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Het belang van social enterprises
Wat voor land willen we achterlaten aan onze kinderen en kleinkinderen? Dat is een vraag die
centraal staat in mijn werk. Voor mij gaat het om fatsoenlijk werk voor iedereen, duurzame
energievoorziening, goede zorg, oog voor de minder bedeelden in de wereld en respectvol
met elkaar omgaan. Een van de interessantste resultaten uit het 21minuten.nl onderzoek
(editie 2009), in 2005 geïnitieerd door McKinsey & Company, vond ik dat meer mensen zich
zorgen maakten over het normen en waarden verval dan over de financiële crisis.
Vanuit de SER doen we hard ons best dit voor elkaar te krijgen. Het recent afgesloten energieakkoord maakt Nederland duurzamer en het sociaal akkoord biedt de basis voor een
gezonde arbeidsmarkt. Maar de SER is slechts een van de spelers. Echte verandering
komt vanuit de samenleving. De opkomst van social enterprises volg ik dan ook met zeer
veel interesse. Honderden van dit soort bedrijven, van klein tot groot, werken aan een betere maatschappij. Maatschappelijke vraagstukken zoals een lage arbeidsparticipatie van
mensen met een kwetsbare achtergrond, milieuvervuiling of internationale armoede zijn
voor deze organisaties geen onoplosbaar probleem, maar het startpunt van hun onderneming. Social enterprises bieden innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen,
dat is voor mij inmiddels meer dan duidelijk.
De Social Enterprise Monitor 2014 laat zien dat de social enterprise sector niet alleen van
maatschappelijke waarde, maar ook van economische waarde is. Social enterprises zorgen,
tegen de economische trend in, voor werkgelegenheidsgroei. Dat is in deze tijden van groot
belang. Het toont aan dat het oplossen van maatschappelijke problemen en het creëren van
economische groei goed samen kunnen gaan. De ontwikkeling van social enterprises mag
dus niet ontbreken in het recent opgelaaide groeidebat.
De Social Enterprise Monitor is een waardevol document, want het is vooralsnog de enige
publicatie die de Nederlandse social enterprise sector zichtbaar maakt en inzicht biedt in de
ontwikkeling. Uit de monitor komen veel resultaten naar voren die voor beleidsmakers zeer
relevant zijn. Zo wordt duidelijk tegen welke obstakels social enterprises aanlopen. Om te
bepalen hoe we deze barrières het beste weg kunnen nemen is meer kennis en onderzoek
nodig. Het doet me daarom deugd dat het kabinet de SER heeft gevraagd om een onderzoek
uit te voeren naar sociaal ondernemerschap en hoop dat meer onderzoeksinstellingen zich
in de social enterprise sector zullen verdiepen. Dit vormt de basis voor goed beleid.
In het land dat ik wil achterlaten aan mijn kleinkinderen spelen social enterprises een cruciale rol. Ik hoop dat de Social Enterprise Monitor 2014 u, vanuit welke rol dan ook, inspireert deze ontwikkeling te stimuleren.
Wiebe Draijer
Voorzitter SER
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Management Samenvatting
Social enterprises zijn innovatieve bedrijven die zowel maatschappelijke als economische waarde
leveren. Dit is het beeld dat uit de Social Enterprise Monitor 2014 naar voren komt.
Werkgelegenheid groeit met 12%
De werkgelegenheid binnen de onderzochte bedrijven is de afgelopen twee jaar met 12% toegenomen. De ontwikkeling van de werkgelegenheid binnen de social enterprise sector gaat tegen
de trend van het reguliere MKB in, waar de werkgelegenheid tussen 2012 en 2014 is gedaald.
