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1. Waarom een Code? 
 
Social Enterprise NL heeft een onafhankelijke commissie gevraagd om een Code te ontwikkelen 
voor sociale ondernemingen. Waarom deze Code? 
 

1. Sociale ondernemingen willen dat overheden, consumenten, opdrachtgevers en 
andere zakenpartners weten met wat voor een onderneming ze te maken hebben. 
Met de Code positioneren sociale ondernemingen zich in het maatschappelijk verkeer.  

2. Met de Code maken sociale ondernemingen kenbaar vanuit welke principes ze 
ondernemen. Ze laten zien dat ze zich in al hun handelen door die principes laten 
leiden en daarop aanspreekbaar zijn. 

3. De sociale ondernemingen hebben er belang bij dat ‘het kaf van het koren’ 
gescheiden wordt. Door de Code te onderschrijven verplicht een onderneming zich 
tot naleving van de principes en draagt zij bij aan een gelijk speelveld in deze jonge, 
snelgroeiende sector.  

4. Profilering en erkenning staan voorop. Interactie met de samenleving als gevolg van 
deze Code wordt nagestreefd.  

 
De commissie realiseert zich dat het veld van sociale ondernemingen zeer divers is. Er is gekozen 
voor een Code die door alle ondernemingen nageleefd kan worden omdat deze ruimte biedt aan 
die verschillen. De ondernemingen geven de Code inhoud en zorgen ervoor dat die werkt, dat de 
beoogde doelen: herkenning en erkenning, gerealiseerd worden. Er ligt, in tegenstelling tot 
andere sectoren, geen maatschappelijk ongenoegen aan de basis van deze Code. De Code komt 
vanuit eigen kracht van de gezamenlijke sociale ondernemingen tot stand. De Code is van en voor 
de sociale ondernemingen. 
 

2. Samenstelling van de commissie 
 

De commissie bestond uit de volgende personen: 
L.W. (Willem) Lageweg, Voorzitter, oud-directeur MVO Nederland, thans bestuurder en 

toezichthouder bij diverse bedrijven en organisaties 
Ir. P.G.M. (Peter) Hobbelen,  sociaal ondernemer, oprichter van De Meewerkers BV  
F.A.W. (Frans) Jurgens CFA, lid bestuur Stichting Anton Jurgens Fonds; medeoprichter 

Juno Investment Partners 
Mr. drs. R.A. (Robert) van der Laan,  tot 1 december 2016 verantwoordelijk bij PwC voor pro 

bono programma voor Social entrepreneurs  
Prof. mr. dr. T. (Tineke) Lambooy, Professor Ondernemingsrecht Nyenrode Business 

Universiteit 
Mr. J. (Josephine) de Zwaan,  Voormalig advocaat, thans onder meer toezichthouder en 

bestuurder (STAK Triodos Bank) en betrokken bij een aantal 
sociale ondernemingen  
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De commissie werd ondersteund door de secretaris mr W.D. (Willem) van Leeuwen.  
Drs. M.J. (Mark) Hillen, directeur en bestuurder Social Enterprise NL, woonde als adviseur enkele 
vergaderingen van de commissie bij. F.J. (Freerk Jan) Bruins, BA, Projectmedewerker bij Social 
Enterprise NL, leverde ondersteuning aan de secretaris.   
 

3. Uitgangspunten van de commissie 
 
1. Principes  
De Code moet bestaan uit een aantal kernachtige principes, die gezamenlijk de grondslag van 
sociaal ondernemen, te weten ‘impact first’, waarborgen. De onderneming moet uiteraard zelf 
vorm en inhoud geven aan haar specifieke missie, in nauwe samenspraak met de stakeholders. 
Door uit te gaan van principes (‘principle-based’) in plaats van te kiezen voor uitgebreide 
regelgeving (‘rule-based’) stimuleert de Code de sociale ondernemingen tot nadenken over en 
zelf passend maken van de in de Code verwoorde kernwaarden. 
 
2. ‘Als het beter kan, doe dat dan.’    
Ieder principe dient te worden voorzien van een praktische uitwerking. De onderneming kan een 
andere manier kiezen om het principe uit te werken, omdat die in de concrete situatie een 
betere invulling geeft aan het principe of beter bij de onderneming past. Die keuze moet de 
onderneming kunnen maken maar ook willen uitleggen.  
 
3. Samenspraak  
De onderneming gaat een dialoog aan met haar stakeholders en zoekt, met haar collega’s van het 
‘gilde’ van sociale ondernemingen, breed maatschappelijk draagvlak. In de Code staan uitleg en 
dialoog centraal.  
 
