel van Sassmannshausen en 

Volkmann (2018). Zij analyseren de ‘volwassenheid’ van de sector en bieden een 

overzicht van de belangrijkste wetenschappelijke tijdschriften waarin gepubliceerd 

wordt over sociaal ondernemerschap.

We beseffen dat de sociaal ondernemers zelf in dit document nauwelijks aan het 

woord zijn gekomen. Dat was ook niet het doel van dit document, waarin het 
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ging om het krijgen van grip op het begrip. De verhalen van sociaal ondernemers 

zelf kunnen zeer inspirerend zijn en komen in heel veel andere publicaties wel 

uitgebreid aan de orde. Op de volgende pagina’s bieden we een korte lijst 

verwijzingen voor wie verder wil lezen over sociaal ondernemerschap, inclusief 

verhalen van de ondernemers zelf.

Tot slot willen we iedereen die dit leest uitnodigen om commentaar of 

aanvullingen door te geven, zodat we een volgende versie van dit document 

kunnen aanpassen en verbeteren.
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Over sociaal ondernemerschap zijn inmiddels enkele boekenkasten volgeschreven. 

Hieronder staan veertien tips voor startpunten om verder te lezen over het 

onderwerp. We beginnen met een focus op Nederland en werken zo naar een 

internationaal (wetenschappelijk) perspectief, waarna we afsluiten met een 

smakelijk toetje.

1. Zaken die je raken (Verloop, Hillen & Peeters, 2018) is een toegankelijk boek 

voor een breed Nederlands en Vlaams publiek dat sociaal ondernemerschap 

introduceert aan de hand van tal van praktische voorbeelden en thema’s. Ook 

de voorganger van dit boek, Verbeter de wereld, begin een bedrijf (Verloop & 

Hillen, 2013) is nog bruikbaar als zeer toegankelijk startpunt.

2. Voor een goede zaak – sociaal ondernemen in theorie en praktijk 

(Dagevos et al., 2015) is een handboek voor studenten, waarin het onderwerp 

vanuit zeer veel invalshoeken bekeken wordt.

3. Het advies Sociaal ondernemerschap van de Sociaal-Economische Raad 

(SER, 2015) biedt een goed overzicht van de sector in Nederland, plus een 

aanzet tot een agenda voor de toekomst. De Kamerbrief met de kabinetsreactie 

op het SER-advies, die in juli 2016 verscheen, is het eerste officiële 

kabinetsstandpunt over sociaal ondernemerschap (Ministerie van Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid, 2016).

4. De Code Sociale Ondernemingen (Commissie Code Sociale Ondernemingen, 

2017) geeft richting bij het bepalen van de grenzen van sociaal onder-

nemerschap. Impact first is het leidende principe.

In november 2017 is een handvat verschenen (Kwakkenbos, 2017) met tips over 

hoe de principes praktisch kunnen worden uitgewerkt. Deze documenten zijn 

nog in ontwikkeling, houd de website van Social Enterprise NL in de gaten.
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5. De Social Enterprise Monitor van platformorganisatie Social Enterprise NL is een 

vrijwel jaarlijks verschijnend rapport waarin cijfers over sociale ondernemingen 

in Nederland zijn samengevat, gebaseerd op een enquête onder de eigen 

leden. In september 2018 is de nieuwste versie verschenen.

6. Het McKinsey-rapport Scaling the impact of the social enterprise sector 

(Keizer et al., 2016) biedt een overzicht van de sector en zijn uitdagingen, 

met speciale aandacht voor opschalen.

7. Het Actieprogramma Sociaal Ondernemen van de gemeente Amsterdam 

(Oetelmans, 2015) is een goed voorbeeld van hoe een grote gemeente met 

maatregelen de sector kan stimuleren en hoe praktisch gezien een lokaal 

ecosysteem in kaart gebracht kan worden. De Roadmap voor gemeenten 

(2018) van Stedennetwerk G40 (een groep van middelgrote gemeenten) biedt 

een kader voor het ontwikkelen van beleid rond sociaal ondernemerschap. 

