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Voorwoord 

 

De eerste kennismaking met sociaal ondernemerschap was tijdens mijn stage in Brazilië. 

Daar nam ik met More2Win bezoekers van het WK mee naar de sloppenwijken van Rio de 

Janeiro. De reden hiervoor was; de lokale bevolking mee laten profiteren van het 

grootste sportevenement ter wereld. De combinatie van ondernemerschap met een 

maatschappelijk bestaansrecht beviel me erg goed. Ik wilde me in het onderwerp 

verdiepen en er op afstuderen. Het ‘hoe’, ‘waar’ en ‘wat’ dan precies bleek in de 

maanden daarna helaas makkelijker gezegd dan gedaan. Maar waar een wil is, is een weg 

en als die er niet is, zal er een gecreëerd moeten worden. Zo begon ik, een flink aantal 

maanden later dan gepland, aan mijn afstudeerstage bij de sociale onderneming 

Mantelaar.  

 

Bij Mantelaar heb ik vijf maanden meegewerkt in de organisatie aan het verstevigen van 

de onderneming in Amsterdam en de eerste stappen daarbuiten. Met deze 

praktijkervaring en een flink aantal discussies over wat ‘sociaal ondernemerschap’ precies 

inhoudt, verscheen er langzaam maar zeker een kader voor dit onderzoek. Dankzij alle 

sociale ondernemers die de tijd hebben genomen om hun visie met mij te delen, is dit 

onderzoek uiteindelijk tot stand gekomen. Bij dezen wil ik dan ook iedereen heel hartelijk 

danken voor hun tijd, hun openheid en hun ongezouten mening.  

 

Verder bedank ik in de eerste plaats Mantelaar, dat mij de vrijheid heeft gegeven om 

zelfstandig dit onderzoek vorm te geven en uit te voeren. In de tweede plaats bedank ik 

de opleiding SM&O die mij de mogelijkheid heeft geboden om me te verdiepen in dit 

onderwerp. Een speciale vermelding hierbij voor het enthousiasme van mijn 

afstudeerbegeleider Jaap van Hulten die mij ondersteunt heeft wanneer dat nodig was. 

Verder natuurlijk nog mijn coach Gido Vermeulen die me altijd gestimuleerd heeft om 

datgene te doen waar ik energie uit haal. 

 

Tenslotte wil ik nog graag mijn vader bedanken voor het delen van zijn expertise op het 

gebied van economie en voor zijn onafgebroken geloof in mij en in dit onderzoek. Zonder 

hem zou het nooit zijn geworden wat het nu is. 

 

Clara van Haaften, 31 mei 2015 
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Samenvatting  

 

De huidige economische crisis vraagt om nieuwe denkwijzen. Het bestaande 

economische systeem lijkt niet overal een oplossing voor te bieden. Volgens 

verschillende wetenschappers bevindt Nederland zich in een transitie periode waarin 

herwaardering plaatsvindt en nieuwe ideeën ontstaan. Sociale ondernemingen duiken in 

deze ruimte en geven invulling aan nieuwe behoeftes. Uit onderzoek blijkt dat Nederland 

op het gebied van sociaal ondernemerschap achterloopt op haar buurlanden. Er is 

zodoende behoefte aan begrip voor het ondernemen met een sociaal maatschappelijke 

missie. Voor u ligt een explorerend onderzoek dat deels bestaat uit literatuurstudie en 

deels uit praktijkonderzoek. Het onderzoek schetst een beeld van sociale ondernemingen 

in Nederland en ontwikkelt een leidraad met aanbevelingen voor de Nederlandse sector. 

 

In de literatuurstudie blijkt dat sociaal ondernemerschap een soort containerbegrip is 

waar verschillende betekenissen aan worden toegekend. De definitie die in dit onderzoek 

gehanteerd wordt, is de definitie die de Europese Commissie gebruikt. Het belangrijkste 

kenmerk hiervan is de primaire maatschappelijke missie van de onderneming. De 

financiële doelen staan dus in dienst van de sociaal maatschappelijke missie, maar 

worden wel zelfstandig gegenereerd uit een product of een dienst. 

 

De literatuurstudie is vervolgd door het plaatsen van sociaal ondernemerschap in een 

historische context van de economie. Vanuit filosofisch perspectief is gekeken naar de 

verschillende waarden die er in de geschiedenis aan economische activiteiten zijn 

gegeven. Hierbij viel op dat er in de theorie van Adam Smith, die aan de basis stond van 

het huidige marktkapitalisme, wel degelijk aandacht was voor sociaal maatschappelijke 

waarden. In de loop der jaren lijkt deze aandacht voor sociaal maatschappelijke waarden 

binnen de onderneming steeds verder afgenomen.  

 

In internationaal perspectief is sociaal ondernemerschap in Nederland en in haar 

buurlanden in kaart gebracht. Hier is te zien dat Nederland op het gebied van sociaal 

ondernemerschap in jonge bedrijven slechts 0,9% scoort ten opzichte van een 

gemiddelde van 1,9% in landen van een zelfde ontwikkelingsniveau. 

 

In het praktijkonderzoek zijn vijf diepte interviews met succesvolle Nederlandse sociale 

ondernemingen afgenomen. De belangrijkste conclusies die in deze interviews naar 

voren komen zijn de volgende:  

 

• De startup fase van een sociale onderneming is aanzienlijk langer dan van een 

reguliere onderneming.  

• Het is erg lastig voor een sociale onderneming om financiering te vinden. De 

belangrijkste redenen hiervoor zijn de lage marges van een sociale onderneming 

ten opzichte van een reguliere onderneming en de primaire maatschappelijke 

doelstelling in plaats van de gebruikelijke financiële doelstelling.  
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• Verder blijkt er nog veel onbegrip en gebrek aan zowel erkenning als herkenning 

voor sociale ondernemingen te zijn bij zowel de klant als andere stakeholders. Dit 

komt omdat men niet weet wat een sociale onderneming is.  

• Tenslotte is het vinden van een geschikte rechtsvorm een uitdaging voor sociale 

ondernemingen. Er bestaat namelijk geen rechtsvorm waar de sociale 

onderneming naadloos in past. Hierdoor wordt er vaak gewerkt met een 

combinatie van een BV naast een stichting. Dit brengt wederom verwarring met 

zich mee en zorgt voor extra administratieve lasten. 

 

De leidraad voor sociaal ondernemerschap in Nederland omvat eenentwintig 

aanbevelingen op het gebied van strategie, impact vergroting, business to business 

aanbevelingen en uitdagingen. De belangrijkste aanbevelingen hebben te maken met het 

vergroten van de maatschappelijke impact. Dit is namelijk de drijfveer van de sociale 

onderneming.  

Deze aanbevelingen zijn: 

 

1. Bedenk hoe schaalbaar je bent en hoe je de sociaal maatschappelijke impact het beste 

kunt vergroten. Dit kan zijn door te groeien met je eigen onderneming of door je business 

model te laten kopiëren zodat je samen meer impact maakt. Of je wilt laten zien dat het 

‘helemaal sociaal’ en ‘helemaal duurzaam’ kan om anderen te inspireren. Kortom: bedenk 

wat je wilt bereiken en maak hierin een keuze. 

2. Je hebt een routekaart nodig zodat je steeds een stapje verder kan komen in het 

concretiseren en het bereiken van je einddoel. Stel dus elk jaar een aantal realistische 

doelen op die je stapje voor stapje dichter bij het einddoel brengen. 

 

Trefwoorden: sociale onderneming, primaire sociaal maatschappelijke doelstelling, 

impactmeting, transparantie, transitie 
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Abstract 

The current economic crisis creates a need for new ways of thinking. The current 

economic system doesn't seem to have an answer for everything. According to several 

Dutch scientists, the Netherlands is currently in a transition in which new ideas grow. 

Social enterprises utilize the void and invent new ways to address the evolving needs. 

Research however shows that the Netherlands is lagging behind its neighbours in the 

field of social entrepreneurship. Therefore, there is a need to understand the concept of 

social entrepreneurship. This is an exploring research that consists partially of a literature 

study and partially of a practical study. The research shows current social enterprises in 

the Netherlands and aims to develop a guideline with recommendations for the Dutch 

sector. 

Literature shows that the concept of social entrepreneurship is very wide and that a lot 

of different meanings are associated with it. The definition used in this research is the 

same as used by the European Commission. The main element of this definition is that the 

primary goal of a social enterprise is its social goal. The financial goals are therefore 

subordinate to the social mission but generated independently through the offering of a 

product or a service. 

This research continues by placing social entrepreneurship in a historical context of 

economics. From a philosophical perspective you can see that various values have been 

given to economic activity throughout history. In the theory of Adam Smith, who is seen 

as the founder of market capitalism, there is a visible focus on social values within 

economical activities. Over the years, this focus on social values within enterprises seems 

to have continually declined. 

The research conducted five interviews with successful Dutch social enterprises. The 

main conclusions that emerge from these interviews are:  

• The startup phase of a social enterprise is considerably longer than the startup 

phase of a regular company.  

• It is very difficult for a social enterprise to find investors. The main reasons are the 

low margins of a social enterprise compared to a regular company, and the 

primary social mission instead of the usual financial mission.  

• It also appears there is still a lot of misunderstanding and lack of both visibility 

and acknowledgment for social enterprises. This is because people do not know 

what a ‘social enterprise’ is.  

• Finally, the challenge is to find an appropriate legal form for social enterprises. As 

there is no perfect fit for a social enterprise, social enterprises often work with a 

combination of a foundation (stichting) and a limited liability company (BV). This 

confuses stakeholders and creates additional administrative duties. 
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The guideline for social entrepreneurship in the Netherlands contains twenty-one 

recommendations in the areas of: strategy, increase of social impact, business-to-

business recommendations and challenges. The main recommendations are focussed on 

increasing the company's social impact.  

These recommendations are: 

1. Consider your scalability and how you can increase your social impact on society best. 

You can improve your impact by expanding your own company or by sharing your 

business model to create more impact together. Or perhaps you want to prove that it's 

possible to run a business in a 100% social and sustainable way, and inspire others that 

way. In short, think about what you want to achieve and make a decision. 

2. You need a roadmap to continuously develop new goals that get you closer to the 

impact you want to make. Every year you should set some realistic goals that bring you 

some steps closer to your final goal. 

Keywords: social enterprise, impact first, impact measurement, transparency, transition 
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1 - Inleiding 

1.1 Aanleiding en doelstelling 

De huidige economische crisis vraagt om nieuwe denkwijzen. Het bestaande 

economische systeem lijkt geen oplossing te bieden voor de vraagstukken waarmee de 

maatschappij geconfronteerd wordt. Volgens verschillende wetenschappers bevinden 

we ons in een transitie waarin herwaardering plaatsvindt en nieuwe ideeën ontstaan. 

Daarnaast wordt de verzorgingsstaat uitgekleed door bezuinigingen en wordt 

verantwoordelijkheid verplaatst richting de burgers in de vorm van een 

participatiesamenleving. Sociale ondernemingen duiken in de ruimte die hierdoor 

ontstaat en geven invulling aan nieuwe behoeftes. 

 

Uit onderzoek (GEM, 2009) blijkt dat Nederland op het gebied van sociaal 

ondernemerschap achterloopt op haar buurlanden. In dat onderzoek wordt echter geen 

onderscheid gemaakt tussen sociaal ondernemerschap en reguliere bedrijven die 

aandacht hebben voor MVO. Er is daarom behoefte aan begrip voor het ondernemen met 

een sociaal maatschappelijke missie. Dit rapport beoogt een leidraad te ontwikkelen met 

aanbevelingen voor sociale ondernemingen in Nederland. 

1.2 Werkwijze 
Er is nog weinig onderzoek gedaan naar sociaal ondernemerschap. Hierdoor zijn er 

weinig kwantitatieve gegevens bekend over de sector in Nederland (zie SER rapport, 

2015) en internationaal. Daarnaast is sociaal ondernemerschap een soort containerbegrip 

waar bijvoorbeeld bedrijven met een MVO beleid of stichtingen met een verdienmodel 

ook onder vallen. Hier rekening mee houdend is dit onderzoek van exploratieve aard.  

 

Om uiteindelijk een leidraad te ontwikkelen voor sociaal ondernemerschap wordt er 

getracht eerst meer inzicht te verkrijgen in het begrip sociaal ondernemerschap middels 

een literatuurstudie. Binnen deze studie worden verschillende definities die momenteel 

gehanteerd worden met elkaar vergeleken. Hierdoor is meteen te zien hoe breed het 

begrip is en hoe verschillend de interpretaties van de term ‘sociaal ondernemerschap’ 

zijn. Vervolgens wordt de definitie geplaatst in de context van de geschiedenis van de 

economie. Hierbij wordt vanuit een filosofisch perspectief gekeken naar de verschillende 

waarden die er in de geschiedenis zijn gegeven aan economische activiteiten, met de 

nadruk op People, Planet en Profit. Daarna volgt een internationaal kader waarbij de 

sectoren van de Nederlandse buurlanden globaal in kaart worden gebracht.  

 

Na het schetsen van het kader volgen vijf diepte interviews met succesvolle Nederlandse 

sociale ondernemingen, waarvan bij drie van de vijf met de oprichter zelf of de 

eindverantwoordelijke. Hieruit volgt een analyse per onderneming. De verschillende 

ondernemingen worden vervolgens met elkaar vergeleken aan de hand van een afgeleide 

van het Value Chain model van Michael Porter. Vervolgens zullen er conclusies en een 

leidraad volgen met aanbevelingen voor de sector.  
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1.3 Verklaring van termen 
Zie voor een toelichting van veel gebruikte termen, de Verklaring van termen aan het 

eind van dit rapport. 
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2 - sociaal ondernemerschap gedefinieerd 
 

Een sociale onderneming kent vaak een vergelijkbare doelstelling als een goed doel, maar 

ze hanteren de managementprincipes van de private sector. Dat betekent ook de 

mogelijkheid om een redelijk financieel rendement te behalen en de behoefte om te 

groeien . Een sociale onderneming is net als elke andere onderneming: het bedrijf levert 

een product of dienst en heeft een verdienmodel. Geld verdienen is echter niet het 

hoofddoel. Voor een sociale onderneming is de winst een middel. Middels deze winst is 

het mogelijk om de maatschappelijke impact zo groot mogelijk maken. Sociale 

ondernemingen nemen hierdoor een positie in tussen de overheid, commerciële 

bedrijven en charitatieve instellingen en vormen zo een nieuwe sector.  

 

Sociaal ondernemerschap is alles behalve nieuw. Altijd al krijgt publieke waarde vorm, 

meestal in een combinatie van overheid en (sociaal) ondernemerschap. De verhoudingen 

verschillen elke keer, en ook de verschillen per land en domein zijn groot. In de Verenigde 

Staten is de overheid bijvoorbeeld als vanouds terughoudend en is er een grote rol voor 

sociaal ondernemerschap weggelegd. In de West-Europese verzorgingsstaten is het 

eerder andersom; een grote rol voor de overheid, en een veel kleinere voor de 

ondernemer. Maar afwezig is het ook hier nooit geweest.  

 

De toegenomen aandacht voor sociaal ondernemerschap, en de omvang ervan, zijn wel 

nieuw in Nederland (NSOB, 2104). De laatste jaren is er door de politiek, de media en 

bijvoorbeeld supportorganisaties als academici, aandacht in het onderwerp getoond. 

Toch bestaat er geen eenduidige definitie. Het gevolg hiervan is dat sociaal 

ondernemerschap een label is geworden dat op een scala aan activiteiten wordt 

toegepast.  

 

Een recent overzicht van verschillende definities is te vinden bij Dacin, Dacin en Matear 

(2010), Hoogendoorn, Pennings en Thurik (2010) en Zahra, Gedajlovic, Neubaum en 

Schulman (2009). Sociaal ondernemerschap kan bijvoorbeeld betrekking hebben op het 

toepassen van business principes door (semi-)overheidsinstanties en non-

profitorganisaties (Austin, Stevenson & Wei-Skillern, 2006; Mort, Weerawardena & 

Carnegie, 2002; Sharir & Lerner, 2006). Tegelijkertijd kan het concept sociaal 

ondernemerschap betrekking hebben op sociale innovatie (Bornstein, 2007) of 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen door conventionele ondernemers of 

strategische filantropie (Reis & Clohesy, 1999). Er zijn meerdere perspectieven of scholen 

te vinden in het denken over sociaal ondernemerschap.  

