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G32 en sociaal ondernemerschap



• Sociale onderneming?

• Sociaal ondernemerschap in Nederland

• Beleidskaders

• Rol van de gemeente

Wat gaan we doen?



De sociale onderneming?

• Social Enterprise NL: (EU definitie) 

– 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: 

beperkt of onafhankelijk van giften of subsidies;

– Is sociaal in de wijze waarop de onderneming 

wordt gevoerd



De sociale onderneming?

• SER: Sociale ondernemingen zijn volgens de raad 

zelfstandige ondernemingen die een product of 

dienst leveren en primair en expliciet een 

maatschappelijk doel nastreven.



Sociale ondernemingen in Nederland
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Maatschappelijke missies sociale ondernemingen 

Primaire impact Secundaire impact

Variatie aan maatschappelijke missies



Economisch van waarde



Weinig subsidies, niet altijd winstgevend

Winstgevend: 38%

Break even: 20%

Verlies: 40%



Obstakels voor groei: klanten en overheid



Overheid cruciaal voor benutting 

potentie sociaal ondernemerschap

“OECD, policies should focus on:

• promoting social entrepreneurship,

• building enabling legal, regulatory and fiscal frameworks, 

• providing sustainable finance, 

• offering business development services and support 

structures, 

• supporting access to markets, 

• supporting further research into the sector.”
(OECD: Policy Brief on Social Entrepreneurship 2013)



Modaliteit voor sociale 

ondernemingen

• Behoefte van ondernemers aan verankeren 
maatschappelijke missie

• Beschermt stakeholders van sociale
onderneming

• Creëert duidelijkheid voor buitenwereld 
(inclusief overheid)

• Geeft een basis voor overheidsbeleid



Uitzondering binnen EU



Gemeenten in beweging



Rol gemeenten

• Ga samenwerking aan met sociale 
onderneming

• Creëer aanspreekpunt en werk over 
domeinen heen

• Koop in bij sociale ondernemingen

• Leer van elkaar!