4. Niet vrijblijvend 
De Code is niet vrijblijvend. Binding aan de code gebeurt door inschrijving in het daartoe 
opgezette Register Sociale Ondernemingen. De onderneming zal zich jaarlijks verantwoorden met 
betrekking tot de naleving van de Code en twee collega-ondernemingen zullen deze naleving 
toetsen 
Ondernemingen die niet voldoen aan de principes van de Code, kunnen uit het Register worden 
geschrapt.  
 

4. Eén grondslag, vijf principes 
 

De Code kent een Grondslag (impact first), vijf Principes (missie, stakeholders, financiële kaders, 
implementeren en transparantie) en een korte uitwerking met betrekking tot het Register Sociale 
Ondernemingen. Ieder van de Principes is nader uitgewerkt. De uitwerkingsbepalingen zijn 
handvatten voor de onderneming.  
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5. Balanceren in belangen 
 
Bij de opstelling van de Code heeft de commissie zich voortdurend gerealiseerd dat er meerdere 
belangen in het geding zijn. De commissie heeft bij die belangenafweging zes gezichtspunten 
betrokken: 

 Investeerders en financiers; 

 Medewerkers  

 Opdrachtgevers en aanbestedende organisaties; 

 Ketenpartners en betrokken belanghebbenden; 

 Klanten en afnemers; 

 Toekomstige generaties en de natuur. 
Wanneer de duidelijkheid daarmee gediend is, zijn die gezichtspunten in de Code verwerkt.  
 
De commissie heeft bij de formulering van een Principe en/of de uitwerking ervan voortdurend 
de intrinsieke motivatie van de sociale onderneming, te weten ‘impact first’, voor ogen gehad. De 
Code is er immers om de onderneming te ondersteunen in zijn maatschappelijke positionering als 
sociale onderneming en zo bij te dragen aan de impact van die onderneming. Een concreet 
voorbeeld is de periodieke collegiale toetsing. De commissie is ervan overtuigd dat het stelsel zo 
ingericht kan worden dat zo’n toetsing een verrijking van kennis en inzichten voor de 
onderneming oplevert en niet als last zal worden ervaren.  
 

De Principes en de praktische uitwerkingen moeten voldoende robuust zijn om bij de 
zakenpartners van de onderneming vertrouwen te scheppen dat de onderneming daadwerkelijk 
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Missie
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een sociale onderneming is.  Zou de commissie lichtere en meer vrijblijvende teksten gekozen 
hebben, dan wordt afgedaan aan herkenning en erkenning en zouden naar de overtuiging van de 
commissie de betreffende zakenpartners onmiddellijk zelf eisen aan de bedrijfsvoering gaan 
stellen die mogelijk meer beperkend zijn dan deze Code. Met het naleven van deze Code houdt 
de onderneming de regie in de besturing en de bedrijfsvoering.  
 
In het algemeen heeft de commissie bij haar werk niet alleen getoetst of de tekst bijdraagt aan 
de herkenning en erkenning van de sociale ondernemingen, maar daarbij ook de bescherming 
van die ondernemingen voor ogen gehad. Het streven naar continuïteit, stabiele relaties, 
duurzaamheid en bescherming van de missie dragen bij aan de het succes van de sociale 
onderneming.  
 

6. Gewoon beginnen, voorlopige inschrijving 
 
Dit is de eerste Code voor sociaal ondernemen. Die is vast niet volmaakt en zal bij de eerste 
evaluatie over enkele jaren waarschijnlijk aangepast worden. Ook de bijbehorende structuur (het 
Register, het stelsel van collegiale toetsing) en de benodigde handvatten zullen gedurende de 
eerste paar jaar werkendeweg ontwikkeld worden  
 
De commissie realiseert zich dat deze Code de lat voor startende ondernemingen misschien te 
hoog legt. De commissie kiest er daarom voor die ondernemingen de ruimte te bieden om zich te 
ontwikkelen en in de naleving van de Code te groeien. De commissie is ervan overtuigd dat de 
stakeholders en de omgeving van startende sociale ondernemingen begrip zullen opbrengen 
voor het feit dat de onderneming de principes van de Code na wil leven, maar nog niet op alle 
onderdelen van de uitwerking de Code kan volgen of eigen vormen voor die uitwerking heeft 
kunnen ontwikkelen. De commissie stelt voor dat het nog op te richten Register Sociale 
Ondernemingen een voorlopige inschrijving mogelijk maakt. Zo’n voorlopige inschrijving zou 
maximaal drie jaar mogen duren.  
 

7. Evaluatie en vervolg 
 
De maatschappelijke dialoog zal inzichten aanscherpen en nieuwe inzichten opleveren. Twee à 
drie jaar na de oprichting van het Register Sociale Ondernemingen en de inwerkingtreding van de 
Code zal de Code geëvalueerd worden. Social Enterprise NL zal daartoe opnieuw een 
onafhankelijke commissie instellen die de werking van de Code evalueert. De evaluatie kan leiden 
tot aanpassingen van de Code, inclusief het bindend karakter ervan. 

 