2.1 Verschillende perspectieven op sociaal ondernemerschap 

De vier meest gevonden perspectieven worden samengevat in onderstaande tabel 

(Hoogendoorn & Linssen, 2013). De verschillende perspectieven hebben gemeen dat de 

nadruk op de sociale missie ligt, waarbij financiële doelstellingen er zijn ten behoeve van 

die sociale missie. Verschillen tussen de perspectieven zijn: 
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1 eenheid van observatie (wie of wat staat er centraal, individu of onderneming?) 

2 het verband tussen de producten/diensten en de missie (vloeien de producten of 

diensten direct voort uit de missie of gaat het om een andere activiteit om geld in te 

zamelen voor de missie?) 

3 rechtsvorm (binnen een non-profit-vorm of andere vormen?) 

4 mate van innovatie (is deze een noodzakelijke voorwaarde of wenselijk?) 

5 winstuitkering (zonder beperking of met beperking, waarbij winst bijvoorbeeld 

geherinvesteerd dient te worden in het bedrijf) 

6 financieel zelfvoorzienend (wat is de mate waarin eigen inkomsten worden 

gegenereerd of is deze afkomstig van subsidies en giften) 

7 governance (mate van betrokkenheid van stakeholders in de bedrijfsvoering en of er 

sprake is van een participatief besturingsmodel). 
 

Figuur 1. Karakteristieken van vier perspectieven op sociaal ondernemerschap (Hoogendoorn et al., 

2010) 

 

De invulling van het begrip ‘Social Business’, zoals de Europese Commissie gebruikt, is 

een combinatie van het EMES perspectief en de UK benadering. EMES staat voor ‘ the 

Emerge of Social Enterprise in Europe’ en is een netwerk van wetenschappers die begin 

1996 het fenomeen zijn gaan onderzoeken. Het doel was een brede definitie te 

formuleren die het mogelijk maakt de nationale verschillen binnen de Europese Unie te 

overbruggen. 

 

De Europese Commissie gebruikt de term ‘Social Business’ voor organisaties met de 

volgende eigenschappen (Europese Commissie, 2011): 

  primair doel is sociale impact genereren in plaats van winst voor eigenaren en 

aandeelhouders 
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 het aanbieden van producten en diensten op de markt op een ondernemende en 

innovatieve manier 

 surplus-inkomsten worden hoofdzakelijk ingezet om de beoogde sociale doelen te 

realiseren 

 aansturing gebeurt op verantwoorde en transparante wijze, in het bijzonder door 

het betrekken van medewerkers, klanten en andere stakeholders 

 

Deze invulling van de Europese Commissie (EC) benadrukt de toepassing van kansen 

primair gericht op het creëren van maatschappelijke waarde naast economische waarde. 

Waarbij een onderneming actief is door het aanbieden van producten en diensten waar 

uitruil van waarde plaatsvindt. Daarnaast is een ‘Social Business’ sociaal in haar 

bedrijfsvoering en operatie. De definitie van de EC onderscheidt sociaal ondernemen van 

activisme en politieke bewegingen, waarbij sociale verandering indirect tot stand wordt 

gebracht door beïnvloeding van derden (publieke opinie, consumentengedrag, lobbyen 

bij overheden). Bovendien valt sociale dienstverlening door publieke instanties niet 

binnen de definitie van sociaal ondernemerschap. Dit neemt niet weg dat er onder deze 

omschrijving verschillende activiteiten kunnen vallen, variërend van non-profit-, not-for- 

profit- tot for-profit organisaties, die al dan niet financieel zelfvoorzienend zijn of 

afhankelijk zijn van giften en subsidies. 

 

Het Nederlandse platform ‘Social Enterprise NL’ hanteert ook de definitie van de 

Europese Commissie en heeft de volgende vertaling gemaakt (Social Enterprise NL, 2014); 

 

Een sociale onderneming: 

 

1. Heeft primair een maatschappelijke missie: impact first! 

2. Realiseert dat doel als zelfstandige onderneming die een dienst of product levert; 

3. Is financieel zelfvoorzienend gebaseerd op handel of andere vormen van waarde-

uitruil, en dus beperkt of onafhankelijk van giften of subsidies; 

4. Is sociaal in de wijze waarop de onderneming wordt gevoerd: 

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

vergroten van de maatschappelijke impact. Winstneming door eventuele 

aandeelhouders is redelijk. 

– bestuur en beleid zijn gebaseerd op een evenwichtige zeggenschap van alle 

betrokkenen 

 – fair naar iedereen 

– bewust van haar ecologische voetafdruk 

 – is transparant. 

 

Deze definitie is, net zoals te zien is binnen de verschillende Amerikaanse en Europese 

tradities, multi-interpretabel. Wat betekent ‘fair naar iedereen’, en hoe fair is fair? Hoe ver 

gaat dit ‘evenwichtig zeggenschap binnen het bestuur en beleid van de onderneming’? 

Dit resulteert in een soort fingerspitzengefühl bij het identificeren van een sociale 

onderneming. Deze onzekerheid binnen de definiëring en het grijze gebied waarbinnen 

doelstellingen en activiteiten plaats kunnen vinden, roepen wantrouwen en 
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onduidelijkheid op. Dit is een van de problemen waar een sociale onderneming mee te 

maken krijgt. 

 

Social versus sociaal 

Wat opvalt in de verschillende definities van sociaal ondernemerschap, is dat het begrip 

‘sociaal’ niet of nauwelijks wordt toegelicht. Wanneer een bedrijfsactiviteit als sociaal 

aangemerkt kan worden, zoals bijvoorbeeld in de ‘sociale bedrijfsvoering en operatie’ 

blijft onduidelijk. Daar komt nog bij dat de vertaling van het Engelse ‘social’ niet gelijk is 

aan het Nederlandse ‘sociaal’ (Hoogendoorn & Linssen, 2013). Het Engelse ‘Social’ 

refereert binnen deze context naar activiteiten van de onderneming ten gunste van de 

maatschappij. Zoals bijvoorbeeld onderwijs, schoon drinkwater, gelijke behandeling van 

vrouwen, groene energie en het creëren van gelijke kansen voor kwetsbare groepen. 

Deze Engelse betekenis refereert naar zowel People als Planet, terwijl het Nederlandse 

‘sociaal’ zich het meest verhoudt tot People. Waarbij de nadruk eerder op medewerkers, 

consumenten en andere stakeholders zou komen te liggen. 

 

Het begrip sociaal ondernemerschap zoals in dit onderzoek gehanteerd wordt, is 

hetzelfde als in de definitie van de EC en Social Enterprise NL. Waarbij de nadruk ligt op 

de primaire doelstelling; het oplossen van een sociaal maatschappelijk probleem. Het 

gaat dus om ‘impact first’. Daarnaast wordt met de term sociale onderneming dus de 

brede invulling van het Engelse ‘social’ bedoeld; dat zowel betrekking heeft op 

People/maatschappij als Planet/milieu. 

2.2 De breedte van de sector  
Sociale ondernemingen zijn niet verbonden aan een specifieke branche of sector. Ze 

bevinden zich over de gehele breedte van de markt. Niet alleen verschillen ze in hun 

primaire doelstelling van elkaar. Ze vinden bijvoorbeeld een oplossing voor een sociaal, 

dan wel duurzaam probleem, of misschien wel beide. Maar ze verschillen ook sterk in het 

soort bedrijf dat ze zijn. We signaleren Business to Business bedrijven naast Business to 

Consumer, fast moving consumer goods naast zorg-bemiddelaars en Software-testers. 

Hoe groot de verschillen ook mogen lijken onderling, toch is er een gemene deler tussen 

deze bedrijven. Deze gemene deler is het basisprincipe van waaruit de ondernemingen te 

werk gaan. Ze werken allemaal vanuit een (sociaal) maatschappelijk probleem dat ze 

willen oplossen. Deze oplossing geven ze op een bedrijfsmatige manier vorm, dat wil 

zeggen dat ze zelfonderhoudend zijn en dus niet afhankelijk van subsidies of donaties. 

Daarnaast vormt deze oplossing direct de primaire doelstelling en de verantwoording 

voor het bestaan van de onderneming.  

2.2.1 Value Chain model 

Ondanks de verscheidenheid aan ondernemingen en de verschillen in de 

maatschappelijke doelstellingen, vergelijken we een aantal succesvolle Nederlandse 

sociale ondernemingen met elkaar, met als doel; algemene aanbevelingen te kunnen 

formuleren. Dit gebeurt aan de hand van Michael Porter’s Value Chain model. Er is 

gekozen voor dit model omdat dit waardeketenmodel een onderneming indeelt in 
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strategisch relevante activiteiten. Het model onderscheidt primaire en ondersteunende 

activiteiten. 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2. Value Chain model, Michael Porter (1985) 

 
Toelichting Value Chain model (12manage, 2015) 

Primaire activiteiten  

Inkomende logistiek Dit omvat goederenontvangst, opslag, 
voorraadbeheer, transportplanning. 

Operaties Dit omvat verpakking, assemblage, 
materiaalonderhoud, alle activiteiten die bijdragen 
aan het produceren van het eindproduct. 

Uitgaande logistiek Dit omvat de activiteiten die nodig zijn om het 
product bij de klant te krijgen, opslag, 
orderafhandeling, transport, distributiemanagement. 

Marketing en verkoop Dit omvat verkoopkanaal selectie, adverteren, 
promotie, verkoop, prijsstelling, retail management. 

Service Dit omvat klantondersteuning, installatie, 
reparatiediensten, upgrading. 

 

Secundaire activiteiten  

Bedrijfsinfrastructuur Dit omvat het algemeen management, juridische 
zaken, financiën, boekhouding, pr, 
kwaliteitsmanagement, enz.  

Human Resource Management Dit omvat werving, ontwikkeling, behoud en 
compensatie van werknemers en managers. 
 

Technologieontwikkeling 
Dit omvat Research and Development (R&D), enz. 

Inkoop Dit omvat de inkoop van grondstoffen, gebouwen, 
machines, enz. procesautomatisering, ontwerp, 
verbetering design. 

 
Voor een groot deel van deze primaire en secundaire activiteiten is een sociale en/of een 

duurzame invulling mogelijk. Waarbij een sociale invulling staat voor een ‘People’ 
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benadering en een duurzame invulling staat voor een ‘Planet’ benadering. Sociale 

ondernemingen vullen deze activiteiten vaak (deels) duurzaam en/of sociaal in. Dit kan 

zijn omdat het voortvloeit uit hun primaire doelstelling, maar dit is niet noodzakelijk.  

 

Een primaire activiteit die niet wordt meegenomen in de vergelijking van de verschillende 

sociale ondernemingen, is de service. Deze valt af omdat er geen specifieke sociaal of 

duurzaam beleid bekend is binnen deze activiteit. De activiteiten inkomende logistiek en 

uitgaande logistiek zijn in de vergelijking samengevoegd. De reden hiervoor is dat bij de 

ondernemingen op dezelfde wijze met deze twee activiteiten wordt omgegaan. Het is 

dus niet nodig om het beleid apart te benoemen voor inkomende en uitgaande logistiek. 

Wat betreft ‘marketing en verkoop’ wordt voornamelijk naar de gecommuniceerde 

boodschap gekeken, en niet de wijze waarop deze is gecommuniceerd. 

 
Wat betreft de secundaire activiteiten kijken we niet naar de technologieontwikkeling. Dit 

is omdat de onderzochte sociale ondernemingen nog jonge ondernemingen zijn. De 

afdeling R&D is vaak pas in een later stadium aanwezig.  

  

Binnen de primaire activiteiten van een sociale onderneming onderscheiden we nu;  

1. logistiek, zowel inkomend als uitgaand 

2. operaties 

3. de communicatie van marketing en verkoop  

Binnen de secundaire activiteiten onderscheiden we nu; 

4. inkoop  

5. HRM 

6. bedrijfsinfrastructuur  

 

Vanuit dit kader vergelijken we sociale ondernemingen met elkaar. Na het houden van 

diepte interviews met de verschillende ondernemingen zullen er uiteindelijk conclusies en 

aanbevelingen volgen die leiden tot een leidraad voor sociaal ondernemerschap in 

Nederland. Maar eerst gaan we iets dieper in op de geschiedenis van de economie om te 

achterhalen waar de aandacht voor sociaal ondernemerschap uit voortvloeit. 

 



Leidraad voor sociaal ondernemerschap in Nederland – C.E. van Haaften 21

3 - Geschiedenis van de economie  
Vanaf de industrialisatie tot aan de groeiende belangstelling voor sociaal 
ondernemerschap 
 
Van oudsher ondernemen mensen economische activiteiten in het kader van, en ten 

behoeve van de gemeenschap waarvan ze deel uit maken. In feite noemen we dat nu 

sociaal ondernemerschap. De afgelopen jaren is de belangstelling voor sociaal 

maatschappelijke waarden binnen de bedrijfsvoering, zoals bij sociaal ondernemerschap, 

zichtbaar gegroeid. In dit hoofdstuk wordt de opkomst en de groei van interesse voor 

sociaal maatschappelijke waarden binnen het economisch denken beschreven. Om deze 

belangstelling te kunnen verklaren plaatsen we deze belangstelling in een historisch 

perspectief van de economie vanaf halverwege de 18e eeuw. Op dat moment wordt de 

basis gelegd van de moderne economie zoals we die vandaag de dag kennen.  

3.1 Een beknopte geschiedenis 

Economie wordt vanaf het einde van de 18de eeuw gezien als een apart academisch veld. 

Maar Aristoteles interesseerde zich al in ‘de kunst van het vergaren van rijkdom’ en in de 

vraag of bezit het best in particuliere of in publieke handen kon zijn. In de middeleeuwen 

ontwikkelde het economische gedachtegoed zich via het feodalisme. ‘Het feodalisme is 

een machtsstelsel waarin een leenheer grond bezat dat hij liet besturen door 

leenmannen in ruil voor trouw en opbrengsten van het land. De leenman liet de grond op 

zijn beurt bewerken door boeren en horigen. In ruil hiervoor beschermde de leenman de 

boeren en horigen’ (tijdvakken.nl, 2015). Tijdens de middeleeuwen stelde de filosoof 

Thomas van Aquino dat bedrijven moreel verplicht zijn om producten tegen eerlijke 

prijzen te verhandelen. 

In de renaissance ontwikkelde het economische denken zich in de richting van de 

mercantilistische theorie. ‘Het Mercantilisme is een economische stroming waarbij men 

de internationale handel als de grootste bron van welvaart zag, waarbij rijkdom werd 

gemeten in hoeveelheden goud en zilver. Het streven was meer te exporteren dan te 

importeren met als doel de goud- en zilvervoorraden verder aan te vullen’ (economische 

begrippen, 2014). Een reactie hierop kreeg vorm in het fysiocratisme (uit het Grieks 

"regering van de natuur"), dat in de 18e eeuw werd ontwikkeld door een Franse groep 

economen die geloofden dat de rijkdom van een natie af te meten is aan de waarde van 

de voor landbouw beschikbare grond. 

3.1.1 Adam Smith 

De moderne economie van de moraal filosoof Adam Smith volgde vlak daarna. Hiermee 

werd het grondbeginsel voor het vrije markt kapitalisme gelegd. Adam Smith schreef zijn 

werk ten tijde van de industriële revolutie die op gang kwam met de uitvinding van de 

stoommachine. Adam Smith wordt gezien als de vader van de moderne economie en 

behoort nog steeds tot de meest invloedrijke denkers binnen de economie.  
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Adam Smith werd geboren in 1723 in het Schotse Kirkcaldy. Hij studeerde moraalfilosofie 

aan de universiteit van Glasgow en in 1740 won hij een beurs voor Balliol College, een 

onderdeel van de universiteit van Oxford. Later werd hij benoemd tot hoogleraar in de 

logica en later ook in de moraalfilosofie aan de universiteit van Glasgow. 

3.1.2 The Theory of Moral Sentiments 

In 1759 verscheen zijn eerste boek “The Theory of Moral Sentiments”, waarin hij zijn 

ethiek uiteenzet.  

In de Theory of Morel Sentiments verwijst A.S. naar het stoïcijnse gedachtegoed 

waarbij mensen deel uitmaken van een groot organisch geheel (de kosmos), en ze 

dus als vanzelf handelen ten behoeve van dit geheel. Hij beschrijft ook dat mensen 

van nature beschikken over wederzijdse sympathie en beschikken over een 

geweten. Verder benadrukt hij dat de mens van nature een gevoel voor 

rechtvaardigheid heeft. Hij baseert zich hierbij zowel op het christendom als op de 

stoïcijnen.  

