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Management Samenvatting

Nederland staat voor grote complexe sociale, ecologische en economische uitdagingen. 
Nieuwe  oplossingen zijn hard nodig. Social enterprises bieden oplossingen voor veel van 
de problemen van deze tijd. Social enterprises nemen het aanpakken van een maatschap-
pelijk probleem als uitgangspunt. Ze werken aan schone lucht, sociale binding, banen voor 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, armoedebestrijding, etc. Social enterprises 
creëren maatschappelijke én economische waarde. Ze stimuleren werkgelegenheid en ze 
leveren innovatieve diensten of producten. 

Social enterprises nemen een positie tussen de overheid, commerciële bedrijven en charita-
tieve instellingen en vormen zo een nieuwe sector met specifieke kenmerken.
Social enterprises zijn de beste bondgenoot die de overheid zich kan wensen omdat zij het 
algemeen belang dienen, zonder een beroep te doen op financiële steun van de overheid. In 
de landen om ons heen wordt de sector al langer door de overheid erkend en gestimuleerd. 
Ook de Europese Unie maakt zich al enige jaren sterk voor groei en faciliteiten via haar So-
cial Business Initiative.

De Nederlandse social enterprise sector is nog klein, in het Verenigd Koninkrijk is de sector 
relatief vier maal zo groot. De groei wordt belemmerd door een gebrek aan herkenning en 
begrip. Klanten, waaronder de overheid, zien de kenmerken en waarde nog maar zelden. 
Ook is er een gebrek aan groeikapitaal en aan kennisontwikkeling, opleiding en talent. Wet 
en regelgeving werken vaak tegen omdat de social enterprise nog in geen enkele categorie 
past.

Het is tijd dat de Nederlandse overheid deze nieuwe bondgenoot gaat erkennen en gaat 
ondersteunen, door barrières weg te nemen en gerichte maatregelen neemt die het deze 
bedrijven gemakkelijker maakt om te groeien en zo meer maatschappelijke waarde te ge-
nereren. In dit rapport stellen wij maatregelen voor die de Rijksoverheid zou kunnen nemen, 
ieder met een aantal specifieke aanbevelingen:

Herken en erken de ondernemersvorm social enterprise:
 • Adopteer en gebruik de Europese definitie van social enterprise
 • Start een aanspreekpunt voor social enterprises binnen de Rijksdienst voor
   Ondernemend Nederland
 • Neem actief deel aan het Social Business Initiative (SBI) van de Europese
   Commissie
 • Richt een masteropleiding en leerstoelen social entrepeneurship op.

Vergroot de beschikbaarheid van kapitaal:
 • Verbreed bestaande algemene stimuleringsregelingen
 • Stimuleer private investeringen in social enterprises
 • Investeer in een nieuw social enterprise fonds (fund of funds).

Vergemakkelijk de toegang tot markten:
 • Start een opleidingsprogramma voor inkopers gericht op het creëren van 
  maatschappelijke waarde binnen de huidige kaders
 • Start een pilot in vijf steden om te experimenteren met verschillende manie-
  ren van het maximeren van maatschappelijke waarde via aanbestedingen
 • Maak ‘maatschappelijke meerwaarde’ een  gunningcriterium van EMVI,
   waarin alle soorten aanbieders een gelijke positie hebben. 

Institutionaliseer de social enterprise juridisch en creëer gerichte fiscale stimulering:
 • Creëer een aparte rechtsvorm voor social enterprises gebaseerd op de BV
 • Stimuleer social enterprises fiscaal.

Social enterprises zoeken geen speciale voorkeursbehandeling of subsidies. Een actief faci-
literende Rijksoverheid zal de groei van deze sector een flinke impuls geven.
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Introductie

Voor u ligt ‘Iedereen Winst. Samen met de overheid naar een bloeiende social enterprise 
sector’. Dit document is opgesteld door Social Enterprise NL, het platform voor social en-
terprises in Nederland. Wij verbinden, ondersteunen en vertegenwoordigen.1  Doel is om de 
sector van social enterprises ook in Nederland een duidelijke plek te geven en te versterken, 
en zo de maatschappelijke- en economische waarde te vergroten.

De social enterprise sector groeit snel en creëert veel maatschappelijke waarde. Toch is het 
nog geen onderwerp op de politieke agenda en voert de overheid nog geen beleid om de so-
cial enterprise sector te stimuleren. Het doel van dit document is om daar verandering in te 
brengen. Uit onderzoek blijkt dat stimulering vanuit de overheid de maatschappelijke impact 
van social enterprises kan vergroten.2  

In landen om ons zijn overheden al een stuk actiever om de social enterprise sector te 
stimuleren. Wij denken dat Nederland gebruik moet maken van deze achterstand en veel 
kan leren van het buitenland. 

Deze agenda beperkt zich tot het nationale beleid waarbij bepaalde voorgestelde maatrege-
len mede ten dienst staan van lokale overheden. Deze lokale overheden kunnen meer doen, 
maar dat valt buiten het bestek van dit document.

In het eerste deel wordt uitgelegd wat een social enterprise is, waarom deze van waarde zijn 
voor Nederland, wat de barrières zijn voor meer maatschappelijke impact en waarom de 
Nederlandse overheid hier een rol in zou moeten willen spelen. In het tweede deel worden 
vervolgens concrete beleidsaanbevelingen gedaan. Deze zijn ingedeeld in de pilaren: herk-
enning en erkenning, toegang tot kapitaal, toegang tot markten, en institutionalisering en 
fiscale stimulering. 

Dit stuk is tot stand gekomen na eigen onderzoek, monitors onder ondernemers (opgesteld 
door Social Enterprise NL ism McKinsey), gesprekken met experts en recent bestaand onder-
zoek van onder andere de Europese Unie, OECD, Kennisland en de WRR. Social Enterprise 
NL is eindverantwoordelijk voor de inhoud. 

Gemiste Kans: Taxi Electric

Taxi’s behoren tot de grootste luchtvervuilers van een stad. Een taxi stoot 35 keer zo veel 
NO2 uit dan een normale personenauto.3 Amsterdammers hebben 20% meer kans op 
lonkanker en leven een jaar korter dan de gemiddelde Nederlander door de slechte lucht-
kwaliteit.4  Daar wilden de jonge ondernemers Edvard Hendriksen en Ruud Zandvliet wat 
aan doen. In november 2011 richtten zij Taxi Electric op, met de missie om de meest in-
novatieve, duurzame en klantgerichte taxiservice van Nederland te worden. De taxi’s van 
Taxi Electric rijden 100 procent op groene stroom, en zo draagt het bedrijf bij aan betere 
luchtkwaliteit, en daarmee gezondheid van de Amsterdammer. Ook op personeelsvlak 
kiezen Hendriksen en Zandvliet voor een sociale aanpak. Van de veertig chauffeurs die 
inmiddels voor het bedrijf werken zat vrijwel iedereen in een langdurige uitkeringssituatie 
en de meeste zijn 50+. Een ´normaal´ bedrijf, maar de maatschappelijke missie staat 
voorop. Deze ondernemers nemen de consequenties van hun keuze voor lief; het is niet 
efficiënt om een taxiservice te voorzien met nieuwe en kwetsbare auto’s die elke 100 kilo-
meter moeten ’tanken’, wat dan ook nog eens minimaal twintig minuten duurt, en werken 
met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kost extra management inspanning.
 