Social enterprises leveren vaak innovatieve diensten of producten
Bijna de helft (48%) van de ondervraagde social enterprises geeft aan een product of dienst te
leveren dat voor de oprichting van de social enterprise nog niet op markt was.
Volop optimisme over de toekomst
99% van de ondervraagde ondernemers verwacht te groeien, het grootste deel door het ontplooien
van nieuwe activiteiten voor de huidige doelgroep.
Een derde van de social enterprises heeft in 2013 financiering aangetrokken
57% van de ondervraagde ondernemers heeft in 2013 een vorm van externe financiering gezocht.
Van de ondernemers die actief financiering hebben gezocht is 59% er ook in geslaagd om de financiering aan te trekken.
Toegang tot kapitaal en vinden nieuwe klanten belangrijkste obstakels
Het verkrijgen van financiering (door 47% van de respondenten genoemd) en aantrekken van nieuwe klanten (44%) zijn voor social enterprises de belangrijkste obstakels voor verdere groei. Ook
wet- en regelgeving wordt vaak (30%) genoemd.
Arbeidsparticipatie en internationale ontwikkeling belangrijkste impactgebieden
Het verhogen van de arbeidsparticipatie en internationale armoedebestrijding zijn impactgebieden
waar de meeste van de respondenten zich op richten, respectievelijk 21% en 19%.
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Onderzoeksverantwoording
De Social Enterprise Monitor 2014 is een verslag van de belangrijkste resultaten uit een enquête
die onder de 168 leden van Social Enterprise NL is uitgezet. De vragenlijst bestond uit 40 vragen en stond open tussen 9 januari en 15 februari 2014. 115 respondenten hebben de enquête
volledig ingevuld, een respons van 68%. Alle resultaten uit deze monitor zijn gebaseerd op de
antwoorden die door de sociaal ondernemers zelf zijn gegeven, hier heeft geen externe controle
op plaatsgevonden.
Leden van Social Enterprise NL voldoen aan de volgende criteria, 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.
Met 115 respondenten is dit het grootste onderzoek onder social enterprises in Nederland, de resultaten van deze monitor geven een beeld van de ontwikkeling van de leden van Social Enterprise
NL.
Een aantal vragen was niet verplicht, percentages bij deze vragen zijn berekend aan de hand van
het aantal respondenten dat antwoord heeft gegeven. In voetnoten wordt vermeld wanneer dit het
geval is.
25% van de respondenten bevindt zich in de door ons gedefinieerde start-up fase, dit houdt in dat
ze minder dan twee jaar oud zijn. 45% van de respondenten bevindt zich in de professionaliseringsfase, dit zijn ondernemingen ouder dan twee jaar met minder dan 250 medewerkers en een
omzet onder de één miljoen euro. 30% van de respondenten bevinden zich in de volwassenfase,
deze ondernemingen hebben meer dan 250 werknemers en/of een omzet boven de één miljoen
euro.1
Dit is de tweede editie van de Social Enterprise Monitor. De vragenlijst is grotendeels hetzelfde als
vorig jaar. Het aantal respondenten dit jaar is bijna dubbel zo hoog als vorig jaar, hier moet rekening mee gehouden worden wanneer de resultaten van dit jaar met vorig jaar worden vergeleken.
Het doel van de Social Enterprise Monitor is bij te dragen aan de kennisopbouw rondom het begrip
sociaal ondernemerschap in Nederland. Sinds 2013 wordt de monitor jaarlijks gepubliceerd.
McKinsey & Company heeft Social Enterprise NL ondersteund in de uitvoering van het onderzoek.
Social Enterprise NL is eindverantwoordelijk voor de resultaten.
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Impact First