Deze publicatie wordt zowel gezien als de voorbereiding op zijn tweede boek “An Inquiry 

into the Nature and Causes of the Wealth of Nations” (een onderzoek naar de aard en 

oorzaken van de rijkdom der naties), als tegenstrijdig aan dit boek. Zijn eerste boek 

benadrukt sympathie voor de ander, terwijl hij in zijn tweede boek beschrijft dat de mens 

gedreven wordt door eigenbelang. Deze twee theorieën lijken elkaar tegen te spreken.  

Het begrip eigenbelang kan echter genuanceerd worden als je bedenkt dat Adam Smith 

een moraal filosoof was en zijn eerste boek volledig gaat over morele betrekkingen 

tussen mensen. De aanname dat zijn eerste boek een voorbereiding op zijn tweede boek 

zou zijn is daarom logischer dan dat deze tegenstrijdig aan zijn tweede boek zou zijn. 

3.1.3 An Inquiry into the nature and causes of the wealth of nations 

Zijn tweede publicatie volgde zeventien jaar later met als doel een soort actieprogramma 

te schrijven ter bevordering van het welzijn van het Engelse volk. De eerste zin van het 

boek luidt: “Of the causes of improvement in the productive powers of labour.”  

Centraal in ‘the wealth of nations’ noemt hij de mens-eigen drijfveer om jezelf te 

leren kennen en je eigen mogelijkheden te ontdekken door deze te ontwikkelen ten 

behoeve van de gemeenschap. Hij noemt dit; het nastreven van eigenbelang. Dat 

was niet christelijk, maar stoïcijns. 

Adam Smith bedoelde hiermee dat de meest rechtvaardige samenleving het resultaat zal 

zijn wanneer burgers op een verstandige wijze hun eigenbelang nastreven (waarbij dat 

eigenbelang gezien moet worden in het kader van de verantwoordelijkheden van die 

burger). Met andere woorden, het eigenbelang van de vrije-markt samenleving moet 

volgens Adam Smith niet gebaseerd zijn op egoïsme, maar op zorg voor anderen, vanuit 

een goed begrip van de eigen positie.  
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De onzichtbare hand 

Dit vertrouwen in mensen die van nature leven volgens ‘het op verstandige wijze 

nastreven van het eigenbelang’, zoals hij heeft uiteengezet in zijn Theory of Moral 

Sentiments, vat hij onder andere samen in de slechts driemaal gebruikte term ‘de 

onzichtbare hand’. Adam Smith geeft hier geen definitie van in The Wealth of Nations en 

daarom bestaan er verschillende interpretaties. Een gebruikelijke interpretatie van deze 

onzichtbare hand, is dat de harmonie van de markt tot stand komt door de 'onzichtbare 

hand' van vraag en aanbod. De onzichtbare hand zou dus leiden tot een evenwicht 

waarin het aanbod dankzij het prijsmechanisme zich als vanzelf afstemt op de vraag (om 

dit te bereiken moet er wel sprake zijn van vrije handel en concurrentie).  

3.2 Nieuwe stromingen 

In The Wealth of Nations legde Smith de basis voor het economisch liberalisme. Zijn 

publicaties werden overal gelezen. Onder invloed van de vervolgens plaatsvindende 

revolutionaire ontwikkelingen in onder andere Frankrijk en de Verenigde Staten 

ontwikkelde zich in Europa en de Verenigde Staten een economische theorie en een 

nauw daarmee samenhangend liberaal gedachtengoed. De gewenste vrijheid voor ieder 

individu voor het nastreven van eigenbelang stond daarin centraal. Door het slechts 

gedeeltelijk overnemen van de theorie van Smith ontstond echter het misverstand dat 

het in de economische bedrijvigheid nastreven van eigenbelang door alle burgers als 

vanzelf goed zou zijn voor de gemeenschap. Het onder de Onzichtbare hand bedoelde 

kader van moraal en wet, als inkadering van het eigenbelang, werd buiten beschouwing 

gelaten en niet overgenomen.  

 

In het begin werden de effecten van dit misverstand over de positieve uitwerking van het 

onbelemmerd nastreven van economisch eigenbelang nog in toom gehouden door de 

sterk aanwezige christelijke moraal, die de burgers matigde in het vooropstellen van hun 

eigenbelang. Maar gaandeweg de negentiende eeuw stapelde de verrijking van een deel 

van de bevolking zich op. Dit resulteerde in de verarming van een ander deel en droeg 

zodoende bij aan de opkomst van het communisme van Karl Marx om deze situatie te 

corrigeren.  

 

Als uitkomst van deze twee stromingen, het economisch liberalisme en het 

communisme/socialisme, ontwikkelden zich in de twintigste eeuw in de West Europese 

landen zogenaamde ‘geleide economieën’; het economisch eigenbelang nastreven werd 

gereguleerd door maatschappelijke instellingen en wetgeving, gebaseerd op christelijke 

en socialistische overtuigingen. In de Verenigde Staten kwam in de twintigste eeuw de 

neoklassieke economische school tot bloei (deze was eind 19e eeuw in West Europa 

ontstaan), waarin vooral het eigenbelang nastreven op de, zo min mogelijk door 

overheidsregulering belemmerde, vrije markt weer het ideaal werd voor het bereiken van 

gemeenschappelijke welvaart. Grote voorvechter hiervan na de tweede wereld oorlog 

was Milton Friedman. Hij kende magische krachten toe aan het welvaart brengend 

vermogen van de vrije markt economie en bepleitte daarom ook een mondiale geldmarkt 

met vrije prijsvorming omtrent de wisselkoersen van de verschillende nationale valuta.  
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Milton Friedman was in de tachtiger jaren economisch adviseur van de regeringen van 

Ronald Reagan en Margareth Thatcher en inspireerde hun beleid. Na het wegvallen van 

het communistisch blok heeft de neoklassieke theorie (de vrije markt ideologie) ook de 

EU steeds sterker beïnvloed. Het grondbeginsel van de Europese Unie is immers: vrij 

verkeer van goederen, diensten, mensen en kapitaal. Dat heeft meer te maken met 

economie dan met gemeenschap. Tenzij je er, zoals de neo klassieke/vrije markt 

economen, vanuit gaat dat deze economische ontwikkeling als vanzelf de gemeenschap 

ten goede komt. 

3.3 Aandacht voor milieu 

In de zojuist beschreven geschiedenis van de vrije markt economie is weinig aandacht 

voor milieu of andere maatschappelijk waarden. Het is zodoende moeilijk een lijn te 

vinden waar deze interesse is ontstaan, en wat de groei van deze interesse verklaart. In 

de neoklassieke economische theorie werd milieu beschouwd als een externaliteit en dus 

niet relevant; verwaarlozing van het milieu was het gevolg. Een duidelijk signaal komt 

echter met de oprichting van de in 1968 opgerichte ‘De Club van Rome’. De Club van 

Rome is een particuliere stichting, opgericht door Europese wetenschappers, om hun 

bezorgdheid over de toekomst van de wereld onder de aandacht te brengen (Wikipedia, 

2015).  

Doelstellingen van de Club van Rome zijn: 

- het onderzoeken van de kwantitatieve en kwalitatieve samenhang van de 

wereldproblemen (bevolkingsgroei, voedselproductie, industrialisatie, uitputting 

natuurlijke hulpbronnen, vervuiling; uitgewerkt in een zogenaamd wereldmodel) 

- de wereld wijzen op de ernst van de problemen 

- regeringen en politici stimuleren tot gecoördineerde maatregelen ter verbetering van 

de situatie. 

Vanaf dat moment duiken er verschillende geluiden op over de gevolgen die het vrije 

markt kapitalisme heeft voor de aarde (milieu, bevolkingsgroei, consumentisme, 

uitputten van oliebronnen, broeikaseffect, enz.). 

3.4 Economie in transitie 

Sinds de basis voor het vrije markt kapitalisme is gelegd, zijn er verschillende theorieën en 

geluiden te horen over de eigenschappen van dit kapitalisme en wat dit betekent voor de 

wereld. Voornamelijk door gebeurtenissen zoals de oprichting van de Club van Rome of 

de mondiale financiële crisis in 2008, worden er steeds vaker vraagtekens geplaatst bij de 

basis van het huidige systeem. De populaire Franse econoom Thomas Piketty laat in zijn 

recente boek ‘Capital in the 21st century’ (2014) zien dat het vrije markt kapitalisme niet 

als vanzelf meer welvaart brengt voor een steeds grotere groep mensen. Hij laat zien dat 

de ongelijkheid naar inkomens, vermogens en kapitaal in Europa en de Verenigde Staten 

sinds het eind van de 18e eeuw steeds meer is toegenomen.  

In Nederland wordt de discussie onder andere aangevoerd door Jan Rotmans (tegenlicht, 

2013). Hij is hoogleraar transitiekunde en internationale autoriteit op het gebied van 

transities en duurzaamheid. Hij beschouwt de crisis als een teken van een kanteling van 
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het huidige systeem. Hij voorspelt dat de crises elkaar zullen opvolgen totdat er 

fundamentele verandering optreedt. Het gedrag van mensen verandert alleen door een 

langdurige periode van crises. Hij verwacht dat de crises zullen duren tot 2020 totdat we 

een duurzaam spoor zullen inslaan. Een spoor waar meer ruimte is voor sociaal 

maatschappelijke waarden binnen de economie.  

Jan Rotmans stelt ook dat mensen heel innovatief en creatief worden van een crisis. Zo’n 

100 man per week besluit ‘het anders’ te gaan doen. Crisis brengt het beste in mensen 

naar boven en sterkt die mensen vanuit een tegenbeweging. In de transitie naar een 

andere structuur van de economie stelt hij drie menselijke waarden centraal: vertrouwen, 

delen en duurzaamheid. Twee van de drie van deze waarden, namelijk delen en 

duurzaamheid, spelen geen kritieke rol binnen de huidige economie en zijn zodoende niet 

of nauwelijks aanwezig. Vertrouwen ligt echter weldegelijk aan de basis voor het vrije 

markt kapitalisme, maar deze waarde wordt door verschillende economen bekritiseerd 

omdat het niet mogelijk is om alle informatie met elkaar te delen en dus volledig te 

vertrouwen op de juistheid van verstrekte informatie. 

3.4.1 Gedeelde waarden 

Deze drie waarden; vertrouwen, delen en duurzaamheid sluiten daarentegen naadloos 

aan bij de waarden van de sociale onderneming. Waarbij een business model niet gericht 

is op het achterhouden van informatie om zo goed mogelijk te kunnen concurreren, maar 

juist om informatie met concurrenten te delen. Om zo sneller het gezamenlijke 

maatschappelijke doel te behalen; het primaire doel van beide bedrijven. 

De basis van het vrije markt kapitalisme zoals deze in de loop der jaren geïnterpreteerd is, 

waarbij eigenbelang voorop staat en de onzichtbare hand als vanzelf zorgt voor het 

evenwicht tussen vraag en aanbod, houdt onvoldoende rekening met sociaal 

maatschappelijke waarden. Vanuit verschillende richtingen ontstaat een reactie hierop. 

Een daarvan is de opkomst van de belangstelling voor sociale ondernemingen die deze 

waarden voorop stellen. Hiermee raken zij de basis van de theorie van de moraal filosoof 

uit de achttiende eeuw; eigenbelang, dat wil zeggen; het ontwikkelen van de eigen 

capaciteiten ten dienste van en binnen het geheel. Oftewel, hoe kunnen wij het beste 

leven in overeenstemming met-, en met oog voor onze omgeving en de natuur. Het 

geheel dat voorop staat bij sociaal ondernemen. Willemijn Verloop oprichtster van Social 

Enterprise NL zegt hierover: “Door de financiële crisis in 2008 beseffen steeds meer mensen 

dat de puur aandeelhouder-gedreven manier van ondernemen een ‘dead end’ is en dat we 

de economie anders moeten inrichten. Sociale ondernemers zijn koplopers in de transitie”.  
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4 - Nationaal en internationaal perspectief  
 
Zoals al eerder beschreven loopt Nederland, in vergelijking met haar buurlanden, achter 
op het gebied van sociaal ondernemerschap. In dit hoofdstuk wordt geprobeerd, met de 
beschikbare gegevens, de ontwikkeling van het bestuur en beleid in Nederland en haar 
buurlanden in kaart te brengen.  

4.1 Europa 
De zogeheten Sociale Economie (Europese Commissie, 2015) creëert zo’n 6% van de 

totale Europese werkgelegenheid. Dat zijn ongeveer 11 miljoen arbeidsplaatsen binnen de 

Europese Unie. Nederland loopt, zoals gezegd, behoorlijk achter op haar buurlanden. De 

afgelopen jaren is er wel een inhaalslag gaande, met name door de aanwezigheid in de 

media en het publieke debat. Verder is de werkgelegenheid bij sociale ondernemingen in 

Nederland in de afgelopen twee jaar behoorlijk gestegen met ongeveer 25%, terwijl over 

het algemeen de werkgelegenheid juist is afgenomen. De volgende opsomming is tot 

stand gekomen dankzij de informatie op de website van Social Enterprise NL. 

 

Italië  

Italië heeft als eerste Europees land stappen gezet om sociale ondernemingen te 

ondersteunen; in 1991 is daar een speciale juridische eenheid opgezet voor 

ondernemingen die primair een maatschappelijke doelstelling hebben. 

België  

België biedt fiscale voordelen in de vorm van een verlaagd BTW tarief (6%) op de door 

sociale organisaties geproduceerde goederen en diensten. Het gaat hier vooral om 

organisaties die werkgelegenheid creëren voor mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt, zoals bijvoorbeeld kringloopwinkels. Zij mogen geen winst maken en de 

prijzen van producten worden door de overheid goedgekeurd.  

Frankrijk 

Frankrijk kent sinds het aantreden van Hollande een onderminister van Sociale en 

Solidaire Economie: Benoit Hamon. In Frankrijk worden sociale ondernemingen verder 

ondersteund door Avise en Mouves (movement des entrepreneurs sociaux) het nationaal 

platform voor sociale ondernemingen. 

Verenigd Koninkrijk 

Het Verenigd Koninkrijk loopt in Europa voorop wat betreft het aanjagen en opschalen 

van hun sector. Ze hebben dan ook het meest omvangrijke en integrale pakket aan 

stimuleringsmaatregelen. In 2005 werd er een juridische eenheid gecreëerd voor sociale 

ondernemingen; de Community Interest Company (CIC). Andere regelingen die er in de 

UK zijn genomen: 

– Het aannemen van de Social Value Act (2013): een wet waarin de impact op sociaal vlak, 

en op het gebied van milieu, wordt meegewogen bij aanbestedingen (binnen de 

bestaande kaders van Europese regelgeving). 

– Het oprichten van de Big Society Capital in 2008, met daarin 600 miljoen pond aan 

startkapitaal. Het is de eerste sociale investeringsbank ter wereld en is opgericht om de 

toegang tot kapitaal voor sociale ondernemingen mogelijk te maken. 
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In ontwikkeling 

In landen als Duitsland, Ierland, Slovenië, Slowakije en Zweden bestaat nog 

geen integrale aanpak om sociale ondernemingen vanuit de overheid te ondersteunen. 

Wel wordt er gewerkt aan interessante maatregelen in deze landen. In de Verenigde 

Staten ondersteunt Social Enterprise Alliance sociale ondernemingen en in Canada is 

het The Social Enterprise Council. Ook is er door Amerikaanse bedrijven een B-Corp 

certificering ontwikkeld, dit wordt voornamelijk in Amerika gebruikt. De certificering 

heeft twee dimensies, namelijk impact en corporate governance. Bij impact wordt de 

onderneming getoetst aan onderwerpen zoals; transparantie, werknemersrechten, 

milieu en betekenis voor de community. Bij corporate governance wordt in de statuten 

vastgelegd dat de belangen van alle stakeholders meegewogen moeten worden. Als 

onderneming dien je een bepaald minimum aantal punten te behalen om je te 

kwalificeren als B Corp onderneming. Er is een aantal Nederlandse ondernemingen met 

een B Corp certificering, onder andere Tony’s Chocolonely, Dopper en SnappCar. Deze 

certificering is overigens niet beperkt tot sociale ondernemingen. Ook ondernemingen 

die Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) sterk in hun organisatie willen 

verankeren maken kans. De organisatie B Corp zelf, is wel vanuit ideeën over sociaal 

ondernemerschap ontstaan. 

4.1.1 de Europese Unie 

Vanuit het zogeheten ‘Social Business Initiative’ werkt de Europese commissie 

momenteel hard aan een aantal maatregelen die meer mogelijkheden voor sociale 

ondernemingen in Europa moeten creëren. Structurele financiering vanuit de EU voor 

sociale ondernemingen is vanaf 2014 beschikbaar. 