Langdurig werklozen aan het werk helpen en de luchtkwaliteit verbeteren zijn belangrijke 
beleidsspeerpunten van de gemeente Amsterdam. De gemeente ondersteunt Taxi Electric 
dus waar ze kan zou je denken. Het tegendeel blijkt waar. De gemeente Amsterdam maakt 
zelf geen gebruik van de taxi’s van Taxi Electric. Een gemiste kans. Ook bij de recente aan-
besteding van het taxivervoer van en naar Schiphol kwam Taxi Electric niet in aanmerking. 
De reden? Het bedrijf was te jong. 

De gemeente Amsterdam blijkt nog niet in staat de potentie van een social enterprise met 
een aantoonbare positieve impact op mens en milieu ten volle te benutten. De gemeente 
ziet een ‘bedrijf’ nog niet als een bondgenoot. Daarom is het belangrijk voor de overheid 
om een onderscheid te maken tussen social enterprises en normale bedrijven. Was de ge-
meente  het gesprek met Edvard en Ruud aangegaan dan was de impact van Taxi Electric 
waarschijnlijk een stuk groter en dit zou het welzijn van Amsterdammers ten goede zijn 
gekomen. En dat zonder dat het de gemeente iets kost.
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De positie van de 
social enterprise
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Wat is een social enterprise? 

Social enterprises lossen een maatschappelijk probleem op via een bedrijfsmodel. 

De Europese Unie heeft vanuit het Social Business Initiative een breed geaccepteerde defin-
itie van social enterprise opgesteld.5 Een social enterprise is een onderneming:

 • whose primary objective is to achieve social impact rather than generating 
  profit for owners and shareholders;
 • which uses its surpluses mainly to achieve these social goals;
 • which is managed by social entrepreneurs in an accountable, transparent and
  innovative way, in particular by involving workers, customers and stakeholders
  affected by its business activity.

Social Enterprise NL heeft deze definitie overgenomen en aangescherpt voor de Neder-
landse situatie.6   
Een social enterprise: 

 • heeft primair een maatschappelijke missie: impact first;
 • realiseert dat doel als zelfstandige onderneming die een dienst of product 
  levert;
 • is financieel zelfvoorzienend, gebaseerd op handel of andere vormen van 
  waarde-uitruil, en is dus beperkt afhankelijk of helemaal onafhankelijk van 
  giften of subsidies; 
 • Is sociaal in de wijze waarop de onderneming wordt gevoerd:
  o het bedrijf is transparant.
  o winst mag, maar de financiële doelen staan ten dienste van de missie,
   en winstneming door de aandeelhouders is redelijk;
  o bestuur en beleid zijn gebaseerd op evenwichtige zeggenschap van
   alle betrokkenen;
  o het bedrijf is fair naar iedereen;
  o het bedrijf is zich bewust van zijn ecologische voetafdruk.

Positionering
Social enterprises nemen een positie tussen de overheid, commerciële bedrijven en charita-
tieve instellingen en vormen zo een nieuwe sector met specifieke kenmerken.

Social enterprises onderscheiden zich van normale bedrijven omdat zij haar maatschap-
pelijke missie boven financiële doelen stellen, het gaat echt om impact. Gewone bedrijven 
zijn zelden een social enterprise, ook al willen zij vaak in hun processen zo min mogelijk 
schade toebrengen en hanteren zij een goed personeelsbeleid. Maar uiteindelijk prevaleren 
de financiële doelstellingen. Voor een social enterprise is de winst een middel, geen doel. 
Dat is om de maatschappelijke impact zo groot mogelijk te laten zijn. Onderstaand schema 
geeft de verhouding tussen social enterprises, goede doelen en bedrijven (inclusief de rol 
van MVO) goed weer.

Social enterprises passen in de ontwikkeling van een participatiesamenleving, maar zijn 
niet hetzelfde als burgerschap en doe-democratie. Het volgende schema van de Neder-
landse School voor Openbaar Bestuur geeft de verschillende krachten weer, waarbij sociaal 
ondernemerschap vanuit de markt wordt gepositioneerd, het proces waar social enterprises 
uit voortkomen.7 Bedrijven die zich net als de overheid richten op het algemeen belang. 
Sociaal ondernemers zijn overigens ook burgers. Actieve burgers kunnen een stap verder 
zetten en sociaal ondernemers worden, en dan bijvoorbeeld een bewonersbedrijf begin-
nen. Social enterprises kunnen via ondernemerschap ook voortkomen uit publieke sector, 
bijvoorbeeld uit sociaal werkbedrijven, zogenaamde public spin outs. 
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Omvang en speelveld

Social enterprises zijn actief in bijna alle branches: van zakelijke en facilitaire dienstver-
lening en consumentenproducten tot zorg, buurtontwikkeling, educatie en internationale 
ontwikkeling. Het overgrote deel van de aangesloten sociaal ondernemers opereert alleen 
op de Nederlandse markt. Een aantal sociale ondernemingen is in het buitenland actief, dit 
zijn voornamelijk bedrijven met een focus op internationale ontwikkeling.8

Nederland telt naar schatting tussen de 3000 en 4000 social enterprises.9 Hiermee lopen 
we achter op andere landen, bijvoorbeeld ten opzichte van het Verenigd Koninkrijk waar de 
sector relatief drie tot vier maal zo groot is en werk biedt aan één miljoen mensen.10 De so-
cial enterprise sector is dus nog relatief klein in Nederland, maar het potentieel is groot: de 
sector kan binnen tien jaar verdubbelen.11

15

Waarom zijn social enterprises 
belangrijk voor Nederland?

Social enterprises zijn van grote waarde voor Nederland, zowel in economische- als 
maatschappelijke zin, en de overheid zou dus actief moeten meewerken aan de verdere 
groei van dit veld. 

Social enterprises:
 • Creëren maatschappelijke waarde 
 • Creëren werkgelegenheid  en economische groei
 • Brengen innovatieve producten en diensten op de markt 
 • Dragen bij aan de houdbaarheid van de overheidsfinanciën.

