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Voortgangsrapportage  
Agenda G32 Economie en Werk 2016-2018; Sociaal Ondernemerschap 

Tjeerd Leistra 22-5-2017  

 

 
Agenda 2016-2018: G32 wil sociaal ondernemerschap stimuleren 

De Pijler Economie en Werk van stedennetwerk G32 heeft in mei 2016 de Agenda 2016-2018 

vastgesteld. Prioriteiten daarin: ‘ruimte voor ondernemen’ en ‘stimuleren sociaal 

ondernemerschap’. Over dit laatste staat in de agenda:  

 

Sociaal ondernemerschap biedt mogelijkheden om stedelijke problemen aan te pakken en te 

zorgen voor een goede aansluiting tussen werkzoekenden en werkgevers. Steden hebben 

hierin een bijzondere verantwoordelijkheid omdat de populatie met een afstand tot de 

arbeidsmarkt relatief groot is, maar anderzijds de kansen door de aanwezigheid van 

agglomeratievoordelen, kennis en creativiteit groot zijn.  

 

In haar advies over sociale ondernemingen heeft de SER geconcludeerd dat er veel knelpunten 

zijn en dat er een rol voor de overheid moet zijn bij het agenderen van het onderwerp, het 

faciliteren van sociale ondernemingen en het kritisch kijken naar de eigen rol als inkoper.  

 

Om de activiteiten van de G32 op het gebied van sociaal ondernemerschap vorm te geven 

hebben we in juni 2016 met adviesbureau Radar een werkconferentie Sociaal Ondernemen 

georganiseerd. Sociaal ondernemerschap is uitgebreid besproken in het overleg van de Pijler 

Economie en Werk in september 2017. De G32 wil een actieve rol van gemeenten in sociaal 

ondernemerschap stimuleren door kennisuitwisseling en netwerkvorming. We werken met een 

flexibele, ‘rollende’ agenda.  

 

 

Netwerkvorming  

 

Partners 

Platform31, Social Enterprise NL, de gemeente Utrecht, Social Impact Factory, Universiteit 

Utrecht, PSO Nederland, Stichting CLOK en de gemeente Den Haag willen met de G32 

samenwerken op het gebied van sociaal ondernemerschap.  

 

Kerngroep gemeenten 

Evelien van Batenburg (Utrecht), Gert-Willem van Mourik (Den Haag) Joop Wikkerink 

(Hengelo), Tjalling de Vries (Enschede), Alex Jansen (Haarlem), Cecile de la Rambelje 

(Haarlemmermeer), Yuri Starrenburg (Eindhoven/PSO), Oleg Boneschansker (Leeuwarden), 

Harry van Haren (Den Bosch), Lodewijk Kleijn (Zaanstad), Bram Verrips (regio Alkmaar), 

Marjolein Postma (Apeldoorn), Daphne Bottenberg (Ede) (april 2017) 

 

Wat is er al ?        

 

Beschikbaar: 

 Mc Kinsey-rapport Scaling the impact of the Social Enterprise Sector okt 2016; in 
Nederland vooral veel winst te halen in een toegankelijker overheid 

 Leeratelier Sociaal Ondernemerschap NSOB i.s.m. Social Enterprise NL; inmiddels de 
tweede editie, zes bijeenkomsten in de periode december 2016-april 2017. Actuele 
thema’s en sprekers, intervisie, (begeleiding bij) leeropdracht 
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 Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)van TNO 

 Actieprogramma’s Amsterdam, Den Haag, Den Bosch, Eindhoven/regio 

  

Roadmap Sociaal Ondernemerschap 

In maart 2017 heeft K+V opdracht gekregen voor het opstellen van een handreiking voor 

gemeenten die met sociaal ondernemerschap willen starten of daar recent mee zijn gestart. 

Presentatie op bestuurlijke netwerkdag 1 juni 2017. 

 

Contacten met Social Enterpise NL  

De G32 heeft een reactie gegeven op de code sociaal ondernemen van Social Enterprise NL. 

In de code zouden ook ‘gewone’ bedrijven, die - zij het niet als hoogste doel – evengoed 

maatschappelijke impact voorstaan, tot hun recht moeten komen. Ook zou de toegevoegde 

waarde van de code t.o.v. SROI, PSO-ladder en B-corps moeten blijken. Suggestie: bezien of 

een modulaire opbouw mogelijk is. Belangrijk is ook een duidelijke weergave van de 

impactgebieden: het op een harmonieuze manier combineren van de drie elementen people, 

planet en profit ten behoeve van duurzame ontwikkeling. De G32 werkt mee aan een 

Summerschool voor sociaal ondernemers voor het onderwerp ‘contacten met gemeenten’. 

 

In uitvoering 

 

Werkdossier sociaal ondernemerschap  

In opbouw op website G32.  

 

Social Return On Investment 

Op 2 juni 2017 vindt een bestuurlijke G32-werkconferentie plaats over Social Return On 

Investment. Doel van de bijeenkomst is het leren van elkaars ervaringen en bespreken op 

welke onderwerpen de steden zouden kunnen samenwerken.  

 

Bijeenkomsten kennisuitwisseling 

Platform31 is beschikbaar voor het organiseren van kennisuitwisseling en -verdieping, 

bijvoorbeeld:  

 Social Impact Bonds Lessons Learned  

 Mogelijkheden Europese ondersteuning sociaal ondernemerschap 

Andere mogelijkheden:  

 Bijeenkomst sociaal ondernemerschap als motor voor ruimtelijke, economische  en 
sociale vernieuwing, op bestuurlijke netwerkdag G32 2e helft 2017  

 Inspiratiesessie sociaal ondernemen voor medewerkers gemeenten (EZ); met Stichting 
CLOK Dag van EZ november 2017 

 

Gezamenlijke Social Impact Bond 

Op initiatief van Eindhoven, Hengelo en Enschede wordt gewerkt aan een Health Impact Bond 

Overgang 18-/18+. De G32 kan een platform zijn voor gemeenten die met andere gemeenten 

willen samenwerken in een Social Impact Bond.  

 

Samenwerking met het Rijk 

 

Uitgangspunt: SER-advies 

 SER-advies; een rol voor de overheid is het agenderen van het onderwerp, het 
faciliteren van sociale ondernemingen en het kritisch kijken naar de eigen rol als 
inkoper 

 Reactie kabinet op SER-advies; kabinet wil investeren in impactmeting, vergroting van 
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kennis bij (decentrale) overheid en ondernemingen, verbeteren financieringsklimaat en 
leren van experimenten zoals SIB, betere benutting van ruimte bij overheidsinkoop, 
vervolgadvies 

 

Gevoerde gesprekken met Platform ministeries Sociaal Ondernemerschap 

 Presentatie mogelijke Citydeal sociaal ondernemerschap december 2016 

 vervolggesprek maart 2017 

 

Het Rijk is voor wat betreft acties op het gebied van sociaal ondernemerschap in afwachting 

van een nieuw kabinet. In een ambtelijk overleg is besproken dat we de samenwerking zouden 

kunnen starten op het onderwerp inkoop- en aanbesteding; versterking/professionalisering 

kennisverspreiding en ontwikkeling, experimenteerruimte. Bijvoorbeeld het aanstellen van een 

kennismakelaar.  

 