 

De belangrijkste initiatieven volgens Social Enterprise NL zijn: 

1. Social Investing Impact Fund; om de mogelijkheden tot het aantrekken van 

risicodragend kapitaal te vergroten. 

2. De Social Accelerator 

3. Het monitoren en meten van maatschappelijke impact. 

4. Wetgeving EU-Social Cohesion Policy 

5. Wetgeving rondom het verbeteren van toegang tot Europese aanbesteding, waarbij 

social impactcriteria in regelgeving rond staatssteun en publieke aanbesteding zal 

worden meegenomen. 

6. Subsidies voor onderzoek, competities, netwerken en overheden ter stimulering van 

sociale ondernemingen. 

4.2 Nederland 

Omvang 

Er zijn voorzichtige schattingen van het aantal sociale ondernemingen in Nederland en 

van de verhouding tussen ‘regulier’ bedrijfsleven en sociale ondernemingen beschikbaar. 

McKinsey schatte in 2011 dat er ongeveer 4000 tot 5000 sociale ondernemingen in 

Nederland actief zijn. In vergelijking met andere Europese landen zijn er alleen nog weinig 

data beschikbaar over de sector. Er is nog geen objectief keurmerk voor sociale 

ondernemingen en de Kamer van Koophandel hanteert geen toets of een bedrijf een wel 
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of geen sociale missie voert. Het is nu dan ook niet mogelijk om een nauwkeurige 

indicatie te geven van de omvang van de Nederlandse sector, dit benadrukt ook het 

rapport van de Sociaal Economische Raad. Het is wel duidelijk dat het gaat om een 

ondernemingsvorm die volop in ontwikkeling is.  

 

In een recente publicatie van Social Enterprise NL, de Social Enterprise Monitor 2013, is te 

zien dat sociale ondernemingen tot de snelst groeiende bedrijven van Nederland 

behoren. De werkgelegenheid bij deze sociale ondernemingen is met 25% gestegen. 

Verder verwacht 90% van de aangesloten sociale ondernemingen dat deze groei doorzet. 

Dit percentage ligt ver boven het groeipercentage van reguliere MKB bedrijven in 

Nederland. 

 

Op basis van de Global Entrepreneurship Monitor (Bosma & Levie, 2009) is voorzichtig de 

conclusie getrokken dat Nederland in 2009 minder sociale ondernemers telde dan veel 

andere landen. Verder beschrijft het rapport ook dat er minder sociale ondernemingen 

werden opgestart en dat de overlap met reguliere bedrijven kleiner is dan in de meeste 

andere landen. Uit deze vergelijking met andere landen kan verder niet worden afgeleid 

dat het potentieel van sociale ondernemingen in Nederland veel hoger ligt dan nu 

gerealiseerd is. Ten eerste heeft de rol van de overheid in de maatschappij invloed op het 

aantal sociale ondernemingen. Als de overheid bijvoorbeeld in het ene land de 

bevordering van banen voor verstandelijk gehandicapten actief oppakt, laat dit minder 

ruimte voor sociale ondernemingen dan in een ander land waar de overheid deze rol niet 

vervult. Ten tweede loopt het aandeel ondernemers per land in het algemeen erg uiteen 

(SER, 2015). 

 

Markt 

Zoals al eerder beschreven, zijn sociale ondernemingen niet binnen een sector te vangen. 

Ze zijn actief in enorm veel verschillende sectoren. Dit kan zakelijke en facilitaire 

dienstverlening zijn, maar ook bijvoorbeeld fast moving consumer goods of zorg en 

educatie. Het grootste deel van de bij Social Enterprise NL aangesloten sociale 

ondernemingen is alleen op de Nederlandse markt actief. Een paar ondernemingen 

opereren voornamelijk in het buitenland. Dit zijn ondernemingen met een focus op 

internationale ontwikkeling. 

 

Rechtsvorm 

Nederland kent nog geen aparte juridische entiteit voor sociale ondernemingen. Wel is er 

in het ontwerpadvies van de Sociaal Economische Raad (SER) een advies opgenomen 

voor de ontwikkeling van een publiek label. De raad schrijft: “Onder een ‘label’ wordt hier 

verstaan een betiteling die de sociale onderneming op basis van een juridische grondslag 

mag voeren als aan een aantal eisen is voldaan, in aanvulling op de rechtsvorm van de 

onderneming. Het vormt een tussenvorm tussen een nieuwe rechtsvorm en een 

keurmerk.” 

 

Uit de analyse van de SER blijkt dat sociale ondernemingen op diverse punten worstelen 

met bestaande rechtsvormen. Momenteel werken sociale ondernemingen dan ook 
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vanuit verschillende rechtsvormen. Een meerderheid van de sociale ondernemingen 

werkt vanuit een BV. Deze ondernemingen hebben wel een winstoogmerk en kunnen 

hierdoor dus ook risicodragend kapitaal aantrekken, hoewel hun sociale missie 

belemmerend is voor een bankkrediet16. Een aantal ondernemingen verandert van 

stichting naar BV of er wordt een BV naast een stichting geplaatst.  

De SER is voor alsnog niet van mening dat het wenselijk is om een geheel nieuwe, aparte 

rechtsvorm voor sociale ondernemingen te ontwikkelen. Het creëren van een dergelijk 

rechtsvorm is namelijk een bijzonder complexe opdracht; “een rechtsvorm moet immers 

niet alleen aan de behoeftes van sociale ondernemingen maar ook aan de belangen van 

stakeholders recht doen”, aldus de SER. Daarom stelt de Raad een onderzoek voor naar 

‘lichtere instrumenten’ die de erkenning en herkenning van sociale ondernemingen 

bevorderen, zoals het label. 

 

In de tabel hieronder uit het GEM rapport is de plaats van Nederland te zien op het 

gebied van sociaal ondernemerschap in jonge bedrijven. Nederland scoort hier 0,9% 

tegenover een gemiddelde van 1,9% van de ‘innovation-driven economies’. Dit zijn 

innovatie-gedreven economieën die gekenmerkt worden door de productie van nieuwe 

en unieke goederen en diensten die door middel van vernuftige en vaak baanbrekende 

methodes ontwikkeld zijn.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3. Bron: Bosma, N. & Levie, J. (2009). 
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5 – Interviews 
Aan de hand van het literatuuronderzoek is gebleken dat er weinig kwantitatieve 
informatie over het onderwerp beschikbaar is. Ook de Sociaal Economische Raad heeft 
zich zodoende in hun rapport beperkt tot een kwalitatieve aanpak voornamelijk op basis 
van literatuuronderzoek en casuïstiek. Uit een eerder rapport van de SER (Advies 
Overheid én markt, 2010) blijkt dat de SER een aantal momenten onderscheidt wanneer 
de overheid in zou moeten grijpen om het publieke belang te waarborgen. 
 
 “- Situaties waar mensen de neiging hebben onvoldoende in hun eigen belang te  

handelen (suboptimale keuzes). Uit de gedragswetenschappen blijkt dat mensen 
niet altijd de perfect rationele afwegingen maken die de neoklassieke economische 
theorie van hen verwacht. Daardoor hebben zij soms de neiging onvoldoende in hun 
eigen belang te handelen en goederen te weinig (pensioen, beweging) of te veel (vet 
eten, verslaving) te consumeren. 
- Sociale overwegingen (verdelingsvraagstukken). Een in economische zin efficiënte 

marktuitkomst kan toch als onwenselijk worden gezien. Zo wordt het in Nederland 

als maatschappelijk wenselijk gezien dat iedereen toegang tot onderwijs en 

gezondheidszorg heeft, ongeacht zijn of haar verdiencapaciteit” 

 

Uit dit citaat blijkt wederom de ogenschijnlijke discrepantie waar sociale ondernemingen 

mee te maken krijgen omdat ze niet altijd de perfect rationele afweging maken die de 

neoklassieke economische theorie van hen verwacht. Maar juist sociale en 

maatschappelijke afwegingen meenemen in hun handelen en zodoende suboptimale 

keuzes zullen maken. Om achter de specifieke belemmeringen te komen waar sociaal 

ondernemers mee te maken krijgen, worden hierna vijf cases beschreven waar deze 

belemmeringen aan bod komen. 

5.1 Een analyse 
Al eerder zijn de grote verschillen tussen sociale ondernemingen beschreven. Toch zijn er 

gelijkenissen te vinden. Tijdens de diepte interviews is gevraagd naar de belemmeringen 

die de ondernemingen in het verleden zijn tegengekomen, maar ook waar de 

ondernemingen nog dagelijks mee te maken krijgen. Er is gesproken over hoe zij hiermee 

omgaan en welke suggesties zij hebben voor start ups om deze uitdagingen succesvol 

aan te kunnen gaan in de toekomst. Vervolgens is er gevraagd naar de verschillende 

aspecten uit de definitie van sociaal ondernemerschap en het beleid dat de onderneming 

per terrein voert.  

 

De vijf ondernemingen die onder de loep zijn genomen, hebben allemaal een bepaalde 

mate van succes bereikt in Nederland. Er is gekozen voor deze specifieke vijf 

ondernemingen om verschillende redenen. Tony’s Chocolonely is bij veel Nederlanders 

bekend en spreekt zodoende tot de verbeelding als het gaat om sociaal 

ondernemerschap. Specialisterren is een goed voorbeeld van een sociale onderneming 

die een groep met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek geeft in de maatschappij en 

hun tekortkomingen weet om te zetten in een concurrentievoordeel voor het bedrijf. 

Taxi Electric is een onderneming die zich richt op een duurzaamheidsprobleem en is een 
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van de weinige ondernemingen die naast een duurzame-, ook een sociale missie 

nastreeft. Mantelaar is een succesvolle sociale onderneming in de zorg. Deze 

onderneming laat zien hoe breed de sector van sociaal ondernemerschap is en waar je 

mee te maken kan krijgen binnen het sociale domein. Tenslotte wordt Yumeko onder de 

loep genomen. Yumeko is een soort Tony’s Chocolonely op het gebied van beddengoed 

en badgoed, maar dan een stukje kleiner en minder bekend. Yumeko is interessant omdat 

ze een hele duidelijke visie hebben over sociaal ondernemerschap en binnen hun markt 

erg succesvol zijn. Per onderneming volgt nu een korte beschrijving van de onderneming. 

Vervolgens wordt elke onderneming bekeken aan de hand van de definitie van Social 

Enterprise NL.  

5.1.1 Tony’s Chocolonely  
Crazy about chocolate, serious about people 

Tony’s Chocolonely is een van de meest bekende en succesvolle sociale ondernemingen 

in Nederland. Binnen de cacao-industrie hebben ze veel bewustzijn gebracht rondom 

moderne slavernij. Het bedrijf is ontstaan vanuit het programma ‘keuringsdienst van 

waarden’. In 2003 ontdekt journalist Teun van de Keuken dat slavernij nog bestaat in de 

cacao industrie in West-Afrika. Na het eten van een aantal chocoladerepen geeft hij zich 

in het programma ‘keuringsdienst van waarden’ aan als chocoladecrimineel. Terwijl Teun 

de uitspraak afwacht stapt hij af op chocoladebedrijf Nestlé, om te vragen of zij een 

slaafvrije reep kunnen produceren. Wanneer Nestlé niet thuis geeft, besluit Teun zelf het 

goede voorbeeld te geven. Op 29 november 2005 brengt Teun (Tony) de eerste (lonely) 

slaafvrije chocoladereep (choco) op de markt. Hij laat 5.000 Fairtrade 

melkchocoladerepen maken, maar dit blijkt niet genoeg, er worden 13.000 repen besteld. 

In 2006 schrijft Tony’s Chocolonely zich in bij de Kamer van Koophandel en gaan ze 

officieel van start. Tony’s marktaandeel in de chocoladesector is 4,5%. Daarmee zijn ze 

Ritter en Nestlé voorbij en halen ze Verkade bijna in. 

 
Tony’s Chocolonely aan de hand van de definitie van Social Enterprise NL; 

Maatschappelijke missie 

(impact first) 

100% slaafvrije chocolade. En dan bedoelen ze niet 

enkel hun chocolade, maar alle chocolade wereldwijd. 

Een zelfstandige onderneming 

die een dienst of product levert 

Product; chocolade producent. 

Financieel zelfvoorzienend Onafhankelijk van subsidies of donaties. 

Sociaal in de wijze waarop;  

 fair naar iedereen Tony’s Chocolonely heeft deelgenomen aan een 

meting van True Price. Hierbij meet je de impact op 

milieu en de sociale impact van producten. Op deze 

manier is de schade die ontstaat door slavernij, 

armoede of gebrek aan scholing in de productieketen 

meetbaar en vertaald in geldwaarde. 

 zeggenschap bestuur en 

 beleid 

De aandelen van het bedrijf zijn verdeeld onder de 

huidige CEO en een aantal andere (oud-)werknemers. 

De werknemers worden zoveel mogelijk betrokken bij 

besluitvorming van het bedrijf. 
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 bewust van ecologische 

 afdruk 

Tony’s vindt dat hun verantwoordelijkheid niet 

ophoudt bij de eigen keten of bij de strijd om een 

slaafvrije industrie te realiseren. Ze streven ernaar dat 

het eten van een stuk chocolade de wereld een beetje 

groener maakt. Ze zullen de komende jaren 

schadelijke effecten waar mogelijk reduceren en 

anders compenseren totdat de hele keten een 

bijdrage levert aan een beter milieu. In Nederland en 

in de cacao-producerende landen. 

 winstbeperking Voor Tony’s staat het creëren van maatschappelijke 

impact voorop. Pas daarna volgt winst- of 

aandeelhouderswaardemaximalisatie. 

Rentabiliteit is voor Tony’s dan ook geen doel op zich, 

maar een middel om de sociale missie te bereiken. 

Wel streven ze voldoende winstniveau na. Daarmee 

laten ze de industrie zien dat een eerlijke keten 

gecombineerd kan worden met een gezonde 

bedrijfsvoering en dito rendementen. 

 Transparant De transparantie van Tony’s Chocolonely bestaat uit 

verschillende onderdelen. Door het jaarFAIRslag dat 

ze elk jaar uitbrengen laten ze heel duidelijk zien wat 

de doelstellingen voor dat jaar geweest zijn, of deze 

bereikt zijn en in hoeverre wel of niet. Daarnaast 

hanteert Tony’s een bean to bar systeem, waarbij de 

cacaobonen in hun chocoladereep volledig 

traceerbaar is. Hierdoor kunnen ze elke stap in de 

keten controleren en bijvoorbeeld een lange 

termijnrelatie met de cacaoboeren opbouwen. 

 
5.1.2 Specialisterren 
Software testers met autisme 

Specialisterren heeft als doel mensen met een normale of hogere begaafdheid en een 

stoornis in het autisme spectrum (ASS) economische zelfstandigheid te laten verwerven 

in de ICT. Op dit moment gebeurt dat vanuit het eigen testcentrum in Utrecht. 

Specialisterren is partner van De Normaalste Zaak, een netwerk van mkb-ondernemers 

die het de normaalste zaak vinden dat iedereen de kans krijgt om naar vermogen deel te 

nemen aan de arbeidsmarkt. Als koploper op het gebied van werken met autisme deelt 

Specialisterren graag haar kennis en ervaring. Voor Specialisterren is het 

vanzelfsprekend: mensen met een arbeidsbeperking normaal laten meedoen en normaal 

behandelen. Mensen werken bij Specialisterren omdat ze iets kunnen en niet omdat ze 

iets mankeren. 

 

Inclusief ondernemen, zit oprichter Sjoerd van der Maaden in het bloed. “MVO gaat 

verder dan Max Havelaar Koffie of een Toyota Prius.” De filosofie van Specialisterren is 
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bedrijfsmatig een dienst aanbieden en mensen met een arbeidsbeperking een 

volwaardige baan aanbieden. Specialisterren behoort tot de 50 grootste en meest 

vernieuwende gamechangers van Nederland. Gamechangers zijn Nederlandse bedrijven 

die de regels van het spel veranderen. Een gamechanger is een vernieuwer die 

aantoonbaar succes oogst. Gamechangers is een initiatief van MT (Management Team). 

In 2014 is Specialisterren toegevoegd aan de lijst met bedrijven die de status quo 

uitdagen.  

 
Specialisterren aan de hand van de definitie van Social Enterprise NL; 

Maatschappelijke missie 

(impact first) 

Een economisch zelfstandig bedrijf runnen met 

minimaal 80% mensen met autisme aan boord. De 

nevendoelstelling is om andere bedrijven te inspireren 

door te laten zien dat je met mensen met een 

beperking ook gewoon op een economisch rendabele 

manier een bedrijf kunt runnen. 