Het rapport Sociaal Ondernemerschap in Noord-Nederland (Wennekes, 2018) is 

een mooi voorbeeld van een regionaal overzicht.

8. Het Impactpad (Avance, Social Enterprise NL, & Impact Centre Erasmus, 

2018) is een recent rapport over de principes van impactmeting, waarbij 

onderscheid wordt gemaakt in vijf niveaus. Het is in detail uitgewerkt voor 

drie impactgebieden: arbeidsparticipatie, sustainable value chains en circulaire 

economie.

9. Stimuleren van de social enterprise sector. Ervaringen en lessen uit Europa 

(Arnoldus et al., 2013) is geschreven na een vraag van de Nederlandse overheid 

en biedt een praktisch overzicht van ervaringen uit Europa.

10. A map of social enterprises and their eco-systems in Europe (European 

Commission, 2014a) is een rapport vanuit het Social Business Initiative van 

de Europese Commissie en biedt een goed overzicht van de stand van zaken 

in Europa.

11. Social enterprise typology (Alter, 2007) is een toegankelijk en praktisch 

toepasbaar wetenschappelijk werk met typologieën van sociale 

ondernemingen, simpele modellen en methodologie.
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12. Policy Brief on Social Impact Measurement for Social Enterprises – Policies for 

Social Entrepreneurship (OECD, 2015) is een kort rapport vanuit het Social 

Business Initiative dat een overzicht biedt van verschillende ideeën rond en 

methodes voor impactmeting.

13. Social entrepreneurship: What everyone needs to know (Bornstein & Davis, 

2010) is een goed leesbare introductie op sociaal ondernemerschap vanuit 

Amerikaans perspectief.

14. Understanding social enterprise. Theory and Practice. Second Edtion. (Ridley-

Duff & Bull, 2016) is een handboek van twee Britse onderzoekers dat wat 

verder de diepte ingaat vanuit het perspectief van de ‘social economy’.

15. Het wereldschokkende en onweerstaanbaar lekkere verhaal van Tony’s 

Chocolonely (Siebelink, 2018) is een zeer leesbaar geschreven boek dat 

inzicht biedt in de ontstaansgeschiedenis van Nederlands bekendste sociale 

onderneming.
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Angel investor: Informele investeerder in een bedrijf, vaak vrienden of familieleden 

met sympathie voor de plannen.

Ashoka: wereldwijde organisatie die investeert in sociale ondernemingen en 

kennis- en netwerkvorming van sociale ondernemers faciliteert. De organisatie is 

opgericht door Bill Drayton in 1980 en genoemd naar de Indiase koning Ashoka, 

die zo’n 2300 jaar geleden leefde en wordt gezien als een rechtvaardige en op 

vrede gerichte heerser.

B Corp: keurmerk voor bedrijven met sociaal-maatschappelijke doelen 

(van Amerikaanse origine). Om dit te verkrijgen, moet een onderneming voldoen 

aan strenge eisen op het gebied van impact op mens en milieu.

Betekeniseconomie: nieuwe economie waarin ‘maatschappelijk van betekenis zijn’ 

de primaire vorm van waarde-uitwisseling wordt (Klomp et al, 2016, p. 17).

Blended value: het totaal van alle maatschappelijke, ecologische en financiële 

waarden die door een onderneming worden gecreëerd. Ze zijn ondeelbaar aan 

elkaar verbonden (Franssen & Scholten, 2007, p. 166).

B.V.m.: Besloten Vennootschap maatschappelijk. Voorstel voor een nieuwe 

rechtsvorm speciaal voor sociale ondernemingen, gedaan door Social Enterprise NL 

(Hillen & Panhuijsen, 2016).
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CIC: zie Community Interest Company.

