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Nederlandse Social Enterprises

Social Enterprise NL is aanjager van de groeiende beweging van 

sociaal ondernemers die werken aan de economie waarin voor 

iedereen winst wordt gecreëerd.

- 350 leden

- Ondersteuningsprogramma

- Buy Social programma

- Toegang tot kapitaal verbeteren

- Stimuleren onderwijs en onderzoek

- Lobby Nationaal; her- en erkenning, aanbesteden

- Enthousiasmeren gemeenten



Sociale Onderneming volgens de 

SER &  de EU

• Heeft primair een maatschappelijke missie; impact first

• Zelfstandige onderneming die een dienst of product levert;

• Is financieel zelfvoorzienend, dus beperkt afhankelijk van 

subsidies;

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

- winst mag, maar impact first

- evenwichtige zeggenschap van alle stakeholders

- transparant



De Sociale Onderneming in de 

economie





Hoe Nederland scoort



Sterke groei Social

Enterprises 2010-2015 
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1 Number of enterprises was 4000-5000 in 2011 rapport. Difference due to better data availability and application of 2013 EU definition

72.800 jobs lost in NL 

in period ‘10-’15

3.1% of the added GDP 

‘10-’15

0.9% of the growth in 

enterprises ‘10-’15

The Dutch social enterprise sector in numbers



Impactgebieden in NL (bron 

McKinsey 2016)



Obstakels voor groei

• 24% Regelgeving & beleid overheid

• 22% Toegang tot kapitaal

• 15% Erkenning & herkenning

Bron: de Social Enterprise Monitor 2015



De Sociale onderneming als 

business partner van de gemeente

Gemeenschappelijke doelen; 

publieke waarde loopt parallel 

met de maatschappelijke 

missies

Nieuwe rollen en nieuwe 

samenwerkingen

Logische combi



Voorbeelden: 

Arbeidsparticipatie



Voorbeelden:

Sociale Cohesie



Voorbeelden:

Milieu / Circulair



Voorbeelden: 

Zorg & Onderwijs

WeChair
Your acces to education



Voorbeelden: 

(Inter)nationale Ontwikkeling



De toekomst van 

Sociale Ondernemingen in NL

De Code Sociaal Ondernemen

De Maatschappelijke Vennootschap; B.V.m.

Ankeren van principes:

• Maatschappelijke missie

• Betrekken van stakeholders

• Financiële kaders

• Transparantie
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Vragen?