Een zelfstandige onderneming 

die een dienst of product levert 

Dienst; software testen. 

Financieel zelfvoorzienend Zeer beperkt afhankelijk van subsidies (op hun 

werknemers). 

Sociaal in de wijze waarop;  

 fair naar iedereen Specialisterren heeft een sterke focus op haar 

primaire doel. Hetgeen betekent dat er minder 

aandacht besteed wordt aan dit kenmerk. 

 zeggenschap bestuur en 

 beleid 

Er wordt momenteel gewerkt aan een vorm waarbij 

autistische werknemers de mogelijkheid hebben om 

deel te maken van het bestuur en beleid van de 

onderneming. 

 bewust van ecologische 

 afdruk 

Specialisterren kijkt naar de randvoorwaarden die 

georganiseerd moeten worden voor hun werknemers 

en vertaalt deze vervolgens in uitstoot en footprint. 

 Winstbeperking Specialisterren heeft een winstbeperking waarin ze 

een heel beperkt gedeelte van hun winst ter 

beschikking stellen voor dividenduitkering. 

 Transparant Specialisterren heeft hun business model op hun 

website staan. Deze is door iedereen te downloaden 

en te kopiëren. Dat moedigen ze ook aan omdat ze 

graag andere bedrijven hun voorbeeld zouden willen 

zien volgen. Daarnaast besteed Specialisterren 

aandacht aan het meten van hun maatschappelijke 

impact. Hier communiceren ze ook over en ze 

gebruiken dit door in te spelen op het MVO beleid van 

hun klanten. 
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5.1.3 Taxi Electric 
Elektrische taxiservice in Amsterdam 

In november 2011 is Taxi Electric gestart door oprichters Ruud en Edvard. De 

studievrienden hebben beiden economie gestudeerd. Ruud werkte in de private equity 

sector en Edvard in de telecom. Ze spraken vaak over hun werk en of het was wat ze hun 

hele leven wilden gaan doen, en op de huidige manier. Ze besloten om samen op een 

andere manier te gaan ondernemen. Ondernemerschap waarbij niet alleen maar van het 

principe uitgegaan wordt dat je winstgevend moeten zijn maar waarbij je ook let op je 

omgeving en de maatschappij. Ze gingen op zoek naar een markt in Amsterdam die echt 

vervuilend is, een slecht aanzien heeft en waar veel problematiek heerst. Ze kwamen uit 

bij de Amsterdamse taximarkt. Verkeer is een van de grootste veroorzakers van CO2-

uitstoot en luchtvervuiling. Taxi’s behoren tot de grootste vervuilers van de stad. Een 

Amsterdamse taxi produceert gemiddeld evenveel uitlaatgassen als 35 personenauto´s. 

Dat maakt elektrische taxi´s een goede investering in een schonere stad. Ruud en Edvard 

waren van mening dat als ze in de Amsterdamse taxi markt op een andere manier zouden 

kunnen ondernemen, ze andere bedrijven konden inspireren zodat zij die manier ook 

zouden kunnen toepassen binnen andere sectoren. 

 

Taxi Electric aan de hand van de definitie van Social Enterprise NL; 

Maatschappelijke missie 

(impact first) 

De luchtkwaliteit in Amsterdam verbeteren. 

Een zelfstandige onderneming 

die een dienst of product levert 

Dienst; een elektrische taxi service. 

Financieel zelfvoorzienend Beperkt afhankelijk van subsidies, op de aanschaf van 

elektrische auto’s en op herintredende 56+ 

werknemers. 

Sociaal in de wijze waarop;  

 fair naar iedereen Taxi Electric trekt dit kenmerk ver door en wil 

daarmee echt een voorbeeld stellen. Zo wordt er 

bijvoorbeeld bewust gekozen voor een vast 

dienstverband van de chauffeurs en kijken ze naar 

maatpakken voor de chauffeurs van gerecycled 

materiaal. 

 zeggenschap bestuur en 

 beleid 

Alle drie de aandeelhouders hebben min of meer 

gelijke inbreng. Het idee is om in de toekomst ook 

medewerkers, dus ook chauffeurs, een aandeel te 

geven in het bedrijf. 

 bewust van ecologische 

 afdruk 

Binnen hun primaire doelstelling is Taxi Electric al 

bezig met hun footprint. Ze voeren dit wel verder 

door in verschillende onderdelen van de 

onderneming. Zo rijden de taxi’s op 100% groene 

stroom. Verder voeren ze gesprekken met 

bijvoorbeeld de autowasstraat over het soort 

wasmiddel dat gebruikt wordt om de taxi’s tweemaal 
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per week mee te wassen. 

 Winstbeperking Nog geen winstbeperking vastgelegd in de statuten 

maar dit wil Taxi Electric wel gaan doen. 

 Transparant Taxi Electric wil graag dat hun business model wordt 

overgenomen. Waarbij de visie is dat je binnen elke 

branche moet kunnen ondernemen met het in acht 

nemen van de belangen van je omgeving en niet enkel 

het belang van de onderneming.  

5.1.4 Mantelaar  
kwaliteit en aandacht in de zorg voor ouderen 

Mantelaar koppelt hulpbehoevende ouderen aan een geneeskundestudent die bij hen 

past voor zorg en gezelschap. De studenten bieden integrale hulp en helpen bij het 

huishouden, de administratie of bijvoorbeeld in de keuken. Ze helpen bij het opstaan en 

naar de wc gaan of ze gaan mee voor een ommetje of naar het museum. De focus ligt op 

wat er nog kan en niet op wat er niet meer lukt. Dat is niet alleen goed voor de 

gezondheid maar het is ook een stuk gezelliger. Het belangrijkste doel van Mantelaar is 

om het menselijke weer terug te brengen in de zorg. De studenten nemen de tijd want 

elk bezoek duurt minimaal twee uur. Op die manier leert iedereen elkaar kennen en 

ontstaat er de mogelijkheid om een band op te bouwen. Mantelaar koppelt de studenten 

onder andere op grond van achtergrond, interesse en buurt. De cliënt kan vervolgens zelf 

op eenvoudige wijze aangeven wanneer de student gewenst is en Mantelaar regelt de 

rest. Na elk bezoek wordt er een digitaal dagboekbericht achtergelaten voor de 

mantelzorger zodat de omgeving ook op afstand op de hoogte gehouden wordt. 

 

Mantelaar aan de hand van de definitie van Social Enterprise NL; 

Maatschappelijke missie 

(impact first) 

Kwalitatief goede, integrale en betaalbare zorg waar 

de tijd genomen wordt voor aandacht. 

Een zelfstandige onderneming 

die een dienst of product levert 

Dienst; bemiddelaar tussen geneeskunde studenten 

en ouderen waarbij de studenten de mantelzorgers 

ondersteunen bij de zorg voor hun naasten. 

Financieel zelfvoorzienend Onafhankelijk van subsidies of donaties. 

Sociaal in de wijze waarop;  

 fair naar iedereen Mantelaar werkt alleen met zorgstudenten die zo 

praktijkervaring opdoen voor hun latere carrière. 

Verder heeft Mantelaar een sterke focus op het 

primaire doel. 

 zeggenschap bestuur en 

 beleid 

Iedereen wordt zoveel mogelijk betrokken bij de 

besluitvorming, mede door de omvang van de 

onderneming. 

 bewust van ecologische 

 afdruk 

Door de randvoorwaarden voor de zorg te creëren 

zijn er korte reisafstanden per fiets. Er is verder geen 

specifiek beleid. 

 Winstbeperking 1/3 van de overwinst gaat naar de Mantelaar 

foundation. Deze foundation organiseert onder 
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andere ‘uitjes voor oudjes’. Een leuke dag voor 

ouderen of mantelzorgers zelf. 

 Transparant Mantelaar wil graag de manier waarop de zorg 

momenteel georganiseerd is veranderen. Waarbij 

degene die de zorg geleverd krijgt, ook degene is die 

de zorg kiest. Daarbij gaat het niet zozeer om hun 

eigen business model maar voornamelijk om het 

veroorzaken van een beweging in de zorg. 

5.1.5 Yumeko  
slapend de wereld veranderen 

Yumeko staat voor slapend de wereld veranderen. Inmiddels hebben ze daar een eco bad 

collectie aan toegevoegd. Veel bedlinnen en badgoed is gemaakt op een manier die 

slecht is voor mens, dier en milieu. Yumeko wil laten zien dat lekker slapen en baden ook 

mooi, schoon en betaalbaar kan. Yumeko gebruikt alleen natuurlijke materialen van de 

hoogste kwaliteit en de producten worden gemaakt met respect voor medemens, dieren 

en planeet. Dus zonder gif, zonder kinderarbeid en zonder dat dieren er voor lijden. Zij 

vinden dat dat beter is voor de katoenboeren, hun kinderen, de eenden, de schapen, het 

land, de rivieren en de lucht. Yumeko is ervan overtuigd dat veel positieve 

maatschappelijke veranderingen uit bedrijven en hun klanten moeten komen en dat 

ondernemers samen met consumenten de wereld kunnen veranderen. Hoe meer mensen 

meedoen, hoe groter de verandering. Ze geloven dat wanneer je als consument de keuze 

maakt voor verantwoord slapen en baden, dat collega fabrikanten ook snel een eigen eco 

aanbod op de markt zullen brengen. Als iedereen daar aan meedoet kun je met z'n allen 

al slapend en badend de wereld een beetje mooier maken. 

 

Yumeko aan de hand van de definitie van Social Enterprise NL; 

Maatschappelijke missie 

(impact first) 

Slapend en badend de wereld veranderen. 

Een zelfstandige onderneming 

die een dienst of product levert 

Product; ecologisch beddengoed en badgoed. 

Financieel zelfvoorzienend Onafhankelijk van subsidies of donaties. 

Sociaal in de wijze waarop;  

 fair naar iedereen Yumeko wil graag het beste kindje van de klas zijn. 

Wanneer ze voor een kleine meerprijs hun 

lavendelzakjes bij een sociale werkplaats kunnen laten 

maken, kiezen ze voor deze mogelijkheid. Ze trekken 

deze visie door in hun hele bedrijfsvoering 

 zeggenschap bestuur en 

 beleid 

Alle medewerkers worden zover mogelijk betrokken 

in de besluitvorming. 

 bewust van ecologische 

 afdruk 

Yumeko is erg bezig met zijn ecologische footprint. Ze 

willen in plaats van het reduceren van negatieve 

impact een positieve impact maken. Ze laten 

bijvoorbeeld al hun producten per container 

verschepen in plaats van te kiezen voor het snellere 



Leidraad voor sociaal ondernemerschap in Nederland – C.E. van Haaften 37

vliegtuig. Daarnaast kiezen ze voor afbreekbaar 

plastic. Dit is tweemaal zo duur als de goedkopere 

variant maar dit ligt volledig in lijn met hun primaire 

missie en daarom wordt ook hierop niet bezuinigd. 

 winstbeperking Deze is vastgelegd in de statuten. Yumeko is wel van 

mening dat je een goede boterham aan een sociale 

onderneming zou moeten kunnen verdienen.  

 Transparant Yumeko wil graag dat zijn concurrenten hun business 

model kopiëren. Ze stellen bijvoorbeeld voor dat ze 

hun biologische leveranciers overnemen. De grote 

bedrijven waarmee Yumeko moet concurreren 

kunnen namelijk veel meer impact maken door een 

eco-lijn aan hun assortiment toe te voegen, dan dat 

Yumeko dat nu kan maken met hun hele assortiment. 

5.2 Een vergelijking 

Zoals in hoofdstuk 1 beschreven is, worden de geïnterviewde sociale ondernemingen met 

elkaar vergeleken. Dit is nodig om overeenkomsten en verschillen te signaleren en op 

basis daarvan concrete aanbevelingen voor de sector te kunnen formuleren. Deze 

vergelijking wordt gemaakt aan de hand van het Value Chain model van Michael Porter. 

Wel wordt de primaire doelstelling, de missie, aan de vergelijking toegevoegd omdat 

deze van essentieel belang is. Deze primaire doelstelling is de focus van waaruit het 

beleid voor alle activiteiten voortkomt. 

 

 Tony’s 

Chocolonely 

Specialister-

ren 

Taxi Electric Mantelaar Yumeko 

primaire 

doelstelling 

S S D/s S D/s 

1.  

Logistiek 

O (d) NVT (d) D/s 

2.  

Operaties 

S/d S D S D/s 

3.  

Marketing 

S S D+S S D 

4.  

Inkoop 

S NVT D NVT D/s 

5.  

HRM 

S/d S/d S/d NVT O 

6. Bedrijfs- 

infrastructuur 

S/d S S/d S D/s 

Figuur 4. Vergelijking tussen sociale ondernemingen aan de hand van de aangepaste versie van het Value Chain 

model van Michael Porter. 

D = Duurzaam  S+D = beiden gelijkwaardig, focus op eerste letter 

S = Sociaal   S/d = hoofdletter boventoon, kleine letter aanwezig 

O = Onbekend  (tussen haakjes) = kleine rol 
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Zoals in bovenstaand model te zien is, is het beleid per activiteit erg verschillend. Er zijn 

dan ook geen twee sociale ondernemingen hetzelfde. Hieronder volgt een toelichting op 

het beleid per activiteit per onderneming.  

5.2.1. Tony’s Chocolonely 

Missie; 100% slaafvrije chocolade, alle chocolade wereldwijd. 

 

1; Geen beleid bekend. 

 

2; Tony’s heeft een eigen sociale (slaafvrije) keten geproduceerd, daarnaast leveren ze 

hun repen af in gerecyclede verpakking en kijken ze naar de herkomst van de verdere 

ingrediënten die er in hun repen gaan zoals Fairtrade en biologische kaneel uit Sri Lanka 

en Fairtrade en biologische amandelen uit Oezbekistan. 

 

3; Op het gebied van marketing en communicatie geeft Tony’s Chocolonely aan hoe 

belangrijk het is om je impact te meten en daarover te communiceren. Dat je transparant 

bent in je gehele bedrijfsvoering. Ze zeggen hierover: “Het is niet meer reëel nu dat je 

dingen achterhoudt of tegenhoudt of dat je dingen kan afschermen. En wat je doet moet 

ook gewoon die transparantie kunnen hebben, letterlijk moet het het daglicht kunnen 

zien. En dat heb je misschien meer bij een social enterprise omdat er meer ethische 

vragen gesteld worden. Maar eigenlijk zou een gewoon bedrijf het ook moeten kunnen” 

Je moet daarom duidelijk communiceren over wat je wel, maar ook wat je niet kan doen 

en waarom. Het ‘op weg naar 100% slaafvrij’ logo is hier een voorbeeld van. Hiermee 

communiceert Tony’s dat de chocolade op dit moment nog niet 100% slaafvrij is, maar dat 

dit wel hun missie is. Ze schrijven hier ook uitgebreid over in hun jaarFAIRslag. Verder 

zeggen ze: “Het marketing verhaal klinkt heel erg als iets wat erbij verzonnen wordt. Dan 

doe je iets en dan moet je iets verzinnen om het goed te praten. Maar bij ons is dit 

gewoon wel echt waar we mee bezig zijn”. 

 

Vervolgens benadrukt Tony’s Chocolonely dat het belangrijk is om van je te laten horen. 

Als je de mogelijkheid krijgt om je verhaal te vertellen, via media, interviews, of 

bijvoorbeeld door een uitnodiging van een overheidsinstantie moet je hier de tijd voor 

nemen. Het kan je veel opleveren als een externe partij het belang van jouw missie 

benadrukt en wijst op maatschappelijke problemen in bijvoorbeeld de cacao keten. Het 

zelf benadrukken van misstanden in een sector kan leiden tot ‘het tegen het hoofd stoten 

van je concurrentie’. Dit leidde bijvoorbeeld in 2007 tot een kort geding met het 

Zwitserse chocolademerk Bellissimo. Bellissimo spande een kort geding tegen Tony’s 

Chocolonely aan waarbij ze meldden dat ‘slaafvrije chocolade niet bestaat’. Daarom zou 

deze claim van Tony’s schadelijk zijn voor andere chocoladeproducenten. De rechter 

heeft Tony’s Chocolonely echter gelijk gegeven. Toch heeft Tony’s het ‘slaafvrij’-logo op 

de wikkel naar aanleiding hiervan aangepast. Vanaf dat moment is Tony’s ‘Op weg naar 

100% slaafvrije chocolade’. Want er moet inderdaad nog veel gebeuren voordat alle 

chocolade in de wereld écht slaafvrij is. 
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4; Op het gebied van toeleveranciers zet Tony’s Chocolonely de cacaoboer en hun 

coöperatie voorop. Als onderdeel van het Bean-to-Bar concept gaat Tony’s directe en 

lange termijnrelaties met de boeren aan zodat de boeren zeker kunnen zijn van een 

stabiele afzet. Door die lange termijnrelaties zijn investeringen mogelijk. De cacaoboeren 

kunnen zich hierdoor ontwikkelen tot professionele boeren met een hogere opbrengst 

per hectare. Een goed functionerende coöperatie heeft een betere positie ten opzichte 

van andere spelers in de keten. Tony’s betaalt de boeren meer dan de prijs die ze ergens 

anders krijgen. Dat is de eerste stap naar een hoger inkomen en naar meer 

investeringsmogelijkheden. Samen met de boeren werkt Tony’s aan het oplossen van de 

grondoorzaken van moderne slavernij. Hierbij houden ze in de gaten of er ondertussen 

geen misstanden plaatsvinden. Ook rapporteert en monitort Tony’s de misstanden in hun 

eigen keten. Verder bewegen ze de cacaoboeren om met elkaar stappen te zetten om 

deze misstanden te voorkomen. 