Een social enterprise streeft primair naar een maatschappelijk doel en het verdienmodel van de
onderneming staat in dienst van het uitvoeren van de missie. Het vooropstellen van de maatschappelijke missie en wat dat betekent voor de bedrijfsvoering is hoe social enterprises zich onderscheiden van reguliere bedrijven.

55% van de respondenten geeft aan zich op twee maatschappelijke doelen te richten, bijvoorbeeld arbeidsparticipatie en sociale cohesie. Dit is te verklaren door het feit dat social enterprises maatschappelijke waarde als uitgangspunt nemen en zich hierdoor niet beperken tot één
beleidsthema.

Arbeidsparticipatie en internationale armoedebestrijding belangrijkste impactgebieden

Steeds meer social enterprises meten hun impact

Het verhogen van de arbeidsparticipatie en internationale armoedebestrijding zijn de belangrijkste
impactgebieden van de respondenten. Dit beeld is ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar.2

62% van de respondenten geeft aan dat zij de maatschappelijke impact van hun onderneming
meet, dit is een toename in vergelijking met vorig jaar.4 Het meten en onderbouwen van de
maatschappelijke impact is belangrijk voor social enterprises om herkend en erkend te worden, en
om hun maatschappelijke missie te onderbouwen. Vanuit de buitenwereld (klanten, leveranciers,
overheden) wordt steeds meer verwacht dat social enterprises hun impact zichtbaar maken. De
meeste social enterprises hebben hiervoor een eigen passende methode ontwikkeld. Diepgravende instrumenten zoals bijvoorbeeld Theory of Change en Social Return on Investment worden
nog weinig gebruikt.5 Dit kan verklaard worden doordat het toepassen van deze instrumenten
tijdsintensief is, eenvoudige gestandaardiseerde tools en benchmarks zijn schaars, en ze niet voor
alle type ondernemingen geschikt zijn.

Welke
Welkevan
vanonderstaande
onderstaandeopties
optiesbeschrijven
beschijven de
de maatschappelijke
maatschappelijke impact
impact van
van uw
uw organisaorganitie
het
best?
Selecteer
maximaal
2
antwoorden.
satie het best? Selecteer maximaal 2 antwoorden.

Meet u de maatschappelijke impact van uw onderneming? Zo ja, welke methode gebruikt u? (meerdere antwoorden mogelijk)

Figuur 13
Social enterprises die de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen verhogen werken vooral met
langdurig werklozen en jongeren met minimale kansen op de arbeidsmarkt. Deze social enterprises verhogen de eigenwaarde van hun werknemers door hen volwaardig deel te laten nemen aan
het arbeidsproces. Maar ook de BV Nederland profiteert hiervan, omdat de overheid bespaart op
uitkeringen en begeleidingskosten.
Figuur 2
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Social enterprises economisch
van grote waarde

Hoeveel bedroeg de omzet in euros van uw onderneming in 2012 en 2013?

Social enterprises creëren niet alleen maatschappelijke waarde, maar zorgen ook voor economische groei. Binnen de onderzochte social enterprises is zowel de werkgelegenheid als de omzet
gestegen.
Werkgelegenheid groeit met 12%
De werkgelegenheid binnen de onderzochte bedrijven is de afgelopen twee jaar gestegen. Het
aantal voltijd werknemers in loondienst is tussen 2012 en 2014 met 12% toegenomen.6 De werkgelegenheidsstijging komt overeen met de monitor van vorig jaar, tussen 2010 en 2012 steeg
de werkgelegenheid zelfs met 25%.7 De ontwikkeling van de werkgelegenheid binnen de social
enterprise sector gaat tegen de trend van het reguliere MKB in, waar de werkgelegenheid tussen
2012 en 2014 is gedaald.8 Social enterprises presteren economisch gezien beter dan de trend. Het
model van een social enterprise, waar de maatschappelijke missie voorop staat, is dus ook economisch van waarde. De sterke werkgelegenheidsgroei is te verklaren door het feit dat veel social
enterprises werk niet als een kostenpost zien, maar als een doel. Deze bedrijven rekenen zichzelf
niet af op aandeelhouderswaarde, maar op het aantal mensen dat ze aan werk hebben geholpen.
Investeren in werk - Emma Safety shoes
Voor Emma Safety Shoes B.V. uit Brunssum was 2013 een historisch en gedenkwaardig
jaar. Als leverancier van topkwaliteit veiligheidsschoenen in Nederland werd deze sociale
onderneming overgenomen door De Meewerkers B.V., een initiatief van een aantal private
investeerders om sociale ondernemingen vanuit de sociale werkvoorziening voort te zetten
in het private domein. Met deze omwenteling brak voor Emma een nieuw tijdperk aan. Er
werd geïnvesteerd in nieuwe modellen veiligheidsschoenen, marketing, verkoop en productiefaciliteiten. De 130 gemotiveerde medewerkers, waarvan 95 met een afstand tot arbeidsmarkt, maakten kennis met hun ‘nieuwe’ Emma. In 2013 werd ondanks de economische
tegenwind de hoogste omzet in het 84 jarig bestaan van Emma gerealiseerd. Een resultaat
waar ze trots op zijn. Met een turbulent overnamejaar achter zich hebben ze inmiddels kunnen bewijzen dat een sociale onderneming ook uiterst winstgevend kan zijn.
Omzetgroei
De economische waarde van social enterprises blijkt niet alleen uit de werkgelegenheidscijfers,
maar ook uit de omzet. Bij 79% van de respondenten steeg de omzet tussen 2012 en 2013.9
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De positieve omzetcijfers zouden verklaard kunnen worden door het feit dat social enterprises een
langetermijnvisie hebben, dit leidt vaker tot goede financiële prestaties.10 Een andere mogelijke
verklaring is de opkomst van de bewuste consument, steeds vaker geven (jonge) consumenten aan
de herkomst van de producten die zij aanschaffen belangrijk te vinden.11
Dit betekent overigens niet dat alle social enterprises ook winstgevendheid zijn, 60% van de social
enterprises draait break-even of is winstgevend. Dit heeft verschillende oorzaken; een deel van de
social enterprises streeft geen winst na en 25% van de social enterprises bevindt zich in de start-up
fase, deze ondernemingen maken vaak nog geen winst, omdat hun businessmodel nog in ontwikkeling is.