Civil society: de derde sector in de maatschappij, naast de publieke sector (de staat) 

en de private sector (de markt). Ook wel non-profit sector, civic sector, civil society 

of in het Nederlands maatschappelijk middenveld of burgermaatschappij genoemd.

Community Interest Company: Britse rechtsvorm voor ondernemingen met 

maatschappelijke doelstellingen. Wettelijke eisen regelen onder meer dat een CIC 

ten minste 70 procent van de winst herinvesteert in het bedrijf en dus besteedt aan 

het bereiken van de statutair beoogde maatschappelijke impact.

CSR: Corporate Social Responsibility, zie Maatschappelijk verantwoord 

ondernemen.

Deadweight: ‘wat er hoe dan ook zou zijn gebeurd.’ Een meting van het resultaat 

dat zou zijn ontstaan als de organisatie of het bedrijf niet zou hebben bestaan 

(Franssen & Scholten, 2007, p. 167).

Donuteconomie: model voor een nieuwe economie, gebaseerd op werk 

van Raworth (2017). Bestaat uit twee cirkels die de twee grenzen aangeven 

waarbinnen de economie zich volgens haar moet bevinden: het sociale fundament 

van menselijk welzijn [de binnenste cirkel] en het ecologische plafond van 

planetaire grenzen [de buitenste cirkel]. Daartussen bevindt zich de veilige en 

rechtvaardige ruimte voor de mensheid.

Duurzame ontwikkelingsdoelen: zie Sustainable Development Goals.

Earned income: eigen inkomsten uit verkoop van goederen of diensten, die niet 

van subsidies, fondsgelden of andere giften afkomstig zijn (zie Franssen & Scholten, 

2007, p. 112).

EFESEIIS: Enabling the Flourishing and Evolution of Social Entrepreneurship for 

Innovations and Inclusive Societies. Europees onderzoeksproject naar sociaal 

ondernemerschap, gefinancierd door EU (FP-7).
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EMES: Emergence of Social Enterprise in Europe. Dit Europese onderzoeksnetwerk 

ontstond in 1996 vanuit een onderzoeksprogramma; het werd de eerste jaren door 

de EU ondersteund en is inmiddels zelfstandig.

ENACTUS: een internationale non-profitorganisatie gericht op studenten die 

een verschil willen maken in de wereld door middel van ondernemerschap. 

De organisatie is actief in 36 landen, waaronder Nederland, en wordt georgani-

seerd in ‘chapters’, gekoppeld aan hogeronderwijsinstellingen. Afkorting is 

gebaseerd op ‘ENtrepreneurial ACTion US’.

GECES: Groupe d’experts de la Commission sur l’entrepreneuriat social 

(expertgroep rond sociaal ondernemerschap van de Europese Commissie).

Hybriditeit: letterlijk ‘van gemengde afkomst’. In relatie tot sociale ondernemingen 

wordt bedoeld dat deze opereren op het kruispunt van overheid, markt en civil 

society en dat de activiteiten dus niet vanuit slechts een van deze sectoren te 

verklaren zijn.

Impact: de verandering die je als bedrijf teweegbrengt op lange termijn. Formele 

definitie: het totaal aan maatschappelijke effecten van de activiteiten van een 

onderneming op korte en lange termijn, gecorrigeerd voor de effecten die 

anderen teweegbrengen (alternative attribution), die sowieso gebeurd zouden zijn 

(deadweight), negatieve effecten (displacement), en geleidelijk afnemende effecten 

(drop-off)’ (gebaseerd op GECES, 2014, p. vi).

Impactgebied: het specifieke maatschappelijke probleem waarop een sociale 

onderneming een positieve netto-impact wil maken.