 

Tony’s Chocolonely werkt aan goede werkomstandigheden voor de cacaoboeren en aan 

toereikende (sociale) voorzieningen zoals gezondheidszorg en educatie. Van de 

boerenfamilies waarvan Tony’s cacao koopt moeten de kinderen naar school kunnen 

gaan. Tony’s wil eraan bijdragen dat boeren en hun families toegang tot 

gezondheidszorg hebben. 

 

5; Op het gebied van HRM heeft Tony’s een groene pensioenregeling voor hun personeel, 

en zijn ze winnaar van ‘best workplaces 2014’ Nederland in de categorie small & young 

enterprises. Verder organiseert Tony’s de interne Tony’s Award; deze staan voor 

waardering voor een speciale bijdrage. Daarnaast stelt Tony’s ook de Tony’s Beurs voor 

zijn werknemers beschikbaar. Dit is een geldbedrag voor een niet-werk gerelateerd, 

persoonlijk doel. 

 

6; Op het gebied van bedrijfsinfrastructuur en strategie zegt Tony’s Chocolonely het 

volgende: “Je focus moet liggen op je primaire doelstelling. Je missie is van primair en de 

bedrijfsvoering is van secundair belang. Mensen verwachten van ons dat we ‘alles goed 

doen’, maar het moet het einddoel niet in de weg staan. Bijvoorbeeld biologisch; we zijn 

niet biologisch maar heel veel mensen verwachten eigenlijk dat we ook biologische 

chocolade hebben. Overigens is een deel van onze ingrediënten wel bio. De grap is, als 

we bio zouden zijn, zouden we over alle schakels de bio-certificering moeten doorvoeren 

en ook alle ingrediënten en een hele administratie daarbij. We zijn al duurder doordat we 

aan het begin van de keten een hogere prijs betalen. Dan worden we aan het eind van de 

keten zo ontzettend veel duurder dat we geen alledaagse chocola meer zijn en dus niet 

zo makkelijk schaalbaar meer zijn. Dus daarvan zeggen we; die laten we aan ons 

voorbijgaan.” 

 

Ook benadrukt Tony’s Chocolonely dat je je onderneming als een onderneming moet 

beschouwen en niet als een ‘uitzonderingspositie’. Voor Tony’s is het heel belangrijk dat 

we schaalbaar zijn. Het is dus voor ons ook belangrijk om winst te maken. Niet om 

uiteindelijk zo veel mogelijk geld op de bank te hebben staan. Maar dat het business 
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model wat wij hebben ontwikkeld, ook aantrekkelijk is voor andere partijen, zodat het 

mogelijk overgenomen wordt. 

 

Verder zegt Tony’s Chocolonely dat het belangrijk is dat hun chocolade lekker is. Als de 

chocolade niet lekker was zouden consumenten het ook niet kopen. Dus je product moet 

eerst kunnen concurreren met het huidige aanbod op de markt, pas daarna is de sociale 

missie belangrijk. Tenslotte benoemen ze dat het belangrijk is een routekaart te hebben 

op weg naar je einddoel, want hoe ga je dat bereiken? “Het is een beetje een hol doel als 

je niet bedenkt hoe je daar komt. Alleen gaandeweg kom je steeds een stapje verder in 

het concretiseren van de stappen die genomen moeten worden.” 

5.2.2 Specialisterren 

Missie; Een economisch zelfstandig bedrijf runnen met minimaal 80% mensen met 

autisme aan boord. 

 

1; Niet direct van toepassing. Specialisterren spreekt wel over gereduceerde 

milieubelasting doordat hun werknemers op kantoor werken in de ‘factory’ in plaats van 

uitgezonden worden naar verschillende locaties zoals gebruikelijk is bij software testers. 

Dit is echter een resultaat van hun primaire doelstelling om een omgeving te creëren 

waar mensen met autisme zich prettig voelen om te werken. 

 

2; Het beleid op het gebied van operaties is van sociale aard. Dit komt omdat alle 

randvoorwaarden moeten worden gecreëerd om de doelstelling van 80% autistische 

werknemers te halen. Dit houdt onder andere in: de mogelijkheid om part time te werken 

(wat extra kosten met zich meebrengt), het creëren van een rustige werkomgeving, 

werken op kantoor in de ‘factory’ en persoonlijke begeleiding per werknemer.  

 

3; Specialisterren speelt, als B2B bedrijf, in op het duurzaamheidsbeleid van hun klanten. 

Dit kan helpen bij de acquisitie. Wel moet je ervoor zorgen dat je primaire doelstelling een 

doelstelling is waar je zakelijke klant iets mee kan, dus niet ‘mensen met autisme een plek 

in de maatschappij geven’ maar ‘een commercieel bedrijf runnen met 80% autistische 

werknemers’. Pas later (als ze al klant zijn) komt het persoonlijke aspect naar voren. Ze 

organiseren bijvoorbeeld voor hun grote klanten aan het eind van het jaar een lunch met 

de klant en de testers met autisme. Dit blijkt elk jaar van grote waarde.  

Wat verder van belang is binnen de B2B sector is dat je op zoek moet gaan naar de buying 

reasons van de klant, en niet alleen je maatschappelijke doel ‘zenden’. Ondanks het feit 

dat Specialisterren vooral aan de ‘people’ kant zit, communiceren ze wel degelijk over de 

‘planet’ kant, en hebben ze er een visie over.  

 

4; Niet van toepassing 

 

5; Beleid op het gebied van HRM is gericht op de ontwikkeling en het behoud van 

werknemers met autisme. Een consequentie hiervan is bijvoorbeeld het te groot laten 

groeien van de onderneming voor de rust van de werknemers. 
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6; Specialisterren is neergezet vanuit de theorie van Aukje Smit; bedrijf met een dubbele 

doelstelling. Bedrijven met een dubbele doelstelling (economisch en sociaal) zijn 

bedrijven die hun sociale/maatschappelijke doelstelling realiseren als private 

onderneming die een product of dienst levert. Specialisterren blijft continu op zoek naar 

het beste business model en blijft zich ook innoveren en aanpassen. Verder focussen ze 

zich voornamelijk op de primaire doelstelling. De missie is van primair en de 

bedrijfsvoering van secundair belang. Specialisterren zegt daarover: we hebben ook te 

maken met een afdeling inkoop, een projectmanager die gewoon kijkt naar time, quality, 

money. Je kan niet alles doen wat je misschien zou willen. Specialisterren is transparant in 

hun werkwijze om andere bedrijven te motiveren hun model over te nemen. 

 

Het is heel lastig om financiering te vinden, vergeleken met regulieren IT bedrijven heeft 

Specialisterren hele kleine marges, en Specialisterren denkt dat banken daar nog steeds 

niet blij van worden. De doelstelling is ook niet om de marges te verhogen. Als er ruimte 

is, dan willen ze dat besteden aan hun maatschappelijke doelstelling, want ze willen zeg 

maar ‘genoeg’ verdienen. Dat maakt het wat lastiger om financiering via een bank te 

vinden. Een ander nadeel van financiering via een bank is de administratieve druk die erbij 

komt kijken, dit is ook weer duur, dus werkt je ‘tegen’. 

Daarnaast is de start up periode van een social enterprise is veel langer dan van een 

reguliere start up. Specialisterren adviseert dan ook om uit te gaan van een start up 

periode van 5 tot 7 jaar in plaats van 2 tot 3 jaar. 

 

Ten slotte adviseert Specialisterren pas een BV op te starten als je als onderneming met 

geldstromen aan de gang gaat. Ze hebben zelf vanaf het begin alles vanuit een BV 

gedaan, je kan dit beter allemaal financieren vanuit een stichting. 

5.2.3.Taxi Electric 

Missie; De luchtkwaliteit in Amsterdam verbeteren 

 

1; Niet van toepassing 

 

2; Taxi Electric is gestart uit onvrede over de huidige situatie en de overtuiging dat je op 

een andere manier kan ondernemen waarbij je niet alleen uitgaat van winstgevendheid 

maar ook let op je omgeving, de maatschappij, enzovoorts. Het doel was dus een bedrijf 

te starten in een problematische branche en laten zien dat het anders kan; een 

voorbeeldfunctie vervullen in de hoop anderen te inspireren. In de gehele operatie is dit 

te merken. Zo worden er maatpakken van milieuvriendelijk materiaal voor de chauffeurs 

aangeschaft en wordt er gesproken met de lokale wasstraat over het gebruik van hun 

wasmiddel. Wel maken ze telkens de afweging of het betaalbaar is en zo ja; waarom niet? 

 

3; Taxi Electric heeft zowel een sociale als een duurzame missie. Primair pakken ze de 

luchtvervuiling in Amsterdam aan, secundair dragen ze bij aan herintredende 50+ers die 

opgeleid worden tot chauffeur. Over beide missies wordt er gecommuniceerd. 

Taxi Electric maakt gebruik van het duurzaamheidsbeleid van hun klant en speelt daarop 

in. Als er een duurzaamheidsmanager is, is het makkelijk om aan te tonen hoe je aan hun 



Leidraad voor sociaal ondernemerschap in Nederland – C.E. van Haaften 42

beleid kunt bijdragen zonder dat het extra hoeft te kosten. De klant moet er dus wel op 

een bepaalde manier mee bezig zijn of gevoelig voor zijn om over te stappen. Taxi 

Electric draagt hieraan bij door elk kwartaal een milieu rapportage te sturen naar hun 

belangrijkste klanten met de impactmeting van hun gebruikte diensten. De klant kan dit 

weer voor PR en marketing doeleinden gebruiken. 

 

4; Taxi Electric rijdt op 100% groene stroom via Greenchoice. 

 

5; De chauffeurs van Taxi Electric zijn voornamelijk herintredende 50+ers. Dit is door 

samenloop van omstandigheden ontstaan. Taxi Electric was op zoek naar chauffeurs en 

kwam er toen achter dat mensen die wat ouder zijn (niet eens per se met ervaring als 

chauffeur) heel service gericht te zijn. Dit was belangrijk omdat Taxi Electric het echt 

anders wilden doen dan reguliere taxi’s die niet eens de taxi uitkomen. Ze wilden echt 

inzetten op mensen die je netjes te woord staan, goed Engels spreken, de deur voor je 

opendoen en er netjes uitzien in pak. Dus die sociale component; namelijk werken met 

mensen die in een uitkeringspositie zitten, is er pas later bijgekomen. Verder werkt Taxi 

Electric met een vast dienstverband voor hun chauffeurs. Dit is duurder dan met ZZP-ers 

werken maar Taxi Electric kiest bewust voor het bieden van zekerheid aan hun 

werknemers.  

 

6; Als Taxi Electric voor een super winstgevend business model zou gaan dan zouden ze 

hybride rijden. Met hybride auto’s kunnen ze verder rijden en veel meer ritten aannemen. 

Maar daar kiezen ze niet voor, ze willen honderd procent duurzaam rijden. Alsnog zegt 

Taxi Electric dat het niet gaat om alles perfect te doen, dat kan ook niet. Het is wel 

belangrijk om ermee bezig te zijn, een visie erover te vormen en deze uit te spreken. Je 

ambitie duidelijk maken, en laten zien wat je wel en niet doet.  

Verder benadrukt Taxi Electric dat sociale start ups die in jonge branche zitten, zoals bij 

Taxi Electric het geval is, erg afhankelijk van de markt. Ze moeten daarom goed opletten 

wat andere spelers doen en slim samenwerken met andere partijen. Ze kijken naar 

overeenkomsten in visie en hoe ze uiteindelijk de meeste impact kunnen maken. 

Verder heeft de overheid aangegeven vanaf 2015 alles duurzaam te willen aanbesteden, 

dat is een goeie aanjager voor sociale ondernemingen met een duurzame missie. 

5.2.4 Mantelaar 

Missie; Kwalitatief goede zorg waar de tijd genomen wordt voor aandacht 

 

1; Niet direct van toepassing. Door de missie van Mantelaar is het wel zo dat studenten in 

de buurt wonen van de cliënt waardoor ze weinig hoeven te reizen of het bezoek met de 

fiets kunnen afleggen.  

 

2; Mantelaar houdt de overhead kosten zo laag mogelijk zodat hun dienst betaalbaar 

blijft en voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk. Verder houdt de mantelzorger het 

beheer over de zorg in handen en is dus in controle over de zorg. 
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3; Op het gebied van marketing en communicatie focust Mantelaar zich op betaalbare 

integrale de zorg. 

 

4; Niet van toepassing 

 

5; Mantelaar heeft geen specifiek beleid op het gebied van HRM. Mantelaar geeft aan dat 

momenteel alle werknemers betrokken worden bij de besluitvorming maar dat dit komt 

doordat de onderneming nog vrij jong is. Wanneer er meer werknemers in dienst zijn zal 

hier specifiek beleid voor worden geformuleerd. 

 

6; Mantelaar is een sociale onderneming in de zorg. Of is Mantelaar een onderneming in 

het sociale domein? Voor een onderneming binnen het sociale domein, of dit nu 

onderwijs, zorg of sociale voorzieningen is, is het lastig te bepalen of de onderneming 

past binnen de vorm die de definitie van Social Enterprise NL hanteert. Bij een 

onderneming in de zorg, kan je moeilijk zeggen dat winst maken belangrijker is dan de 

dienst/ de zorg die je levert. Tegelijkertijd heerst er wantrouwen tegenover 

ondernemingen in deze sector. Het is dan ook gebruikelijk om vanuit een stichting te 

werken of vanuit een overheidsinstantie. Mantelaar krijgt dan ook vaak met dit 

wantrouwen te maken.  

Wat betreft de winstbeperking gaat 1/3 van de overwinst naar de Mantelaar foundation. 

Deze stichting organiseert activiteiten zoals ‘uitjes met oudjes’ of uitjes ter ontlasting van 

de mantelzorger zelf. 

Verder is het ook voor Mantelaar erg lastig om financiering te vinden. Ze hebben 

uiteindelijk een behoorlijke investering opgehaald via de KNHM (een social impact 

venture) en via een erg succesvolle crowdfunding campagne. 

Mantelaar benadrukt ook dat het voor hun erg belangrijk is om te focussen op hun 

primaire doelstelling. Ze besteden dus weinig tijd en energie aan andere sociale of milieu-

gerelateerde aspecten in de bedrijfsvoering om de kosten zo laag mogelijk te houden en 

de impact in de zorg zo groot mogelijk. 

5.2.5 Yumeko 

Missie; slapend en badend de wereld veranderen 

 

1; Yumeko laat al hun producten verschepen. Ze kiezen dus voor een schonere manier van 

vervoer ten koste van een korte leveringstijd. Dit is onderdeel van de productieketen en 

ze voelen zich dan ook verplicht om aan alle schakels waar ze invloed op kunnen 

uitoefenen te voldoen. 

 

2; Yumeko heeft een eigen schone biologische en ecologische keten ontwikkeld voor de 

productie van beddengoed en badgoed. Ze kijken bewust naar elke schakel in de 

productie en kiezen voor de meest schone, sociale en duurzame optie. Ze zeggen 

hierover: “wanneer je continu voor de beste morele keuze gaat, kan dat de kostprijs 

opdrijven. Bedenk hierbij: Wat is je doel? Wil je het goede voorbeeld geven om 

concurrenten je te laten volgen? Of wil je zoveel mogelijk impact? Of wil je laten zien dat 

het helemaal ‘sociaal’ en helemaal ‘duurzaam’ kan?” 
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Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld hun plastic verpakking. “We willen zo min mogelijk 

met plastic doen, onze huidige plastic verpakking kost twee keer zo veel als gewoon 

plastic. We hebben wel plastic, en dat moet ook want onze spullen moeten schoon 

blijven. Maar omdat het goed recyclebaar is, moet je naar twee keer zo dure oplossingen 

gaan zoeken, want het zit in je waarden, het zit in onze principes. We zitten voortdurend; 

de keus die we moeten maken is deze, ja maar dat mag niet.  

