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Mijlpalen
BVm staat in regeerakkoord Rutte IV!
Dit toont een belangrijke en
concrete ambitie van het
kabinet om sociaal ondernemen
verder te stimuleren.

Verlenging partners
voor komende jaren
Onze founding partners PwC,
ABN AMRO en DOEN blijven
ons en sociaal ondernemerschap ook de komende jaren
steunen. Waarvoor dank!

1e intervisieLeden groep met
leden van
Nieuwe
leden
start gegaan.
45% van de
20 workshops
leden deed
georganiseerd,
mee aan een
waarvan
workshop of
4 nieuw.
evenement. 2 online leden/netwerk

419
46

69 ondernemers events georganiseerd.
gekoppeld aan een 2 groeiprogramma’s
mentor of partner.
georganiseerd.

City Deal Impact
Ondernemen ondertekend
met 80 partners
De Deal symboliseert het enthousiasme
onder de partijen om impact
ondernemen te versterken in
Nederland, zodat we samen een
duurzame, inclusieve en eerlijke
economie kunnen realiseren.

Nieuw kantoor in
MidWest
Social Enterprise NL vind je
vanaf nu in het bruisende
MidWest, een bewonersbedrijf en sociale
onderneming in Amsterdam.
Wees welkom!
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Workshops en events gemiddeld met
een 8,25 beoordeeld.
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2 workshops en
2 pitchevents
georganiseerd
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Podcast Systeem op de Schop
gelanceerd met
afleveringen

17

Nieuwe website en
online market in volle ontwikkeling
5 partnerbijeenkomsten

en +8K luisteraars

Fair Friday campagne statement
gemaakt met
sociaal

54

Een kerstpakkettenbrochure uitgebracht
met 11 pakketten
van sociaal ondernemers

ondernemers

en een bereik van

11.490 personen

Bereik social media

81.428 weergaven

Ondernemen
met je Buurt

2x De Butterfly
Award

Doe Goed Met
Data Toolbox

Dankzij een schenking van
de Postcode Loterij in 2021
gaan we met LSA de
sector van bewonersbedrijven de komende 3
jaar in NL een boost geven.

Sinds 2021 reiken we in
samenwerking met
de Fred Foundation deze
award uit om inspirerende
sociaal ondernemers in
het zonnetje te zetten.

In samenwerking met
Diversion hebben we de
toolbox gelanceerd met
als doel om datagedreven
impact te maken als
sociaal ondernemer.

Projecten

Social Finance for
Communituy Based
Social Enterprises
In dit Europese project
vergroten we de toegang
tot financiering voor
bewonersbedrijven en
ontwikkelen we nieuwe
financieringsinstrumenten.

32.900

In 2021 was er voor de eerste keer een hybride Social Enterprise Overheidscongres
met meer dan 150 deelnemers die online of offline in een van de vier regiohubs het congres
volgden.
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We organiseerden een werkbezoek voor nieuw D66 Tweede Kamerlid Romke de Jong. Het
doel van het werkbezoek was om D66 te laten kennismaken met 3 praktijkvoorbeelden van
duurzame en sociale ondernemingen en die inspiratie mee te nemen naar de beleidstafels.
De campagne Naar de Impact Economie creëerde veel aandacht voor de rol van impact
ondernemers in de transitie naar een nieuwe economie. Politici kwamen naar de Balie voor
het Economiedebat, het Manifest Impact Economie zette aan tot discussie en het manifest
kwam terug in de persoonlijke campagnefilms van vier leden.

In 2022 vieren wij:
10 jaar Social Enterprise NL!
We zijn trots op de groeiende
beweging sociaal ondernemers als
vormgevers van de Impact
Economie. Dit jaar vieren we 10 jaar
impact graag samen tijdens een groots
en vernieuwend evenement! Blijf ons
volgen en houd je inbox in de gaten.
.. we 181
workshops
hebben
gegeven

In de tussentijd delen we enkele
leuke insights van 10 jaar
Social Enterprise NL

W ist je dat...?

.. we 839485
keer hebben
uitgelegd wat
een sociale
onderneming
precies is

.. we al 10 jaar
ondersteund
worden door onze
trouwe founding
partners ABN
AMRO, PwC en
Stichting DOEN

.. we 4
boeken
hebben
uitgegeven

.. er 26
buitenlandse
delegaties op
het kantoor
zijn geweest

.. er 531
vragen van
ondernemers
zijn gematcht
aan experts en
mentoren

.. zo’n 50
mentoren en trainers uit ons netwerk
al jarenlang hun
kennis en expertise
pro bono ter
beschikking stellen

.. we sinds 2014
ieder jaar een
overheidscongres
organiseren waarbij

960 beleidsmakers

verkocht zijn geraakt
aan sociaal
ondernemen
.. we na 9 jaar de
grachtengordel
hebben verlaten
voor de Booming
Baarsjes in
Amsterdam

.. er 63
enthousiaste
mensen onderdeel
waren of zijn van
het leukste team
van Nederland

.. 278 sociale
ondernemingen
op het podium
hebben gestaan
bij Buy Social
pitch events

.. het Social

.. we jarenlang
vaste klant van
Marqt waren
voor een heerlijke biologische
lunch

Enterprise NL is

en niet Social Enterprise punt NL of
Social Enterprise of
Social Enterprice