Inclusieve onderneming: verschillende definities zijn mogelijk. ‘Een onderneming 

die haar for-profit-doelstellingen wil bereiken door gericht producten en/of 

diensten in de markt te zetten die bijdragen tot het oplossen van sociale en/of 

ecologische uitdagingen’ (Michiels, 2016, p. 222); of gericht op werkgeverschap 

waarbij ‘de organisatie openstaat voor verschillende werknemers met 

uiteenlopende talenten en daarmee een afspiegeling van de omringende 

samenleving vormt’ (Abu Ghazaleh et al., 2017, p. 31).
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Maatschappelijk rendement: het saldo van de maatschappelijke baten 

(opbrengsten) en lasten (kosten) die de activiteiten van een organisatie 

teweegbrengen (ook wel aangeduid als netto impact).

Maatschappelijk verantwoord ondernemen: de inspanning die een bedrijf verricht 

om maatschappelijke waarde te creëren en schade te verminderen (en hierover 

transparant te rapporteren).

Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse: instrument om kosten en baten voor 

de maatschappij te berekenen, vooral gericht op financiële waarde. Wordt 

vooral gebruikt door de overheid om vóór een belangrijk besluit verschillende 

beleidsalternatieven door te rekenen.

Maatschappelijke onderneming: deze term werd gebruikt in een wetsvoorstel voor 

een nieuwe juridische ondernemingsvorm met maatschappelijke doelstellingen. 

Sinds het stranden van dit wetsvoorstel is de term nauwelijks nog in gebruik.

MKBA: zie Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse.

Multi-stakeholder model: model voor de analyse van activiteiten van sociale 

ondernemingen in de maatschappij, waarin de belangen van overheid, markt en 

civil society vertegenwoordigd zijn.

MVO: zie Maatschappelijk verantwoord ondernemen.

NGO: Non-Governmental Organisation, niet-gouvernementele organisatie.

Outcome: de effecten die de activiteiten van een sociale onderneming op de 

stakeholders en de maatschappij hebben.

Output: directe resultaten van de activiteiten van een sociale onderneming.

PPP: Public Private Partnerships, samenwerkingsvormen tussen de publieke en 

private sector.



AFKORTINGEN, BEGRIPPEN EN TERMINOLOGIE    89 

PSO: Prestatieladder Socialer Ondernemen. Keurmerk van TNO voor sociale 

ondernemingen rondom arbeidsparticipatie, bestaande uit een aantal treden.

Public value: publieke waarde, ofwel de waarde die een organisatie aan de 

gemeenschap toevoegt. Het begrip wordt geassocieerd met bestuurskundig 

onderzoek van Moore.

Purpose economy: zie Betekeniseconomie.

SAA: zie Social Accounting and Auditing, kwalitatieve methode om impact van een 

sociale onderneming te meten.

Scaling: opschalen, uitbreiden van activiteiten van een bedrijf.

SDG: zie Sustainable Development Goals.

SEFORIIS: Social Entrepreneurship as a Force for more Inclusive and Innovative 

Societies. Onderzoeksproject naar sociaal ondernemerschap, gefinancierd 

door EU (FP-7).

Sociaal kapitaal: containerbegrip in de sociale wetenschappen dat uitgaat van 

het idee dat sociale netwerken waarde hebben. Wetenschappers verschillen van 

mening over de vraag of sociaal kapitaal een individuele hulpbron is (bv. Coleman, 

1988) of een kenmerk van collectieve gemeenschappen (bv. Putnam, 2000).

Social Accounting and Auditing: kwalitatieve methode om impact van een sociale 

onderneming te meten.

Social Business Initiative: programma van de Europese Commissie om sociaal 

ondernemerschap te onderzoeken en ondersteunen (sinds 2011).

Social Enterprise NL: platformorganisatie voor sociaal ondernemers in Nederland, 

in 2012 opgericht door Mark Hillen en Willemijn Verloop. Geeft jaarlijks de Social 

Enterprise Monitor uit.
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Social impact bond: financieringsconstructie waarbij een contract gesloten 

wordt tussen een private investeerder en de overheid over de aanpak van een 

maatschappelijk probleem, en waarbij afspraken worden gemaakt over de te 

realiseren sociale impact. De overheid betaalt uit als de doelstelling behaald wordt.