 

3; Yumeko informeert over de productie van regulier beddengoed en badgoed en laat 

zien dat het ook anders kan. Ze proberen hun klanten te motiveren met hun slogan: 

‘change the world sleeping’. Ze benadrukken het belang van transparantie in je 

bedrijfsvoering en de communicatie hierover.  

 

Yumeko is het enige bedrijf in hun markt dat de afgelopen jaren groei heeft 

doorgemaakt, dit wekt interesse bij de concurrenten. Yumeko vertelt dat hun 

concurrentie denkt dat het succes van Yumeko in hun marketing verhaal ligt. “De 

concurrent denkt dat het alleen maar over het merk gaat. Maar het merk wordt geladen 

met eco, dus dat is je merk. Dat snappen ze nog niet helemaal. Zij denken dat we goed in 

marketing zijn.” Het probleem is alleen dat de concurrent (een producent van 

bijvoorbeeld regulier beddengoed) op dat moment in een spagaat terecht komt. “Zo van 

1% van mijn spullen is eco. Ze kunnen dat verhaal niet vertellen, ze kunnen niet zeggen; 

kijk mij eens eco doen. Want de rest van hun spullen is niet eco. De rest is wel in 

Bangladesh geproduceerd.” Daarmee benadrukken ze dus juist ook wat ze niet goed 

doen.  

 

Wat betreft keurmerken zegt Yumeko dat je moet weten wat het merk betekent. Doe je 

je product te kort door het keurmerk, bijvoorbeeld doordat er 5% verplicht is maar je doet 

zelf 95%? En kunnen de keurmerken daadwerkelijk beter controleren dan jijzelf? En kopen 

consumenten eerder bij aanwezigheid van het keurmerk of niet? Maar 6% van de 

consumenten kopen immers om ‘eco’ en ‘bio’ redenen. “Je hebt van die advertenties 

waarbij je kan testen waar het meest op geklikt wordt zodat je weet wat je moet 

communiceren. Dus wij deden een test; a) eco, fairtrade, biologisch bedlinnen of b) super 

lekker zacht luxe beddengoed. Nummer b had 2x zoveel clicks als de biologische 

boodschap. Mensen worden er niet warm van.” 

 

Yumeko vertelt over hun start in de branche waarbij ze veel misstanden in de sector aan 

de kaak stelden. Ze waarschuwen voor het effect dat je door het benoemen van de 

kwaliteit van je eigen product of dienst de concurrentie voor het hoofd stoot omdat je 

(in)direct kritiek hebt op hun product. Het is dus het best als een afhankelijke partij de 

problemen benoemt en je niet zelf hard gaat schreeuwen. 

 

Een tip die Yumeko ook geeft is het inzicht geven in je impact aan de gemeente. Op die 

manier kunnen ook lange termijn kostenbesparingen worden meegenomen binnen 

aanbestedingen.  
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4; Yumeko is erg kieskeurig wat betreft hun leveranciers. Ze zijn zorgvuldig met de 

selectie en de mogelijkheid tot het uitoefenen van controle bij de bedrijven. Verder laten 

ze liever bij een dagbesteding lavendelzakjes vullen en betalen ze iets meer dan dat ze de 

zakjes goedkoop en snel laten produceren.  

 

5; Geen beleid bekend 

 

6; Yumeko benadrukt dat je moet concurreren op productvoordelen. “Vergelijkbare 

kwaliteit van dure merken is 2x zo duur als wij zijn. We zijn duurder dan de rest, maar we 

zijn wel van hele mooie kwaliteit. Dus je zoekt naar hele mooie kwaliteitskatoen, en dan 

zijn wij de ecologische variant.”Wat opvalt is dat veel sociale ondernemers toch een niche 

weten te vinden door hun innovatieve kijk op ondernemerschap. Yumeko is de enige in 

de branche die online verkoopt en dat blijkt erg goed te werken. Je moet dus blijven 

innoveren.  

 

Ook voor Yumeko is financiering vinden erg lastig en ze benadrukken de lange tijd die je 

als sociale onderneming nodig hebt om op te starten. “Wij hebben gewoon veel lagere 

marges dan elk willekeurige eigen ondernemer in deze branche. Dan hebben we het echt 

over een 50% lagere marge. Dan is het veel moeilijker om een bedrijfje boven water te 

houden. Maar wat we wilden doen met dit bedrijf is ook bewijzen dat het wel kan. Dat je 

dus niet over lijken hoeft te gaan maar dat het wel kan. Het bewijst dat je een iets langere 

adem nodig hebt om dat boven water te krijgen.” Yumeko vertelt dat het ontbreken van 

partners die dezelfde waarden delen, en daardoor de beperkte keuze in oplossingen, een 

grote uitdaging is. Hier moet je dus rekening mee houden. 
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6 – Leidraad voor sociaal ondernemerschap in Nederland 
 

Aan de hand van de diepte interviews met de verschillende sociale ondernemingen is een 

leidraad ontwikkeld voor sociaal ondernemerschap in Nederland. Er zijn overeenkomstige 

belemmeringen gesignaleerd waar deze leidraad concrete oplossingen en aanbevelingen 

voor biedt. De aanbevelingen komen voort uit de persoonlijke ervaringen van de 

oprichters van de ondernemingen en deels uit literatuuronderzoek. Deze aanbevelingen 

hebben voornamelijk betrekking op de eerste fase van het ondernemerschap. Onder 

deze fase wordt de startup fase verstaan, deze fase duurt voor een sociale onderneming 

gemiddeld vijf tot zeven jaar.  

 

In de leidraad wordt geen onderscheid gemaakt tussen Business to Business tegenover 

Business to Consumer bedrijven, noch onderscheid tussen ondernemingen met een 

product of een dienst. Deze leidraad is specifiek geschreven voor bedrijven met een 

impactgedreven businessmodel die op de eerste plaats een maatschappelijk probleem 

willen aanpakken.  

 

De leidraad is opgedeeld in vier verschillende onderdelen. Deze verdeling is gemaakt naar 

aanleiding van de frequentie van de onderwerpen en de samenhang tussen de 

verschillende aanbevelingen. De leidraad onderscheidt zodoende: strategische 

aanbevelingen op het gebied van impact, algemene aanbevelingen, business to business 

aanbevelingen en uitdagingen. 

 

Strategische aanbevelingen op het gebied van impact 

 

1. Bedenk op welke manier je jouw impact kunt vergroten 

Is je eigen onderneming schaalbaar en kan je meer impact maken door zelf te groeien? Voor 

sommige sociale ondernemingen is het wenselijker om het business model te laten kopiëren 

en uiteindelijk samen meer impact te behalen. 

 

2. Maak een keuze in de manier waarop je meer impact wilt maken 

Wil je het goede voorbeeld geven om concurrenten je te laten volgen? Of wil je zoveel 

mogelijk impact? Of wil je laten zien dat het helemaal ‘sociaal’ en helemaal ‘duurzaam’ kan? 

Kortom; wat wil je bereiken? 

 

3. Breng in kaart hoe je deze doelstelling wilt gaan bereiken  

Het is een beetje een holle missie als je niet bedenkt hoe je daar komt. Je hebt een routekaart 

nodig zodat je steeds een stapje verder komt in het concretiseren en het bereiken van je 

einddoel. Stel dus elk jaar een aantal realistische doelen op die je een stapje dichter bij je 

einddoel brengen. 
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Waarom dragen deze aanbevelingen bij aan het succes van een sociale onderneming? 

Een sociale onderneming lost primair een maatschappelijk probleem op. Wanneer je bezig 

bent met ondernemen, het verkopen van een product of dienst, kan dit maatschappelijke 

probleem ver weg lijken. Omdat het product of de dienst in direct verband staat met de 

gewenste maatschappelijke impact, lijkt het verband tussen ondernemen en de uiteindelijke 

doelstelling voor de hand te liggen. Vaak is een maatschappelijk probleem of een doelstelling 

echter zo groot dat het makkelijk is om de focus te verliezen. Zowel voor je eigen 

werknemers als voor je klanten en verdere stakeholders is het belangrijk om de doelen 

concreet te maken. Op dat moment zijn de stappen die in het proces genomen worden te 

verklaren en zal de focus niet te ver van het uiteindelijke doel afwijken. Het kan je helpen bij 

het bepalen van de koers op korte en op lange termijn. Kies je wel of niet voor een grote 

retailer als hij een grotere marge op je product pakt. Kies je voor het wel of niet opschalen 

van je onderneming met autistische werknemers als dit hun welzijn negatief kan beïnvloeden. 
 

 

Algemene aanbevelingen 

 

1. De grootste winst zit in de ‘Social Return On Investment’.  

De grootste winst voor een sociale onderneming zit in de maatschappelijke winst die de 

onderneming maakt. De positieve bijdrage aan duurzaamheid en de sociale waarden van de 

samenleving. De maatschappelijke doelstelling is voor een sociale onderneming daarom 

primair. Financiële winst is daarnaast echter nodig om het voortbestaan van de onderneming 

te kunnen garanderen. Het is daarom belangrijk om een balans te vinden in het uitkeren van 

de winst aan aandeelhouders en het herinvesteren van de winst in het bedrijf. Winstneming 

dient in dit licht te allen tijde redelijk te zijn. 
 

2. Focus op je primaire doelstelling 

Sociale ondernemingen kunnen de neiging hebben om de focus te verliezen op de primaire 

doelstelling. Dit komt doordat de ondernemers graag overal rekening mee willen houden. 

Ondanks dat ze bijvoorbeeld een sociale doelstelling hebben zoals 100% slaafvrije chocolade, 

kunnen ze geneigd zijn om ook milieugerelateerde doelen te stellen. Dit is op zichzelf geen 

probleem maar kan wel voor problemen zorgen. Dergelijke nevendoelstellingen kunnen 

kosten opdrijven en de focus van het primaire probleem afleiden. Dit kan de groei en 

schaalbaarheid van de onderneming negatief beïnvloeden. 
 

3. Meet je impact en communiceer hierover 

Het is gemakkelijk om je product te bestempelen als ‘eerlijk’ of ‘verantwoord’ . Veel bedrijven 

maken hier dan ook gebruik van. Het is echter moeilijk om deze claim waar te maken, laat 

staan meetbaar. Voor een sociale onderneming is het dan ook heel belangrijk hun 

maatschappelijke doelstelling concreet en meetbaar te maken voor haar stakeholders. 

Daarnaast is het meten van je impact erg belangrijk als je meedingt voor een aanbesteding. 

Tenslotte is het belangrijk om te communiceren over je doelstelling en de impact die je hebt 

bereikt en wilt bereiken. De reden hiervoor is dat veel consumenten niet weten wat een 

sociale onderneming is en onbekend maakt onbemind. Door het meetbaar maken van je 

impact is je bedrijf in staat om inzichtelijk te maken wat haar maatschappelijke waarde en 
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tevens bestaansrecht is. 

4. Concurreer op kwaliteit 

Er zijn maar weinig mensen die een aankoop doen op basis van een maatschappelijke reden. 

De klant beslist op kwaliteit en bijvoorbeeld gebruiksgemak. Een consument koopt in eerste 

instantie een Tony’s Chocolonely reep omdat hij of zij deze lekker vindt. Daarna komt de 

positieve bijkomstigheid dat deze reep slaafvrij geproduceerd is. De klanten van Yumeko 

kopen hun bedlinnen in eerste instantie niet omdat het duurzaam bedlinnen is. Ze kiezen 

voor Yumeko omdat het een kwalitatief hoogwaardig product is. Wanneer blijkt dat het 

bedlinnen ontzettend fijn in het gebruik is, zal de klant een herhalingsaankoop eerder doen 

omdat het een duurzaam vervaardigd product is. In eerste instantie is de kwaliteit dus 

hetgeen waarmee je de klant overtuigt, niet je sociale of duurzame karakter. 
 

5. Wees transparant in je gehele bedrijfsvoering 

Er zijn een aantal redenen waarom het belangrijk is om transparant te zijn in je 

bedrijfsvoering. Door je primaire maatschappelijke doelstelling creëer je bepaalde 

verwachtingen bij stakeholders. Het is daarom belangrijk om te laten zien wat je wel, maar 

ook wat je niet kunt doen. Dit heeft te maken met verwachtingsmanagement en op die 

manier heb je een duidelijk antwoord op bijvoorbeeld kritiek van concurrenten. Daarnaast 

heeft transparantie ook een inspirerende functie. Het kan een doelstelling zijn om de 

bedrijfstak te inspireren om bijvoorbeeld productiemethoden te verduurzamen. Door inzicht 

te geven in je eigen processen bereik je samen meer maatschappelijke impact. Tenslotte kan 

een transparante bedrijfsvoering helpen bij het wegnemen van vragen van stakeholders. Het 

laat duidelijk zien wat een sociale onderneming is en doet, en wat er verwacht kan worden op 

het gebied van bijvoorbeeld winstuitkering. 
 

6. Je primaire missie is je marketing 

Promotie en marketing zijn belangrijke onderdelen van het op de kaart zetten van je bedrijf 

en het zijn vaak een grote kostenposten. Een sociale onderneming wil een maatschappelijk 

probleem op de kaart zetten en oplossen. Deze verhalen spreken tot de verbeelding en 

spelen direct in op de persoon. Een sociale onderneming hoeft dus enkel zijn 

maatschappelijke missie te vertalen in een begrijpelijk verhaal, inclusief vormgeving. 

Concurrenten denken vaak dat het succes van een sociale onderneming voornamelijk een 

kwestie is van marketing. Het is daarom belangrijk om je bewust te zijn van de kracht van 

jouw verhaal en wat dit verhaal in je marketing kan doen. 
 

7. Laat van je horen als je de mogelijkheid krijgt om je verhaal te vertellen 

Veel van de maatschappelijke problemen die sociale ondernemingen behandelen, zijn 

onderwerp van, of roepen op tot, publieke discussie. Op het moment dat een 

maatschappelijk probleem waarvoor een sociale onderneming een oplossing biedt in de 

belangstelling staat, kan dit bijdragen aan de verkoop van product of dienst. Ook kan het 

aanzwengelen van deze discussie bijdragen aan naamsbekendheid of gratis promotie voor de 

onderneming. Verder kan het zoeken van publiciteit helpen bij het verkrijgen van bekendheid 

van, en begrip voor sociaal ondernemerschap. Het is daarom belangrijk om hier de tijd voor te 

nemen en je mond open te trekken als de mogelijkheid zich voordoet. 
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8. Richt pas een BV op als je inkomsten uit producten of diensten binnenkrijgt 

 

Een sociale onderneming opereert vaak vanuit een constructie van een BV naast een 

Stichting. Dit heeft verschillende redenen maar beide rechtsvormen hebben natuurlijk 

specifieke eigenschappen met bijbehorende regels en wetgeving. Bij het opstarten van een 

sociale onderneming zal je in eerste instantie veel kosten maken maar nog geen, of weinig, 

inkomsten genereren. Voor het genereren van inkomsten is het belangrijk dat je een BV 

opricht, maar voor de aanloop en het opstarten van de onderneming kan het overgrote deel 

vanuit een stichting gebeuren. Het is dan ook aan te raden om de opstartactiviteiten vanuit 

een stichting te doen omdat het aantrekken van financiering makkelijker is en je onder een 

gunstigere belastingregeling valt. 
 

 

Business to business aanbevelingen 
 

1. Speel in op het aanbestedingsbeleid van de overheid 

De overheid is sinds 2015 verplicht om duurzaam aan te besteden. Het is dus belangrijk dat je 

inzichtelijk kan maken wat je bijdrage is aan het milieu. 
 

2. Speel in op het duurzaamheidbeleid van je klant 

Een sociale onderneming kan helpen bij het bereiken van doelstellingen van hun klanten op 

het gebied van duurzaamheid. Door te laten zien welke impact je samen kunt maken, maak je 

de drempel lager om in zee te gaan met jouw sociale onderneming. Let dus goed op of het 

bedrijf in kwestie iemand in dienst heeft met een functie als duurzaamheidmanager en 

benader deze persoon rechtstreeks. Hij of zij zal de rekensom snel gemaakt hebben. 
 