Maatschappelijke waarde

Nederland staat voor grote complexe sociale, ecologische en economische uitdagingen. De 
verzorgingsstaat staat onder druk. Een miljoen Nederlanders leeft onder de armoedegrens. 
Natuurlijke hulpbronnen worden schaarser. De lucht in Nederland behoort tot de vuilste 
in Europa. 30% van de Nederlanders is eenzaam. In de zorg wordt persoonlijke aandacht 
steeds zeldzamer. En internationaal gezien blijft de participatie van mensen met een ar-
beidsbeperking achter.12 
Traditionele spelers, de overheid, het bedrijfsleven en goede doelen, zijn het laatste decen-
nium  onvoldoende in staat gebleken deze problemen structureel aan te pakken. Ook binnen 
de overheid ontstaat steeds meer het besef dat nieuwe aanpakken nodig zijn, en dat daarbij 
ook nieuwe spelers een belangrijke rol kunnen nemen. 

Social enterprises zijn een nieuwe bondgenoot voor de overheid. Social enterprises nemen 
het oplossen van een maatschappelijk probleem als uitgangspunt bij het voeren van hun 
onderneming en opereren op de markt. Het succes van de onderneming valt dus samen met 
het maatschappelijk succes. 
Voor maatschappelijke problemen bestaan geen vaste oplossingen. Organisaties die 
maatschappelijke waarde willen creëren moeten zichzelf dus constant vernieuwen. Juist so-
cial enterprises zijn hiertoe in staat, want zij werken vraag gestuurd en onafhankelijk, en 
zijn dus flexibel. Hierdoor zijn ze goed in staat oplossingen te bieden voor een groot aantal 
complexe maatschappelijke problemen. 
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Meer sociale cohesie, duurzame energie, schonere lucht, persoonlijke zorg, betere ar-
beidsomstandigheden in ontwikkelingslanden, zinvol werk voor mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt, verantwoord geproduceerde levensmiddelen? Geen papieren ambities, 
maar het concrete gevolg van het werk van de social enterprises Thuis Afgehaald, Taxi Elec-
tric, Zorg voor elkaar, Tony Chocolonely, Specialisterren en Marqt, om er maar eens een paar 
met naam te noemen. 

Social enterprises creëren economische groei en werkgelegenheid

Uit de Social Enterprise Monitor 2013 blijkt dat de werkgelegenheid binnen Nederlandse 
social enterprises binnen twee jaar met 25% is toegenomen. Dit is hoger dan onder het 
‘reguliere’ MKB. Gevraagd naar hun verwachting voor de komende jaren, geeft 90% van de 
social enterprises aan te zullen groeien.13 
De Nederlandse social enterprise sector zal de komende jaren alleen maar verder groeien, 
meer werkgelegenheid creëren, waarvan dan proportioneel een groot deel is bestemd voor 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en leerwerkplekken. Werkgelegenheid is voor 
social enterprises immers vaak een doel, en niet louter een kostenpost. Dit is erg waardevol 
in tijden van economische stagnatie en stijgende werkloosheid. Social enterprises creëren 
naast maatschappelijke waarde dus ook economische groei.

Innovatiekracht
Innovatie, zowel voor producten als diensten, is noodzakelijk voor een organisatie om aan 
de constant veranderende marktomstandigheden te voldoen. Dit geldt niet alleen voor het 
‘klassieke’ 

‘klassieke’ bedrijfsleven, maar ook voor het maatschappelijke domein. Energie, zorg, wel-
zijn, onderwijs, allemaal sectoren waar nieuwe, vraag gestuurde oplossingen nodig zijn.

Social enterprises zijn van nature innoverend. Een maatschappelijk probleem oplossen met 
een bedrijfsmodel is een sociale innovatie op zich. Social enterprises creëren echter ook 
relatief vaker innovaties dan reguliere ondernemingen. SELUSI, een samenwerking tussen 
onder andere de London School of Economics en de Universiteit van Leuven, onderzocht 
(in opdracht van de EU) vijf jaar lang meer dan 550 social enterprises uit vijf verschillende 
Europese landen. Uit dit onderzoekt blijkt dat 58% van de social enterprises nieuwe (sociale) 
diensten heeft ontwikkeld. Dit is aanzienlijk hoger dan onder commerciële bedrijven.14  

Houdbaarheid van de overheidsfinanciën 

Social enterprises bereiken hun maatschappelijke missie met een verdienmodel. Dit bete-
kent dat ze hun inkomsten uit de markt halen en dus niet- of beperkt afhankelijk zijn van 
subsidies. Maatschappelijke problemen worden dus aangepakt zonder dat hier voor de over- 
heid grote kosten aan verbonden zijn. Sterker nog, uit onderzoek van de OESO blijkt dat het 
werk van social enterprises kostenbesparingen oplevert voor de overheid.15  

Werkt een oplossing van een social enterprise niet, dan zal deze haar strategie moeten aan-
passen of moeten stoppen. Doordat social enterprises opereren op de markt creëren ze dus 
effectievere oplossingen voor bepaalde maatschappelijke problemen die bijdragen aan de 
houdbaarheid van de overheidsfinanciën. 
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Kennis, kunde en talent

De sector heeft behoefte aan meer kennis, kunde en talent. Onderzoek en onderwijs zijn on-
misbaar om de social enterprise sector op lange termijn verder te helpen. Ook op dit gebied 
loopt Nederland achter op de internationale ontwikkelingen. Topinstituten zoals Harvard, 
Oxford, INSEAD en Standford hebben inmiddels volwassen social entrepeneurship program-
ma’s. Om de sector op een hoger professioneel niveau te brengen en om talent in aanraking 
te brengen met sociaal ondernemen is het nodig om nieuwe opleidingen en specialisaties te 
ontwikkelen binnen het Nederlandse hoger onderwijs. 

Rol van de overheid bij vergroten impact

De overheid kan op verschillende manieren de ontwikkeling van de social enterprise sector 
stimuleren en versnellen. Wij zien een aantal ontwikkelingen waardoor dit het goede mo-
ment is voor de Nederlandse overheid om hiermee te beginnen: de barrières waar social 
enterprises tegenaan lopen worden steeds duidelijker en er kunnen lessen worden geleerd 
uit het buitenland, waar overheden social enterprises al langer ondersteunen.

Gerichte stimulering van de overheid kan de maatschappelijke impact van social enterprises 
vergroten én kosten besparen voor de overheid. De OESO noemt dit als een belangrijke 
reden voor overheden om social enterprises te ondersteunen: “However, the benefits of so-
cial enterprises are increased when they are adequately supported by public policies as a 
number of analyses demonstrate.”18 In deze publicatie wordt ook verwezen naar een studie 
van Ashoka en McKinsey & Company (2012) onder tien Franse social enterprises waaruit 
duidelijk wordt dat steun aan social enterprises kostenbesparingen voor de overheid kan 
opleveren: “The study demonstrated that public money spent to support job creation or the 
provision of goods and services by social enterprises represented a more efficient way of 
utilising resources than alternative methods”.19 

Steun van de overheid kan de maatschappelijke impact van social enterprises dus vergroten.
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Tegen welke barrières lopen 
social enterprises aan en wat 
kan de overheid doen?