Impact van Oeganda tot Bolivia - Text to Change
Text to Change is sinds 2008 bezig met het verstrekken van informatie via sms rondom
gezondheidszorg, educatie en landbouw in opkomende markten. Via haar eigen mobiele
communicatiesystemen brengt Text to Change ngo’s, bedrijven, overheid en VN in contact
met haar doelgroep in deze landen. Van vrouwen in Bolivia tot jongeren in Oeganda. Text
to Change zorgt op deze manier voor een verhoogde kennis op het gebied van gezondheidszorg voor honderdduizenden mensen in afgelegen gebieden via hun mobiele telefoon.
Text to Change is gegroeid van 20 werknemers in 2012 naar 35 eind 2013. Vooral in landen
als Oeganda, Bolivia en Burkina Faso zijn nieuwe mensen aangenomen. Ook de omzet is
hard gegroeid en de social enterprise is nu druk met het opschalen naar nieuwe landen.
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Innovatief van nature

Het businessmodel van social enterprises, waar financiële resultaten in dienst staan van maatschappelijke waarde, is een innovatie op zich. Maar ook de producten en diensten die social enterprises
leveren zijn vaak innovatief van aard.

Opvallend is dat een groot deel (40%) van de social enterprises die een innovatief product of dienst
op de markt brengt zich richt op internationale armoedebestrijding. Deze groep vormt 19% van het
totaal aantal respondenten.

Social enterprises leveren vaak innovatieve diensten of producten.
48% van de social enterprises geeft aan een product of dienst te leveren dat voor de oprichting nog
niet op de markt was. Dit hoge percentage innovaties komt overeen met de resultaten uit het internationale Selusi onderzoek, hieruit blijkt dat social enterprises vaker nieuwe producten of diensten
op de markt zetten dan reguliere bedrijven.12

Kijken we naar de ondernemingsfase en innovatie dan zien we dat ondernemingen in de start-up
fase (social enterprises jonger dan twee jaar) relatief het vaakst innovatief zijn, 63% van deze
ondernemingen heeft een product of dienst op de markt gebracht dat nog niet bestond voordat de
social enterprise van start ging.