3. Zorg dat je zakelijke klant iets met je primaire doelstelling kan 

Een maatschappelijke doelstelling spreekt de maatschappelijke betrokkenheid van een 

individu aan. In een zakelijke omgeving zal de persoon of het team in kwestie zijn keuze voor 

een sociale onderneming puur om sociale redenen niet zomaar kunnen verantwoorden naar 

zijn leidinggevende (tenzij deze bijdraagt aan reeds gestelde MVO-doelen). Pas later, 

wanneer men al klant is, komt het persoonlijke aspect naar voren. 
 

4. Maak elk kwartaal een milieurapportage met daarin een impactmeting van 

hun gebruikte diensten 

Wanneer je elke kwartaal een impactmeting van de gebruikte diensten van je belangrijkste 

klanten maakt, neem je de klant werk uit handen voor hun jaarverslag en je maakt meteen 

inzichtelijk wat de toegevoegde waarde van jouw dienst of product is. Verder kunnen zij dit 

weer voor PR en marketing doeleinden gebruiken en zo maak je indirect reclame voor je 

bedrijf. 
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Uitdagingen 
 

1. Het vinden van financiering 

Het is erg lastig om financiering te vinden en alleen mogelijk via social venture fondsen, 

donaties of familiefondsen. investeringen kun je onder andere vinden bij/via: 

- Social Impact Ventures NL 

 - Start Foundation 

 - KNHM 

 - Stichting Doen 

 - VSB fonds 

 - Stichting instituut GAK 

 - Triodos bank 

Reguliere banken en investeringsfondsen nemen geen genoegen met de kleine winstmarge 

van een sociale onderneming. Daarnaast is het voor deze partijen niet aantrekkelijk om te 

investeren in een bedrijf dat zichzelf niet primair ten doel stelt om winst uit te keren aan 

aandeelhouders. Verder is het risico groter dan bij een reguliere startup omdat de startup 

fase van een sociale onderneming langer is dan van een reguliere onderneming. 

 

2. Houd in de financiering rekening met een startup fase van vijf tot zeven jaar 

Omdat je marges lager zullen liggen dan gebruikelijk moet je een lange adem hebben. Hier 

moet je dus rekening mee houden in de begroting en in de financiering. 

 

3. Wees zorgvuldig met keurmerken en certificering 

Keurmerken zijn erg kostbaar. Het is daarom belangrijk om precies te weten wat het 

keurmerk betekent en wat het over je product zegt. Verder is er door de enorme hoeveelheid 

en verscheidenheid aan keurmerken een steeds groter wantrouwen bij de consument 

ontstaan. Een keurmerk kost dus veel geld maar geeft je geen garantie op het vertrouwen 

van de klant. Verder kan het voorkomen dat de eisen van zo’n keurmerk bijvoorbeeld op ‘5% 

biologisch’ liggen, terwijl jouw product voor 95% biologisch is. Je positioneert jezelf op die 

manier dus tussen producten van een andere gradatie. 

 

4. Beschouw je onderneming als een onderneming en niet als een 

‘uitzonderingspositie’ 

Ondanks je sociale doelstelling ben je een bedrijf dat, net als elk ander bedrijf, meer 

inkomsten moet genereren dan kosten maken om te kunnen overleven. Het is daarom erg 

belangrijk dat je niet continu bezig bent met hoe sociaal of duurzaam je bent, maar vooral 

zorgt dat je bedrijf loopt. Dat je de goede mensen op de goede plek hebt, dat je processen 

kloppen en dat je onderaan de streep positief uitkomt. 

 

5. Laat een onafhankelijke partij zich kritisch uitlaten over je concurrenten en 

doe dit niet zelf 

De kans bestaat dat door het benoemen van de sociale of duurzame aspecten van je eigen 
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product of dienst, je de concurrentie voor het hoofd stoot. Indirect heb je namelijk kritiek op 

hun product of dienst. Het is dus het beste als een onafhankelijke partij de problemen in de 

sector benoemt en je niet zelf hard gaat schreeuwen wat er allemaal mis is. 

 

6. De beperkte keuze in oplossingen is een grote uitdaging 

De zoektocht naar leveranciers die dezelfde productie-eisen stellen als je zelf stelt, kan lastig 

zijn. Net zoals het ontbreken van partners of retailers die dezelfde waarden delen. Dit kan je 

onderhandelingspositie beïnvloeden en maakt je kwetsbaarder en afhankelijker. Houd hier 

rekening mee. 
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7 - Nabeschouwing 
 
Deze leidraad voor sociaal ondernemerschap in Nederland is tot stand gekomen dankzij 

de beschikbare literatuur, de mening en ervaring van een aantal succesvolle ondernemers 

in de sector en mijn eigen interesse in het onderwerp. Ondanks de geringe 

beschikbaarheid van gegevens heb ik mijn zinnen gezet op het schrijven van deze 

leidraad. Mijn belangstelling daarbij is voornamelijk uitgegaan naar de drijfveren van de 

ondernemers en de manier waarop het ze gelukt is om in het huidige economische 

klimaat van hun bedrijf een succes te maken. In deze nabeschouwing zal ik het een en 

ander toelichten vanuit het perspectief van de auteur en plaats ik hier en daar een 

kanttekening. 

 

Een van de dingen die me is opgevallen tijdens het schrijven van dit onderzoek is de 

huidige aandacht voor duurzaamheid en MVO in het reguliere bedrijfsleven en het 

nadelig effect daarvan op sociale ondernemingen. Deze overal vertegenwoordigde 

termen scheppen verwarring omdat je door de ‘groene’ bomen het bos niet meer ziet. 

Reguliere bedrijven willen zichzelf uit marketing, of MVO overwegingen ‘groen’ 

profileren, maar hierdoor kan wel wantrouwen ontstaan voor ‘echte’ sociale en 

duurzame initiatieven. Het is daarom essentieel dat er ondanks die grote verscheidenheid 

aan verantwoorde of ‘groene’ initiatieven, toch vertrouwen in de sociale onderneming is. 

Vertrouwen in de wil van de ondernemer om primair maatschappelijke impact te maken 

boven het behalen van financiële winst.  

 

Ik begon aan dit onderzoek met de hoop verschillende waarden te onderscheiden die 

voor sociale ondernemingen en reguliere ondernemingen anders liggen. Er is in de 

literatuur helaas weinig informatie te vinden over dit verschil in waarden. Een voorbeeld 

van de afwezigheid van dit verschil zit bijvoorbeeld in het al eerder beschreven 

onderzoek van de SER uit 2010. In dit onderzoek stelt de SER dat het onverstandig is om 

onvoldoende in je eigen belang te handelen en oog te hebben voor de omgeving. Bij een 

sociale onderneming staat echter het maatschappelijk belang, en dus deze duurzame en 

sociale omgeving, juist voorop. Dat is een heel essentieel verschil in waarden. Bovendien 

is dit volgens mij precies hetgeen wat het zo moeilijk maakt om als sociale onderneming 

in de huidige markt succesvol te zijn. In de interviews reageerden de ondernemers hier 

divers op. De ene ondernemer beaamde dit verschil in oriëntatie direct en beschreef de 

problemen die dit met zich meebracht. Anderen beseften niet er een andere 

waardeoriëntatie op na te houden maar gaven wel aan primair gericht te zijn op het 

bereiken van maatschappelijke impact.  

 

Verder plaats ik graag een kanttekening bij het advies van de SER over een apart label 

voor sociaal ondernemerschap en de kritiek die hierover ontstaan is. Een veel gehoord 

argument tegen een aparte rechtsvorm of label voor sociale ondernemingen is het 

probleem van oneerlijke concurrentie. Ik vind het bijzonder dat er gesproken wordt over 

oneerlijke concurrentie omdat sociale ondernemingen primair en bij uitstek gericht zijn 
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op het welzijn van aspecten van de duurzame en sociale context van de samenleving. Het 

is dus in ieders belang dat een sociale onderneming succesvol is. Willemijn Verloop, 

oprichtster van Social Enterprise NL, geeft hier altijd de volgende reactie op. Zij zegt dat 

er momenteel ook geen sprake is van ‘eerlijke concurrentie’ omdat bepaalde topsectoren 

zoals de technostarters nu ook worden voorgetrokken. Dit wordt momenteel wel 

geaccepteerd. Ze benadrukt verder dat er momenteel ook allerlei grote spelers worden 

voorgetrokken die een lage prijs kunnen aanbieden ten koste van het milieu en sociale 

structuren. Deze spelers zijn feitelijk duurder omdat de kosten op lange termijn buiten 

beschouwing blijven. Als je de maatschappelijke waarde van een sociale onderneming 

doorrekent, is het geen voortrekken. Het vergroten van sociale cohesie is echter moeilijk 

in geld uit te drukken. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan helpen 

is al makkelijker te berekenen want dat scheelt allerlei subsidies.  

 

Tenslotte wil ik nog graag antwoord geven op de vraag, waarom ik zo geïnteresseerd ben 

geraakt in sociaal ondernemerschap. Mijn interesse is in de afgelopen twee jaar gegroeid 

van nieuwsgierigheid, tot een soort vanzelfsprekendheid van deze wijze van 

ondernemerschap. Deze vanzelfsprekendheid komt voort uit een drietal overtuigingen. 

De eerste overtuiging is het feit dat ik het onethisch vind om je eigenbelang ten koste van 

anderen na te streven. Dit blijkt echter veel gebruikelijker en vanzelfsprekender dan ik me 

ooit heb beseft. Bedrijven kunnen namelijk functioneren dankzij het bestaan, en het in 

stand houden van sociale instituties1 en de natuurlijke omgeving. Ze dragen echter vaak 

onvoldoende bij aan de instandhouding daarvan. Denk bijvoorbeeld aan oliewinning, te 

intensieve landbouw en veeteelt, massaontslagen, overbevissing, ontbossing, 

watervervuiling, enzovoorts. Ze verheffen dus het belang van de onderneming boven het 

belang van de natuurlijke en sociale omgeving en dit gaat uiteindelijk ten koste van deze 

omgeving.  

 

De tweede overtuiging is gebaseerd op de ergernis dat het momenteel niet uitmaakt HOE 

je geld verdient, maar DAT je geld verdient. Dit geldt op persoonlijk niveau maar ook op 

bedrijfsniveau. Het feit dat de medicijnindustrie geld verdient aan zieke mensen, 

demotiveert deze industrie om ziekten echt de wereld uit te helpen, alhoewel deze zelfde 

industrie daar wel voor is ontwikkeld. Een ander voorbeeld; een verzekeraar verdient 

geld door het niet uitkeren van schadeclaims, dus wanneer je aan zo min mogelijk 

mensen uitkeert, realiseer je de hoogste winst. Dat hierdoor de verzekerde benadeeld 

wordt, lijkt onbelangrijk. Het gaat wederom niet om de inhoud maar om de vorm.  

 

De derde overtuiging is het hele simpele feit dat geld een middel is en geen doel. Van veel 

geld verdienen wordt je uiteindelijk niet gelukkig. Tot op een zekere hoogte draagt geld 

direct bij aan je welzijn (vrijheid, mogelijkheden tot ontwikkeling, relaties, enzovoorts). 

Maar op een gegeven moment gaat het meer over stimuli zoals status en macht dan over 

geld verdienen om ervan te leven. Een bijdrage leveren aan een groter geheel brengt 

echter wel geluk. Er zijn genoeg filosofen die hier eindeloos over geschreven hebben dus 

tot zover deze filosofische noot.  

                                                             
1 Onder sociale instituties versta ik: onderwijs, gezondheidszorg, infrastructuur, e.d..  
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Uiteindelijk hoop ik dat deze leidraad sociale ondernemingen in Nederland een aantal 

handvatten biedt waarmee ze een grotere kans op overleving, en misschien zelfs succes 

hebben.  
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Verklaring van termen 
 
 

Duurzaam Het milieu en de natuurlijke omgeving niet meer 

dan verantwoord belastend 

Impact invloed of effect 

Maatschappelijk Zowel sociaal als duurzaam, wenselijk voor de 

maatschappij/samenleving/omgeving 

Maatschappelijk Verantwoord  Vorm van ondernemen gericht op economische 

- Ondernemen (MVO)    prestaties, met respect voor de sociale kant, 

     binnen de ecologische randvoorwaarden 

Missie     hoofddoelstelling 

Primair     de eerste plaats innemend 

Sociaal Betrekking hebbend op het sociale verband van de 

gemeenschap, inclusief waarden en normen, 

onderwijs, gezondheidszorg, cultuur, weg en 

waterbouw ed. j 

Social     vertaald uit Engels; maatschappelijk 

Social Return On Investment (SROI) Manier om te bepalen of investeringen in 

projecten en/of sociale ondernemingen 

rendement opleveren. Het idee ; als ik 1 euro 

investeer in een sociaal project hoeveel sociale 

euro’s levert dit dan op. 

Startup     Opstartfase van een onderneming 

Startup fase De periode die een onderneming nodig heeft om 

volwassen te worden 



Leidraad voor sociaal ondernemerschap in Nederland – C.E. van Haaften 57

Literatuurlijst 
 

12Manage (z.d.). Waardeketen (Porter). Verkregen op 10 april, 2015, via  

 http://www.12manage.com/methods_porter_value_chain_nl.html 

 

Bosma, N. & Levie, J. (2009). Global entrepreneurship monitor, 2009 global report.  

 Verkregen op 17 februari, 2015, via  

 http://www.gemconsortium.org/assets/uploads/1313079015GEM_2009_Global_Rep 

 ort_Rev_140410.pdf 

 

Dacin, P. A., Dacin, M. T. & Matear, M. (2010). Social entrepreneur ship: Why 

 we don't need a new theory and how we move forward from here. Academy 

 of Management Perspectives. 

 

Economische begrippen (z.d.). Mercantilisme. Verkregen op 11 februari 2015 via  

 http://www.economische-begrippen.nl/mercantilisme/ 

 

Europese Commissie (2012). The Social Business Initiative. Verkregen op 10 januari, 2015,  

 via http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/index_en.htm 

 

Europese Commissie (z.d.). Social economy. Verkregen op 2 maart, 2015, via  

 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/social- 

 economy/ 

 

Hoogendoorn, B. & Linssen, M. (2013). De waarde van sociaal ondernemerschap, Panteia. 

 

Hoogendoorn, B., Pennings, E. & Thurik, A. R. (2010). What do we know 

 about social entrepreneurship; an analysis of empirical research.  

 

NSOB & Society impact, (2014). Nieuwe financieringsvormen voor publieke waarden.  

 Verkregen op 10 januari, 2015, via http://www.nsob.nl/wp- 

 content/uploads/SIB2.0_Nieuwe-financieringsvormen-def.pdf 

 

Riel, E. van (2015). Sociale ondernemers zijn de koplopers van de nieuwe economie. Vrij 

Nederland, 75, nr. 8. 

 

Rotmans, J. (2013). Transitie, Tegenlicht talk. Geraadpleegd op 10 februari, 1015, via  

 http://www.npo.nl/tegenlicht/15-04-2013/VPWON_1185925 

 

SER (2015), Ontwerpadvies sociale ondernemingen. Verkregen op 15 april 2015, via  

 http://www.ser.nl/~/media/db_adviezen/2010_2019/2015/sociale- 

 ondernemingen.ashx 

 



Leidraad voor sociaal ondernemerschap in Nederland – C.E. van Haaften 58

Smith, A. (1981). An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations, volumes I &  

 II. Indianapolis: Liberty Fund. 

 

Smith, A. (1984). The theory of moral sentiments. Indianapolis: Liberty Fund. 

 

Social Enterprise NL, (z.d.). EU Social Business Initiative en Internationale netwerken.  

 Verkregen op 9 januari, 2015 via http://social-enterprise.nl/eu-social-business-

 initiative-en-internationale-netwerken/  

 

Social Enterprise NL (z.d.). Wat is een social enterprise? Verkregen op 7 januari, 2015, via  

 http://social-enterprise.nl/portfolio/wat-is-een-social-enterprise 

 
Tijdvakken.nl (z.d.). Feodalisme. Verkregen op 11 februari, 2015, via  

http://www.tijdvakken.nl/feodalisme/ 
 

Tony’s Chocolonely (2014). JaarFAIRslag 2013. Verkregen op 7 maart, 2015, via  

http://www.tonyschocolonely.com/wp-

content/uploads/2014/06/Tonys_jaarfairslag_2014.pdf 

 

Wikipedia (2015), Club van Rome. Geraadpleegd op 2 februari, 2015, via  

 http://nl.wikipedia.org/wiki/Club_van_Rome 

 

Zahra, S. A., Gedajlovic, E., Neubaum, D. O. & Shulman, J. M. (2009). A typology 

 of social entrepreneurs: Motives, search processes and ethical challenges. 

 Journal of Business Venturing. 

  