Sociaal ondernemers lopen tegen knelpunten aan die hen belemmeren om te groeien en 
meer impact te creëren. McKinsey & Company en Verloop brachten eind 2011 de studie ‘Op-
portunities for the Dutch Social Enterprise Sector’ uit en in 2013 publiceerde Social Enter-
prise NL de Social Enterprise Monitor 2013. Voor beide onderzoeken heeft een uitgebreide 
survey onder honderden Nederlandse social enterprises plaatsgevonden. Uit deze studies 
komen de belangrijkste barrières naar voren waar social enterprises tegenaan lopen. Bij 
een aantal hiervan ligt een duidelijke verantwoordelijkheid bij de sector zelf: het ontwikkelen 
van innovatieve business modellen en managementvraagstukken. Social enterprises lopen 
echter ook tegen problemen aan waar de overheid een rol kan spelen. 

Herkenning en erkenning

Het begint bij herkenning. Wat is een social enterprise nu eigenlijk? De sector gaat zich pas 
echt vormen als hier een gedeeld beeld van ontstaat. Het gebrek aan herkenning belemmert 
de groei van het veld, ondernemers benoemen deze barrière in hun relatie met de consu-
ment, bedrijven en de overheid. Uit de Social Enterprise Monitor 2013 blijkt dat bijna 60% 
van de ondernemers het laden van de term social enterprise als hun belangrijkste behoefte 
noemt.16  

Onvoldoende toegang tot groeikapitaal

Social enterprises hebben primair een maatschappelijke doelstelling en dus komt financieel 
rendement niet op de eerste plaats. Het is voor social enterprises daarom nog moeilijker om 
kapitaal aan te trekken dan een normaal bedrijf. De sector heeft behoefte aan financiers 
die de maatschappelijke waarde meewegen in hun investeringsbeslissingen. Uit ‘Opportu-
nities for the Dutch Social Enterprise Sector’ (2011) blijkt dat er een groot tekort bestaat 
aan geduldig groeikapitaal dat genoegen neemt met een lager rendement, de vraag naar 
groeikapitaal is ruim drie keer zo groot als het aanbod. Met name social enterprises in de 
professionaliseringsfase hebben grote moeite met aantrekken van groeikapitaal. Ook geven 
ondernemers zelf aan dat ze weinig toegang tot kapitaal hebben. Gebrek aan financiering 
werd door 38% van de ondervraagden als het belangrijkste obstakel tot groei genoemd.17 



De basis voor een 
Nederlandse beleidsagenda
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De basis voor een 
Nederlandse beleidsagenda

Social enterprises zijn van waarde voor Nederland. Daarom zijn wij van men-
ing dat het goed is wanneer de overheid de social enterprise sector stimu-
leert. Wij doen in deze agenda concrete beleidsaanbevelingen. Deze zijn tot 
stand gekomen na analyse van (internationaal) onderzoek en gesprekken 
met sociaal ondernemers en verschillende experts. De aanbevelingen zijn 
onderverdeeld in vier pijlers:

 • Herkenning en erkenning
 • Toegang tot kapitaal
 • Toegang tot markten
 • Institutionalisering

Per pijler lichten we onze visie toe, doen we concrete beleidsaanbevelingen 
en wordt aangegeven wat er binnen deze pijler in landen om eens gebeurt. 
Per aanbeveling wordt vermeld welk ministerie of andere overheidsorgani-
satie hiermee aan de slag kan. 

7
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Wat stellen we voor?

 • Adopteer en gebruik de Europese definitie van social enterprise.
 • Start een aanspreekpunt binnen de Rijksdienst voor Ondernemend Neder-
  land voor social enterprises.
 • Neem actief deel aan het Social Business Initiative (SBI) van de Europese 
  Commissie.
 • Richt een masteropleiding en leerstoelen social entrepeneurship op. 

Gebruik de Europese definitie van social enterprise.
Rijksbreed

Zoals in deel één staat beschreven hanteert de Europese Commissie een duidelijke begrips-
bepaling van een social enterprise. De Nederlandse overheid kan deze definitie overnemen 
en deze communiceren. Voor social enterprises is dit van waarde, omdat de Nederlandse 
overheid (in navolging van de EU), aangeeft wat zij onder een social enterprise verstaat. Dit 
versterkt de identiteit van social enterprises. 

Stel een aanspreekpunt in voor social enterprises
Ministerie van Economische Zaken 

De overheid probeert ondernemers, onder andere via de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland, op verschillende manieren te ondersteunen. Maar binnen de overheid zijn weinig 
mensen met expertise over de specifieke problemen waar sociaal ondernemers tegen-
aan lopen. En sociaal ondernemers zijn niet altijd even goed op de hoogte van de onder-
steuning die de overheid kan bieden. Een eigen aanspreekpunt binnen de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland is een eerste stap om een scherper zicht te krijgen op de bar-
rières waar social enterprises tegenaan lopen en zo de relatie tussen de overheid en sociaal 
ondernemers te verbeteren. 

Herkenning en Erkenning

Situatie

Identiteit is voor sociaal ondernemers zelf belangrijk, maar ook voor de buitenwereld; voor 
klanten die verantwoorde producten willen kopen, voor medewerkers die willen werken aan 
een betere wereld en voor leveranciers die ook willen werken aan een duurzamere keten. 
Ook voor de relatie met de overheid is wederzijds begrip van belang. Social enterprises 
werken samen met de overheid, hebben te maken met regelgeving en zijn leverancier van de 
overheid. Social enterprises willen daarom herkend worden door een overheid als een social 
enterprise en niet als een commerciële speler of een goed doel afhankelijk van subsidies. 
Sociaal ondernemers geven aan dat ze in de praktijk vaak niet worden begrepen door een 
gemeente of ministerie. ‘Zijn jullie nu een stichting of een bedrijf?’ is vaak gehoorde  vraag 
vanuit een gemeente.
Maar minstens zo belangrijk is dat de overheid het werk van social enterprises erkent. Social 
enterprises creëren maatschappelijke waarde. De overheid, op nationaal en lokaal niveau, 
zou dit moeten erkennen. Hier hoeven geen organisaties voor worden opgetuigd, maar sim-
pelweg stellen dat social enterprises bestaan en nuttig werk verrichten is een mooie eerste 
stap. De overheid kan veel doen om de bekendheid van social enterprises te vergroten. Dat 
geeft niet alleen de bestaande ondernemers rugwind, maar creëert ook aspiratie, het zal 
ook nieuwe ondernemers naar de sector trekken. Het is een essentiële eerste stap om de 
sector een stimulans te geven.