Social enterprises leveren een belangrijke bijdrage aan de innovatiekracht van Nederland. Dit is
te verklaren door de aard van social enterprises. Ze zoeken nieuwe, zelfredzame oplossingen voor
bestaande problemen en voelen hierdoor een urgentie om te innoveren en om vernieuwende producten en diensten te ontwikkelen.
Was uw product/dienst al voor de oprichting van uw onderning op de Nederlandse of
buitenlandse markt beschikbaar? Vul aan: Mijn product/dienst bestond...
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De innovatiekracht van social enterprises is relevant voor de overheid die innovatie binnen het
MKB probeert te stimuleren.13
Van nieuwkomer naar marktleider - Snappcar
Via SnappCar kun je eenvoudig een auto huren of verhuren. SnappCar regelt alles: van
verzekering tot ID checks. Afgelopen jaar ging het erg goed met het autodeelplatform: ze
groeiden elke maand met 15%, wat betekent dat er ondertussen zo’n 7.000 SnappCars
gedeeld worden door meer dan 35.000 gebruikers. Waren ze met hun concept twee jaar
geleden nog the new kid on the block, ondertussen zijn ze voorloper van de deeleconomie
en marktleider op het gebied van autodelen Hun impact begint serieuze vormen aan te
nemen. Mensen gaan door het delen bewuster om met autogebruik en niet onbelangrijk:
ondertussen vinden er elke maand duizenden leuke ontmoetingen tussen buurtgenoten
plaats rondom het delen van de auto’s. SnappCar is nu klaar voor de volgende stap: Europa.
Daarom zijn ze onder andere een crowdfundingcampagne gestart. Het doel? 2,5 miljoen
minder auto’s in Europa, vóór 2018.
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Financieel zelfstandig

Toegang tot kapitaal is belangrijk voor social enterprises, zowel om op te starten als om succesvol
door te groeien. Financieel rendement komt bij social enterprises niet op de eerste plaats, daarom
is het deze groep nog lastiger om kapitaal aan te trekken dan voor een normaal bedrijf.14

Met welke kapitaalbronnen financiert u uw onderneming?

Een derde van de social enterprises heeft in 2013 financiering aangetrokken
57% van de ondervraagde ondernemers heeft in 2013 een vorm van externe financiering gezocht.15
Dit toont aan dat er een duidelijke financieringsbehoefte bestaat bij social enterprises. Ondernemingen in de start-up fase hebben relatief het vaakst financiering gezocht, 68% van de starters
zocht financiering in 2013. Van de ondernemers die financiering hebben gezocht is 59% er in geslaagd om deze aan te trekken. Dit is 34% van het totaal aantal respondenten.
Heeft u in 2013 externe financiering aangetrokken? Met welk resultaat?

Wat je aandacht geeft groeit - The Colour Kitchen
Grote meerderheid heeft eigen geld in onderneming zitten
80% van de respondenten heeft eigen geld geïnvesteerd in de onderneming. De sociaal ondernemers verwachten de komende jaren meer financiering op te halen bij private investeerders en minder
afhankelijk te worden van eigen geld. De vraag naar private investeerders kan hierdoor gaan groeien.
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In 2013 maakte The Colour Kitchen samen met hun restaurantgasten, cateringklanten en
partners het verschil voor 120 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zij kregen de
kans om zichzelf te ontdekken en te ontplooien. 2013 was een jaar van groei in de bedrijfscateringtak. The Colour Kitchen opende de deuren in huis bij Mitros (woningbouwcoöperatie
in Utrecht) en bij de Rabobank in Breda. The Colour Kitchen is trots om te mogen constateren dat ze steeds vaker als een van de voorlopers op het gebied van sociaal ondernemen
worden gepresenteerd. Maar ze zijn er nog lang niet! Sociaal ondernemen betekent een
lange adem hebben, voorbeeld stellen, maar vraagt bovenal om aandacht geven. Bij The
Colour Kitchen is aandacht één van de belangrijkste waarden. The Colour Kitchen gelooft
erin dat ze hiermee hun onderneming kunnen laten groeien en daarmee hun maatschappelijke impact kunnen vergroten. Want wat je aandacht geeft groeit.
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Obstakels voor groei

Social enterprises lopen tegen knelpunten aan die hen belemmeren om te groeien en meer impact
te creëren. Dit leidt dan ook tot de vraag wat er nodig is om de social enterprise sector verder te
ontwikkelen. Om dit te kunnen beantwoorden is het van belang om te begrijpen waar de knelpunten liggen.
Financiering en klanten belangrijkste obstakels voor verdere groei
Het verkrijgen van financiering en aantrekken van nieuwe klanten zijn voor social enterprises de
belangrijkste obstakels tot verdere groei. Dit beeld komt overeen met vorig jaar. 16
Wat zijn de belangrijkste obstakels voor het vergroten van uw maatschappelijke impact?