Social return: de verplichting dat bij aanbestedingen een klein percentage van het 

totale aanbestedingsbedrag op een sociale manier moet worden ingevuld. De 

eisen aan deze sociale invulling verschillen, maar vaak gaat het om het bieden van 

werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vaak toegepast door 

overheden.

Sociale firma: Nederlandse term voor sociale ondernemingen gericht op het 

verschaffen vanwerk aan mensen met afstand tot arbeidsmarkt / arbeidsintegratie 

(in internationale literatuur vaak WISE genoemd).

Sociale onderneming: ‘Zelfstandige onderneming die een product of dienst levert 

en primair en expliciet een maatschappelijk doel nastreeft, dat wil zeggen een 

maatschappelijk probleem wil oplossen’ (naar SER, 2015).

SROI: Social Return On Investment, methode om impact van een sociale 

onderneming te meten, waarbij alle elementen worden omgezet in geldwaarde.

Stakeholders: belanghebbenden die een rol spelen bij het functioneren van een 

onderneming.

Step-changer: sociale onderneming die met de eigen bedrijfsactiviteiten markt en 

maatschappij wil veranderen door te redeneren vanuit het maken van impact in de 

waardeketen (uit: Keizer et al., 2016).

Sustainable Development Goals: de SDG’s vormen de wereldwijde agenda voor 

duurzame ontwikkeling voor de periode 2015-2030. De lijst bestaat uit 17 doelen 

en voor elk doel is een aantal specifieke indicatoren vastgesteld.

Systemic changer: sociale onderneming die markt en maatschappij wil veranderen 

door te redeneren vanuit het maken van impact in de waardeketen en in te zetten 

op bewustwording (uit Keizer et al., 2016).
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Theory of change: de theorie die aan de basis ligt van de activiteiten van een 

onderneming, gericht op de verandering die de onderneming wil bewerkstelligen, 

en gewoonlijk gesplitst in input, activiteiten, output, outcome en impact.

Third sector: zie Civil society.

TOC: zie Theory of change.

Venture philanthropy: investeringen in liefdadigheid (filantropie) met als doel om 

maatschappelijke impact te bereiken en niet alleen financiële rendementen te 

behalen.

WISE: Work Integration Social Enterprises (zie Sociale firma).
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Wat is het doel van een bedrijf: zoveel mogelijk winst 

maken, of helpen maatschappelijke problemen op te 

lossen? Steeds meer bedrijven gaan voor de tweede optie. 

Deze zogeheten sociale ondernemingen zien het oplossen 

van maatschappelijke problemen als kern van hun bedrijf en 

houden tegelijk zelfstandig het hoofd boven water. 

Sociaal ondernemerschap is in korte tijd uitgegroeid tot 

een ongekend populair fenomeen. Dat leidt ook tot lastige 

vragen. Wanneer gaat ‘regulier’ ondernemerschap over in 

‘sociaal’ ondernemerschap? Mag je als sociale onderneming 

wel winst maken? Moet je per se mensen met een 

kwetsbare arbeidsmarktpositie in dienst hebben om je een 

sociale onderneming te mogen noemen? En hoe kun je de 

meerwaarde van een sociale onderneming aantonen?

In Sociaal ondernemerschap: grip op het begrip komen de 

belangrijkste definities, inzichten en invalshoeken aan de 

orde. We plaatsen sociaal ondernemerschap in de kaders 

van de participatiesamenleving en nieuwe visies op de 

economie. De verschillen met verwante begrippen worden 

geanalyseerd. En we bespreken de actuele stand van 

zaken in de sector in Nederland. Zo helpen we studenten, 

docenten, ondernemers en andere belangstellenden om 

meer grip te krijgen op dit fascinerende begrip én er zelf 

mee aan de slag te gaan.
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