Wat gebeurt en in het buitenland?20 
 • In Frankrijk is een nationaal overlegorgaan voor social enterprises opgericht 
  via Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire (CSESS). 
 • In het Verenigd Koninkrijk wordt de social enterprise al een decennium gezien
  als een onmisbaar element in de maatschappijvisie van ‘big society’ en is
  vaak geprezen door premier David Cameron.
 • De Europese Unie heeft een ‘Social Business Initiative’ gestart waar het be-
  grip wordt erkend, en waar verschillende stimulerings- en kennisontwikke-
  lingsprojecten binnen vallen waaronder een ‘Social Impact Measurement
  Subgroup’, opgericht om een methode te ontwikkelen om de social impact van
  social enterprises te meten.
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Toegang tot kapitaal 

Situatie

Social enterprises behalen twee soorten rendement: financieel en maatschappelijk. Ka-
pitaalverstekkers zijn traditioneel vooral geïnteresseerd in financieel rendement, maar de 
interesse in ‘impact investment’ groeit. Toch is de vraag naar geduldig groeikapitaal drie 
keer groter dan het aanbod.22 In de Social Enterprise Monitor 2013 geeft 38% van de Ned-
erlandse social enterprises aan dat toegang tot kapitaal hun grootste barrière is.23 Social 
enterprises behoeven risicokapitaal, start- en  groeikapitaal dat gemiddeld genomen minder 
financieel rendement oplevert en een langere adem van de investeerder vereist. 

Social Enterprise NL zet zich op verschillende manieren in om meer start- en groeikapitaal 
op de markt te krijgen en investeerders die geïnteresseerd zijn in financieel én maatschap-
pelijk rendement te bewegen om actief te worden als financier van social enterprises. Het 
afgelopen jaar is al veel bereikt op dit onderwerp. ABN AMRO heeft een impact fonds in-
gesteld, met steun van de Postcodeloterij is het investeringsfonds voor social enterprises 
Impact Ventures opgericht, en verschillende filantropische fondsen zijn bezig met mission-
related investment. Dit is een goed begin, maar om impact van de social enterprise sector 
verder te vergroten is meer groeikapitaal wenselijk. De overheid heeft hier ook een rol, want 
zij is zeer gebaat bij zowel maatschappelijk als economisch rendement en kan marktpartijen 
verleiden meer in impact te investeren. 

Wat gebeurt en in het buitenland?
 • Het Verenigd Koninkrijk heeft de ‘Big Society Capital’ opgericht. Big Society 
  Capital fungeert als sociale investeringsbank. De bank investeert in Social 
  Investment Finance Intermediairies, deze investeren vervolgens in social en-
  terprises.
 • In Frankrijk is binnen het Programme d’Investissements d’Avenir, een invest-
  eringsfonds gericht op innovatie, 100 miljoen euro vrijgemaakt voor social 
  enterprises.
 • Het European Investment Fund (EIF) van de EU heeft de ‘Social Impact Ac-
  celerator’ opgericht, dit fonds investeert in nationale fondsen die vervolgens
  investeren in social enterprises. 
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Neem actief deel aan het Social Business Initiative van de Europese Unie 
Rijksbreed 

De EU start in het kader van het Social Business Initiative (SBI) verschillende initiatieven 
om sociaal ondernemerschap te stimuleren.21 Nederland speelt hier nauwelijks een rol in. 
Vanuit het SBI worden peer reviews georganiseerd waarin door experts uit andere Europese 
landen de staat van de ‘sociale economie’ wordt onderzocht. Nederland heeft zich nog niet 
laten ‘reviewen’. 

Social enterprises hebben meer profijt van Europese regelingen (van funding tot onderzoek) 
indien Nederland zich actief inzet voor het SBI.

Richt een masteropleiding en leerstoelen social entrepreneurship op
Ministerie van OCW

Social enterprises zijn een nieuw fenomeen. Er is veel wat we nog niet weten. Meer onder-
zoek is dus nodig. Ook is er meer expertise nodig. Social enterprises geven aan dat het 
moeilijk is om goed personeel te vinden. Gezien de groei van social enterprises zal dit in de 
toekomst alleen maar moeilijker worden. Het gericht opleiden van talent voor de social en-
terprise sector is dus nodig. Topinstituten zoals INSEAD, Oxford en Harvard bieden inmiddels 
social entrepeneurship opleidingen aan. In Nederland blijft het aanbod nog beperkt tot een 
minor op enkele universiteiten en hogescholen.

Om relevante kennis op te doen en talent voor de social enterprise sector op te leiden moet 
het hoger onderwijs aanhaken door het oprichten van een masteropleiding en het instellen 
van leerstoelen en lectoraten aan verschillende universiteiten en Hogescholen. 

26



29

ling voor social enterprises zodat particuliere investeringen in sociale ondernemingen fiscaal 
aftrekbaar worden.

Naast de eerder genoemde fiscale prikkels kunnen private investeringen ook gestimuleerd 
worden door garantiestellingen. Garantiestelling door de overheid is een oplossing om finan-
ciering door reguliere partijen los te trekken of tegen gunstiger condities overeen te komen. 
De overheid zou garantiestellingen kunnen koppelen aan bepaalde voorwaarden omtrent 
sociale innovaties en social impact, bijvoorbeeld door de voorwaarden aan te houden die het 
EU Social Entrepeneurship Fund stelt.28 

Investeer in een nieuw social enterprise fonds (fund of funds)
Ministerie van Economische Zaken

Om de beschikbaarheid van geduldig groeikapitaal voor social enterprises te vergroten en 
private partijen te verleiden om te investeren in maatschappelijke impact kan de overheid 
een eigen investeringsfonds voor social enterprises oprichten, zoals dat ook in verschillende 
buurlanden is gebeurd zonder dat hier staatssteunregels zijn overtreden.29  Denk hierbij aan 
een investering tussen de 50 en 150 miljoen euro verdeeld over drie jaar, gestructureerd als 
een fund of funds dat als limited partner investeert in particuliere fondsen, naast andere 
investeerders. Want om succesvol te investeren in social enterprises is specifieke expertise 
nodig. De overheid kan op deze manier deelnemen in private social impact fondsen die op 
financieel en op maatschappelijk rendement sturen.30  Deze fondsen hebben meer ervaring 
met opereren op de markt, dragen een eigen risico en maken hierdoor afgewogen invester-
ingsbeslissingen. Naast de verbetering van de beschikbaarheid van financiering voor social 
enterprises op korte termijn, kan een dergelijke faciliteit ook bijdragen aan de opbouw van 
een infrastructuur voor social impact fondsen.

Benut voor de opzet van het fonds de ervaringen van al lopende revolverende fondsen (zoals 
van de Participatiemaatschappij PPM Oost en ook de stedelijke ontwikkelingsfondsen in 
Rotterdam en Den Haag), die al eerder het staatssteunnotificatietraject hebben doorlopen, 
dit om te voldoen aan de Europese staatssteunregels.