												

Dat toegang tot kapitaal als een belangrijke barrière wordt gezien betekent niet dat sociaal
ondernemers helemaal geen financiering vinden. Eerder in deze monitor is duidelijk geworden dat
een derde van de ondernemers in 2013 financiering heeft aangetrokken. Ook respondenten die
financiering gevonden hebben noemen de toegang kapitaal een obstakel voor groei, dit kan er op
wijzen dat social enterprises behoefte hebben aan een ander type financiering dan dat er nu op
de markt is.
Het aantrekken van nieuwe klanten is voor een groot aantal ondernemers een belangrijke uitdaging. Social enterprises brengen vaak nieuwe producten en diensten op de markt. Deze hebben tijd
nodig voor ze door de consument en markt worden ontdekt. Sociaal ondernemers concurreren met
andere, vaak goedkopere, commerciële partijen in de markt. Dit blijkt met name voor ondernemingen in de professionaliseringsfase, die ervaren de concurrentie met bestaande bedrijven relatief
vaker als een obstakel voor groei dan social enterprises in de start-up of volwassenfase.
Herkenning en erkenning begrip social enterprise belangrijke behoefte
Naast nieuwe business leads is PR en publiciteit rond het begrip social enterprise de belangrijkste
behoefte van social enterprises. Dit wordt door 52% van de respondenten genoemd.
Social enterprises worden in Nederland vaak nog niet begrepen. Zij willen herkend worden als
social enterprise en niet als een commerciële speler of een goed doel. Identiteit is voor sociaal
ondernemers zelf belangrijk, maar ook voor de buitenwereld; voor klanten die werkelijk verantwoorde producten willen kopen; voor medewerkers die willen werken aan een betere wereld; voor
leveranciers die ook willen werken aan een duurzamere keten en voor overheden die met een
betrouwbare businesspartner maatschappelijke problemen willen aanpakken.
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Hoe zouden deze obstakels door Social Enterprise NL weggenomen kunnen worden?
Selecteer alle antwoorden die van toepassing zijn.

