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De status en ontwikkelingen van sociale ondernemingen in Nederland.
Hoe staan de sociale ondernemingen in Nederland ervoor? Hoe is hun financiele
plaatje en waar lopen ze tegenaan? Hoe bereiken ze hun beoogde impact en
welke rol speelt de overheid daarin?

Sociale ondernemingen zijn
financieel zelfstandig.
Van de ondernemingen die kapitaal
heeft gezocht (43%), heeft ruim de
helft (60%) ten minste 1 financiering
volledig gekregen. Groeikapitaal
werd het meest gezocht (65%).
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Eerste stap is om vaker en
meer in te kopen bij sociale
ondernemingen (77%)

44%

19% - Circulaire en duurzame productie
16% - Anders (e.g. onderwijs)
10% - Het verhogen van de sociale cohesie

Als derde moet er meer kennis
en expertise geworven worden
over sociaal ondernemerschap

en/of natuurbehoud

8% - Internationale ontwikkeling en

Meer dan de helft (56%) heeft
de overheid als klant, vooral
onderhandse opdrachten.

39%

Via zorggelden / dagbesteding

24%
Via een Europese aanbesteding

Gebruikt
SDG’s in de
communicatie

17%
Als onderaannemer

15%
Een voorbehouden aanbesteding

27%

Rapporteert
de bijdrage
aan de SDG’s in
het jaarverslag

31%

31%

31%

25%

SamenAantrekken
Aantrekken Herkenning en
Wet en
en behouden erkenning van werken met van groei- regelgeving
het begrip
gemeenten. kapitaal.
van
vanuit de
sociale
bestaande
Rijksoverheid.
onderneming.
klanten.

Sociale ondernemingen zetten anderen aan tot
duurzamer gedrag en handelen
96% geeft aan actief andere organisaties aan te zetten tot duurzamer
en inclusiever gedrag en handelen. Dit doen ze op de volgende 5
belangrijkste manieren:

Bewustwording creeren bij consumenten

63%

Directe samenwerking met MKB bedrijven

46%

Samenwerking met sociale ondernemingen

44%

Actief lobbyen bij overheid en politiek

39%

Samenwerking met grote bedrijven

34%

Onder de Europese aanbestedingsgrens

32%

Ten tweede moet sociaal
ondernemerschap beter
geborgd worden binnen
de hele organisatie.

45%

9% - De transitie van het voedselsysteem

Onderhandse korte opdrachten (e.g. uitjes)

51% heeft de SDG’s in de bedrijfsstrategie/-activiteiten geïntegreerd of is dit van
plan. Dit doen ze op de volgende manieren:

55%

van een kwetsbare groep

3% - Het versnellen van de energietransitie

Sociale ondernemingen intregeren de SDG’s in hun onderneming.

Heeft
specifieke
SDG’s als
prioriteit

de arbeidsparticipatie

4% - Het verbeteren van de zorg

Gemeenten moeten volgens sociaal ondernemers drie belangrijke
stappen nemen om de impact van de gemeente te kunnen vergroten:

De top 5 van meest genoemde obstakels voor het
vergroten van maatschappelijke impact:

31% - Het verhogen van

duurzame ketens (fair chain)

Winstgevend
Break-even
Verlies
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Belangrijkste primaire
missies

14%

Reacties op
COVID-19:
Ondernemers
worden hard
getroffen, maar
zien ook kansen.

74%
draait minder
omzet, 40% kan
de geplande
investeringen
niet doen.

26%
heeft nieuwe
afzetmarkten
en/of
verdienmodellen
gevonden.

Ruim
helft maakt
gebruik van
overheidssteun:
40% NOW regeling. Slechts 3%
de COL.