Wat stellen we voor?

 • Verbreed bestaande algemene stimuleringsregelingen. 
 • Stimuleer private investeringen in social enterprises.
 • Investeer in een nieuw social enterprise fonds (fund of funds).

Verbreed bestaande stimuleringsregelingen
Ministerie van Economische Zaken

De overheid stimuleert al investeringen in sectoren waar de risico’s voor private investeerders 
hoog zijn en wel een kapitaalbehoefte bestaat. Dit gebeurt bijvoorbeeld via de SEED capital 
regeling en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM). Via de fondsen die onder-
deel uitmaken van de SEED capital regeling wordt geïnvesteerd in starters in de creatieve 
en technologische sector. Social enterprises hebben bewezen vaker (sociale) innovaties te 
creëren.24 Breid daarom deze bestaande regeling uit met fondsen voor starters in de social 
enterprise sector.25 De Regionale Ontwikkelings Maatschappijen investeren nu al in innova-
tieve MKB’ers en hebben de ambitie om in maatschappelijke oplossingen te investeren.26  
Social enterprises en Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen weten elkaar nu nog weinig 
te vinden. Hier moet verandering in worden gebracht, bijvoorbeeld door een apart loket voor 
social enterprises en actieve voorlichting. Het ministerie van Economische Zaken kan hier 
een coördinerende rol op zich nemen. 
Bij het op te richten Dutch Good Growth Fund kan een deel gereserveerd worden voor social 
enterprises die zich richten op internationale ontwikkeling.27   

Stimuleer private investeringen in social enterprises
Ministerie van Financiën 

Ondanks dat social enterprises het maatschappelijk rendement voorop stellen, zeg maar 
het algemeen nut, is investeren in social enterprises niet fiscaal aantrekkelijk. Giften aan 
stichtingen met een ANBI status zijn dit wel. Maak investeren in social enterprises fiscaal 
aantrekkelijk, bijvoorbeeld door invoering van een nieuwe variant op de Tante Agaath rege-
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Toegang tot markten 

Situatie

Social enterprises brengen vaak nieuwe producten en diensten op de markt. Deze hebben 
tijd nodig voor ze door de consument worden ontdekt. Denk aan biologisch voedsel, lang een 
nicheproduct, maar in 2012  goed voor een miljard euro omzet.31  

De overheid kan een rol spelen bij het stimuleren van afzetmarkten voor social enterprises 
door meer gebruik te maken van haar producten en diensten. Meer klanten en meer omzet 
voor social enterprises betekenen meer maatschappelijke waarde. 

De overheid is al bezig met het vergroten van de maatschappelijke waarde van haar inkoop-
proces. Via ‘duurzaam inkopen’ probeert de overheid leveranciers aan te zetten tot duur-
zame productie en bij veel aanbestedingen is ‘social return’ een onderdeel, dit houdt in dat 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij de opdracht moeten worden betrokken. 
Planet en people lijken daarmee een plek te hebben veroverd in het aanbestedingsbeleid, 
en de overheid lijkt op weg om daar ook beleidscoherentie in te ontwikkelen, dus dat het 
inkoopvolume mede wordt gericht op een bredere beleidsagenda. 

De praktijk blijkt echter weerbarstiger. De laagste prijs is nog steeds het belangrijkste 
uitgangspunt bij de meeste inkopers en inkoop wordt nog zelden gezien als middel om 
maatschappelijke waarde te maximeren. Het eerder genoemde voorbeeld van de gemeente 
Amsterdam, die zelf geen taxi’s van Taxi Electric gebruikt, is exemplarisch voor het aan-
bestedingsbeleid van veel gemeenten.

Wij pleiten in deze pijler niet voor het ‘voortrekken’ van social enterprises. Dat is niet mogelijk
binnen het wetgevend kader, maar belangrijker, het is niet in het maatschappelijk belang 
en daar gaat het uiteindelijk om. Als de aanbesteding zich ontwikkelt richting maatschap-
pelijke waarde dan zullen de bedrijven met een maatschappelijke missie vanzelf een na-
tuurlijke positie krijgen.
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 Wat gebeurt er in het buitenland?
 • In het Verenigd Koninkrijk is sinds 1 januari 2013 de ‘Social Value Act’ van 
  kracht. Hierdoor zijn autoriteiten verplicht in aanbestedingen kwaliteitscrite-
  ria mee te wegen die verband houden met sociale en ecologische impact. Ook
  kent het Verenigd Koninkrijk een ‘Localism Bill’ waarmee bewoners het recht
  krijgen om publieke diensten in eigen hand te nemen, wat de kosten van zorg
  kan beperken en de sociale binding kan vergroten.
 • In de VS en het Verenigd Koninkrijk wordt geëxperimenteerd met Social Im-
  pact Bonds. Dit is een nieuw vorm van inkopen waarbij de overheid de ge-
  vraagde maatschappelijke dienst kan definiëren, gebaseerd op meetbaar re-
  sultaat.32 
 • In Zweden is de Act of Free Choice van kracht. De Act of Free Choice maakt 
  het voor zorgaanbieders mogelijk diensten te verlenen zonder reguliere aan-
  bestedingsprocedures door te lopen. Iedere aanbieder die voldoet aan een 
  aantal criteria kan zich laten registreren als erkend en gekwalificeerd dienst-
  verlener.
 • De EU ondersteunt het creëren van maatschappelijke meerwaarde via aan-
  bestedingen: “The proposed reform aims to facilitate a qualitative improve-
  ment in the use of public procurement by ensuring greater consideration for 
  social and environmental criteria such as life-cycle costs or the integration
  of vulnerable and disadvantaged persons, thereby helping to achieve the ob-
  jectives of the Europe 2020 Strategy.”33

 Wat stellen we voor?
 • Start een opleidingsprogramma voor inkopers gericht op het creëren van 
  maatschappelijke waarde binnen de huidige kaders.
 • Start een pilot in vijf steden om te experimenteren met verschillende ma-
  nieren van creëren van maatschappelijke waarde via aanbestedingen.
 • Maak ‘maatschappelijke meerwaarde’ een  gunningcriterium van EMVI, 
  waarin alle soorten aanbieder een gelijke positie hebben. 
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Op hetzelfde moment hebben social enterprises vaak moeite om hun maatschappelijke 
meerwaarde op een gestandaardiseerde manier kwantificeerbaar te maken. Hierdoor is het 
voor social enterprises lastig zich te onderscheiden voor aanbestedende diensten. Ontwik-
kel aan de hand van deze pilot een tool om maatschappelijke meerwaarde kwantificeerbaar 
te maken.
Binnen de pilots kan ook worden geëxperimenteerd met Social Impact Bonds. Wij verwachten 
dat sociaal ondernemers als geen ander in staat zijn om deze vraag te beantwoorden en 
daadwerkelijk efficiënt maatschappelijke waarde te creëren. We willen de overheid dus 
graag aanmoedigen om dit verder te verkennen.