Ook uit internationaal onderzoek komt naar voren dat het verkrijgen van financiering een van de
belangrijkste barrières voor verdere groei van social enterprises is: “However, in most OECD countries, social enterprises have difficulty obtaining access to credit. Traditional financial institutions
generally refuse to lend to social enterprises because they do not meet their established client
criteria and are not seen as offering sufficient guarantees. Consequently, social enterprises must
seek new financial partners or reduce their development ambitions.”18
De moeilijke toegang tot kapitaal kan verklaard worden doordat social enterprises over het algemeen worden gekenmerkt door innovatieve, nog niet bewezen, businessmodellen, waarbij financieel rendement niet leidend is. Social enterprises behoeven risicokapitaal, start- en groeikapitaal
dat gemiddeld genomen minder financieel rendement oplevert en een langere adem van investeerders vereist, er zijn nog te weinig partijen die in deze behoefte voorzien.
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Verwijzingen
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Deze percentages zijn berekend aan de hand van 93 respondenten, omdat niet alle
respondenten hun omzet over 2013 hebben ingevuld. Dit was geen verplichte vraag.
Social Enterprise NL: Social Enterprise Monitor 2013 (http://social-enterprise.nl/wpcontent/uploads/2013/08/SE-Monitor-.pdf)
Respondenten konden maximaal twee impactgebieden opgeven. De percentages
in deze graphic zijn berekend aan de hand van het totaal aantal respondenten en
komen daarom bij elkaar opgeteld boven de 100% uit. Per impactgebied wordt dus het
percentage weergegeven van de respondenten dat heeft opgegevendat dit hun
maatschappelijke impact het best beschrijft.
Social Enterprise NL: Social Enterprise Monitor 2013 (http://social-enterprise.nl/wpcontent/uploads/2013/08/SE-Monitor-.pdf)
Theory of Change is een specifiek type methodologie voor de planning, participatie,
en de evaluatie die wordt gebruikt om sociale verandering te bevorderen. Social
Return on Investment (SROI) is een methode voor het meten van effecten en rendement
van maatschappelijke projecten. SROI maakt de doelen, stakeholders, investeringen
en effecten van activiteiten inzichtelijk.
Als de grootste werkgever, goed voor 50% van het aantal vte van de respondenten,
niet wordt meegewogen in het analyseren van de groeicijfers dan zien we een werkgelegenheidsgroei van 25% tussen 2012 en 2014
Social Enterprise NL: Social Enterprise Monitor 2013 (http://social-enterprise.nl/wpcontent/uploads/2013/08/SE-Monitor-.pdf)
Panteia/EIM: ‘Prognose kerngegevens MKB, december 2013’ (http://www.
ondernemerschap.nl/index.cfm/1,99,0,0,html/Prestaties-MKB). De Europese Unie
definieert MKB als een bedrijf met minder dan 250 medewerkers en een omzet onder
de 40 miljoen euro (http://europa.eu/legislation_summaries/other/n26001_nl.htm),
88% van de respondenten voldoet aan deze definitie, daarom hebben we de werkgelegenheidsgroei afgezet tegen het MKB.
93 van de 115 respondenten hebben hun omzetgegevens ingevuld.
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McKinsey and Company: ‘Capitalism for the long term’ (http://www.mckinsey.com/~
media/mckinsey/dotcom/client_service/Strategy/McKinsey%20on%20Cooperatives/PDFs/McK_on_Cooperatives-Capitalism_for_the_long_term.ashx)
Rank a Brand: ‘Meerderheid jongeren vindt duurzame producten belangrijk’ (http://
blog.rankabrand.nl/2012/11/meerderheid-jongeren-vindt-duurzame-productenbelangrijk/)
Selusi is een groot internationaal onderzoeksproject, grotendeels gefinancierd door
de Europese Commissie. Dit onderzoek richt zich op de economische waarde, het organisatiemodel en de innovatiewaarde van social enterprises en heeft als doel nieuwe
inzichten voor beleidsmakers te ontwikkelen. Voor het onderzoek waar wij naar verwijzen zijn Spanje, Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Hongarije en Roemenië. onderzocht.
(http://www.selusi.eu/).
Ministerie van Economische Zaken: ‘32 miljoen voor innovatie en samenwerking
MKB’
(http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez/nieuws/2014/03/12/32miljoen-voor-innovatie-en-samenwerking-mkb.html)
Ook het reguliere MKB heeft moeilijk toegang, zie de uitspraken van de president
van De Nederlandsche Bank Klaas Knot. RTL Nieuws: ‘Knot: MKB heeft extra kapitaal
nodig’
(http://www.rtlnieuws.nl/economie/home/knot-mkb-heeft-extra-kapitaal-nodig)
Deze vraag is door 105 respondenten ingevuld.
Social Enterprise NL: Social Enterprise Monitor 2013 (http://social-enterprise.nl/
wp-content/uploads/2013/08/SE-Monitor-.pdf)
Respondenten konden meerdere impactgebieden opgeven. De percentages in
deze graphic zijn berekend aan de hand van het totaal aantal respondenten en
komen daarom bij elkaar opgeteld boven de 100% uit. Per obstakel wordt dus het
percentage weergegeven van respondenten dat dit obstakel heeft opgegeven.
OECD: Policy Brief on Social Entrepreneurship (2013)
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Over Social Enterprise NL
Social Enterprise NL is het landelijk platform dat sociale
ondernemingen vertegenwoordigt, verbindt en ondersteunt.
Doel is om de sector van social enterprises in Nederland te versterken en zo de maatschappelijke impact van deze bedrijven
te vergroten.
Social Enterprise NL wordt ondersteund door haar founding
partners: ABN AMRO, Anton Jurgens Fonds, PwC, Stichting
DOEN en al haar leden.
Voor meer informatie over deze monitor kunt u contact opnemen met Social Enterprise NL via info@social-enterprise.nl en
020-6264410.
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