Maak ‘maatschappelijke meerwaarde’ een  gunningcriterium van EMVI, waarin alle 
soorten aanbieders een gelijke positie hebben
Ministerie van Binnenlandse Zaken

Overheden zijn binnen de nieuwe Aanbestedingswet verplicht om naast de prijs ook te kijk-
en naar de kwaliteit en milieu, en zij kunnen eisen aan social return opnemen als zij dat 
wensen. Dit gebeurt via het  principes van Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). 
Dit zijn criteria die door de aanbesteder moeten worden opgesteld. Hiervoor bestaat geen 
vaste lijst, maar de criteria moeten altijd verband houden met de opdracht. Wij stellen voor 
om deze trend door te ontwikkelen en te proberen om het integrale begrip ‘maatschap-
pelijke meerwaarde’ binnen EMVI als richtlijn te hanteren. Dit betekent dat de aanbesteder 
altijd moet kijken welke aannemende partij het meeste maatschappelijke meerwaarde kan 
creëren. 
Deze voorgestelde maatregel zal de social enterprise geen speciale voorkeurspositie geven, 
maar bedrijven die zich richten op maatschappelijke waarde zullen hier wel van profiteren. 
Hun bedrijfsvoering en hun producten en diensten zijn immers al in deze filosofie gestruc-
tureerd, en zij zullen dus zonder extra investeringen vaker en gemakkelijker voldoen. Hun 
huidige nadelen, dat zij waarde creëren die niet wordt meegeteld, wordt dan een voordeel.
Het definiëren van integrale maatschappelijke waarde vraagt verder onderzoek, maar in het 
Verenigd zijn al grote stappen gezet die ten voorbeeld kunnen dienen. Daarbij kan ook het 
aspect van community worden betrokken waarbij lokale initiatieven meer ruimte krijgen, wat 
in het Verenigd Koninkrijk is opgenomen in de Localism Bill.36 

Start een opleidingsprogramma voor inkopers gericht op het creëren van maatschappe-
lijke waarde binnen de huidige kaders
Ministerie van Binnenlandse Zaken in samenwerking met de VNG en PIANOo

Binnen de bestaande regels kunnen inkopers al veel meer doen om maatschappelijke 
waarde te generen. Uit recente jurisprudentie blijkt dat aanbesteders relatief veel vrijheid 
hebben bij het opstellen van de gunningssystematiek.34  Deze vrijheid wordt nu nog maar 
mondjesmaat benut. 

Dit komt onder andere doordat er binnen inkopers een traditie bestaat om te gunnen op de 
laagste prijs, omdat ze niet altijd op de hoogte zijn van wat er binnen de huidige richtlijnen 
mogelijk is en omdat maatschappelijke meerwaarde niet altijd kwantificeerbaar is. In het 
opleidingsprogramma kan speciale aandacht worden gegeven aan domeinen als zorg en 
arbeidsparticipatie waar uit de praktijk blijkt dat gemeenten vooral werken met stichtingen 
en hierdoor social enterprises (vaak een BV) niet in aanmerking komen voor het winnen van 
een aanbesteding.  

Een opleidingsprogramma, uitgevoerd door PIANOo, kan inkopers (lokaal en nationaal) be-
wust maken van een ruimer begrip van maatschappelijke waarde en de mogelijkheden om 
binnen de huidige richtlijnen meer maatschappelijke waarde te generen in aanbestedingen.

Start een pilot in vijf steden om te experimenteren met verschillende manieren van 
creëren van maatschappelijke waarde via aanbestedingen 
Ministerie van Binnenlandse Zaken in samenwerking met de VNG en PIANOo35 

Overheden hebben nog weinig ervaring met creëren van maatschappelijke meerwaarde in 
aanbestedingen. Op dit moment gebeurt dat vooral via social return en duurzaam inkopen. 
Daarom stellen wij voor dat in vijf steden een pilot wordt gestart met als doel maatschap-
pelijke meerwaarde creëren via aanbestedingen. Doe dit binnen vastgestelde thema’s (zoals 
energie, catering of groenvoorziening) zodat de resultaten tussen de steden met elkaar 
vergeleken kunnen worden. Deze steden krijgen de vrijheid om buiten de huidige richtlijnen 
te ondervinden wat wel en wat niet werkt.

32



Institutionalisering en 
stimulering

Situatie

De kern van een social enterprise, een maatschappelijke missie verwezenlijken door mid-
del van een bedrijfsmodel, kent geen plek binnen de huidige juridische- en beleidskaders. 
Social enterprises moeten kiezen voor de rechtsvorm van de stichting, BV of coöperatie. Elk 
van deze rechtsvormen kent een aantal nadelen waardoor niet recht wordt gedaan aan de 
identiteit van een social enterprise:

 • De stichting kent geen leden of aandeelhouders en kan derhalve geen eigen
  vermogen aantrekken van investeerders. Beloning van de ondernemer voor 
  zijn ondernemersrisico is lastig vanwege het wettelijke verbod tot het doen 
  van uitkeringen aan oprichters, bestuurders en anderen die deel uitmaken 
  van een orgaan van de stichting.
 • Ook de BV kent nadelen, met name omdat zij wettelijk en in het maatschap-
  pelijke verkeer wordt gezien als een entiteit die winst beoogt. Hierdoor heb
  ben veel lokale overheden een sterke voorkeur hebben voor het gebruik van 
  de stichting. De BV mist derhalve de gunfactor die in de praktijk heel belan-
  grijk is, onder andere in het zorgdomein en de arbeidsparticipatie. Ook is de 
  sociale missie bij een BV niet beschermd. Dit kan, bijvoorbeeld door een ex-
  terne investeerder, leiden tot mission drift. 
 • De coöperatie heeft een grotere gunfactor dan een BV, maar de coöperatie 
  als rechtsvorm is niet passend voor alle social enterprises. Het grootste knel-
  punt van de coöperatie is dat zij zich volgens de wet ten doel moet stellen in
  bepaalde stoffelijke behoeften van haar leden te voorzien krachtens overeen-
  komsten, met hen gesloten in het bedrijf dat zij te hunnen behoeve uitoefent 
  of doet uitoefenen. Daarnaast moet de coöperatie in beginsel twee leden heb-
  ben. In veel gevallen is het onduidelijk of er wel leden moeten zijn en zo ja, wie 
  lid moeten zijn. Ten slotte geldt dat een coöperatie moeilijker te financieren is 
  aangezien zij als rechtsvorm geen in aandelen verdeeld kapitaal kent.
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Veel social enterprises werken met een combinatie van stichting en BV, en eventueel een 
ruling van de belastingdienst voor de relatie tussen de twee. Dat is niet ideaal vanuit kosten, 
complexiteit, en de transparantie naar de stakeholders. 

In veel landen om ons heen wordt een aparte rechtsvorm gebruikt om de social enterprise 
niet alleen als entiteit te her- en erkennen, maar ook om de bovengenoemde nadelen te 
adresseren en om fiscale stimulering mogelijk te maken. Om tot meer specifiek stimuler-
ingsbeleid te komen is het nodig om de social enterprise te separeren van andere bedrijven. 

De sector zelf geeft aan behoefte te hebben aan een eigen rechtsvorm en kan samen met 
de overheid deze nieuwe rechtsvorm ontwerpen.

Wat gebeurt er in het buitenland?

 • In het Verenigd Koninkrijk is in 2005 de Community Interest Company (CIC) 
  opgericht. Een CIC is een variant op de BV die primair maatschappelijke doe-
  len nastreeft en verplicht is een deel van haar winst te investeren in deze so-
  ciale doelen en/of in de gemeenschap via de zogenaamde dividend cap. 
 • De Verenigde Staten kennen de BCorp, gedeeltelijk vergelijkbaar met de CIC 
  maar zonder dividend cap
 • België kent de Vennootschap met Sociaal Oogmerk. Deze bedrijven hebben in
  hun statuten vermeld dat ze niet gericht zijn op verrijking van de vennoten.
 • Zowel Duitsland als België kennen een laag btw-tarief voor bedrijven die zich 
  specialiseren in  werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de ar-
  beidsmarkt, zoals bijvoorbeeld kringloopwinkels en andere sociale firma’s. 
  Tenminste 25% van het personeel, die ook daadwerkelijk werknemer zijn, 
  heeft een arbeidshandicap. Zij steunen dus de onderneming die deze banen 
  creëren en beperken zich niet tot het steunen en stimuleren van het individu 
  via loonaanvulling en begeleiding zoals nu in Nederland.



 Tot slot

De social enterprise sector heeft zich de afgelopen jaren ook in Nederland gevormd, va-
nuit de ondernemers. Social Enterprise NL heeft inmiddels ruim 200 aangesloten bedrij-
ven, een diverse groep met bekende namen als Tony’s Chocolonely, de Triodos bank, 
Kringloopwinkels en Return to Sender, en met interessante jonge ondernemingen zoals 
Taxi Electric, Zorg voor Elkaar, GreenFox en Specialisterren. Nieuwe ondernemingsvormen 
zoals bewonersbedrijven en energiecoöperaties sluiten zich aan. De ondernemers beant-
woorden de grote en kleine maatschappelijke vragen van deze tijd. Ze ontmoeten veel 
respons uit de maatschappij, van betrokken consumenten en grote bedrijven, zoals ABN 
AMRO en PwC, die vanuit hun MVO programma’s met deze ondernemers willen werken, 
tot impact investors die de maatschappelijke waarde meewegen. Universiteiten en Hoge-
scholen tonen steeds meer interesse in sociaal ondernemerschap. Sommige gemeentes 
hebben stappen gezet om de ondernemers rugwind te geven. De ondernemers moeten 
vaak tegen de stroom van een gevestigde orde oproeien, ze passen in geen enkel hokje 
of regeling, en ze zijn vaak gefrustreerd over de overheid die toch, net als zij, een verant-
woordelijkheid heeft voor het maatschappelijk belang. Het is tijd dat de Rijksoverheid 
zich oriënteert en actief wordt om deze maatschappelijke en economische kracht zoveel 
mogelijk ruimte en ondersteuning te geven.

De sector heeft zich gevormd en is verenigd in Social Enterprise NL, en is beschikbaar als 
gesprekspartner voor de overheid. Wij hebben deze agenda opgesteld na een oriëntatie 
bij onze ondernemers en veel informele gesprekken met ambtenaren en politici. We zijn 
zeer verguld met de vele positieve reacties en suggesties die we hebben ontmoet in het 
proces naar deze breed gedragen agenda. 

De social enterprise sector is divers en adresseert een veelheid aan maatschappelijke 
problemen. Het is een ondernemingsvorm die soms heel erg lijkt op een gewoon bedrijf, 
zoals Triodos bank en Tony’s Chocolonely, en die soms dicht tegen publieke diensten aan 
schuurt zoals in arbeidsparticipatie en buurtbedrijven. Deze agenda is dan ook breed en 
vraagt eigenlijk iets van bijna elk ministerie, van bijna elke commissie in de Tweede Kam-
er. Dat maakt het voor ons niet gemakkelijk, de overheid is niet één loket, en we zijn fysiek 
niet in staat om iedereen te ontmoeten die dat zou wensen. Maar het kan niet anders. De 
weg die wij schetsen is een natuurlijke ontwikkeling naar een schoner Nederland waarin 
iedereen mee kan doen, wat zich richt op welvaart én welzijn van alle Nederlanders, vraag 
gestuurd vanuit ondernemerschap.

Wat stellen we voor?

 • Creëer een aparte rechtsvorm voor social enterprises gebaseerd op de BV. 
 • Stimuleer social enterprises fiscaal.

Creëer een aparte rechtsvorm voor social enterprises 
Ministerie van Financiën en justitie

Ook Nederland heeft behoefte aan een eigen (semi) rechtsvorm voor social enterprises, en 
wij zijn van mening dat een variant op het Angelsaksische model het beste bij Nederland 
past omdat het eenvoudig is en aantrekkelijk blijft voor ondernemers en investeerders. Kies 
voor een rechtsvorm geënt op de BV met duidelijke voorwaarden, eventueel met een winst-
beperking. Ga voor het ontwerp van de rechtsvorm in gesprek met sector, die hier duidelijke 
ideeën over heeft.

Stimuleer social enterprises fiscaal.
Ministerie van Financiën 

Veel social enterprises nemen genoegen met minder winst in ruil voor maatschappelijk ren-
dement. Dit is niet erg, integendeel, hier kiezen ze zelf voor. Dit maakt hun bedrijfsmodel wel 
kwetsbaarder. Om dit op te vangen kunnen social enterprises fiscaal gestimuleerd worden. 
Daartoe moet de social enterprise kunnen worden gesepareerd van normale bedrijven. Een 
eigen rechtsvorm kan een aangrijpingspunt vormen voor fiscale faciliteiten.

De fiscale faciliteiten moeten worden gericht op de specifieke (onderscheidende) kenmerken 
van de sociale onderneming en de soort maatschappelijke en economische waarde die zij 
creëren. Nederland zou de effectiviteit van dit soort regelingen (zoals in België en Duitsland 
voor arbeidsparticipatie) moeten onderzoeken.

Fiscale stimulering vraagt een verdere discussie, die wij in 2015 hopen te voeren.
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