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SAMEN SOCIAAL EN
ONDERNEMEND?!
TIPS VOOR BETERE 

SAMENWERKING TUSSEN 

SOCIALE ONDERNEMINGEN 

EN DE LOKALE OVERHEID



WELKOM!

IN  DEZE 
BROCHURE

In deze brochure vind je prak-
tische tips en informatie voor 
betere samenwerking tussen 
sociale ondernemingen en de 
lokale overheid.

Sociaal ondernemers en de 
overheid willen allebei maat-
schappelijke problemen oplos-
sen, bijvoorbeeld door mensen 
met een zwakke arbeids-
marktpositie aan een baan te 
helpen.  Samenwerking zou 

dus logisch zijn. Maar in de 
praktijk komt dit niet goed 
van de grond. Sterker nog: 
‘regelgeving en overheid’ 
staat op plek één van de 
door sociaal ondernemers 
genoemde knelpunten in hun 
bedrijfsvoering. Hoe komt 
dat, en vooral: hoe kan dat in 
de toekomst beter? 
Naar de antwoorden op die 
vragen heeft het Lab Social 
Entrepreneurship van de 

Hogeschool van Amsterdam 
(HvA) samen met sociale 
 ondernemingen gezocht. 
Het onderzoek was een 
pilotstudie met een kleine 
groep ondernemingen in één 
gebied. De resultaten die we 
presenteren zijn dus niet alge-
meen geldig, maar we denken 
dat ze zeker bijdragen aan het 
doel: betere samenwerking 
tussen sociale ondernemingen 
en de lokale overheid.
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DE BASIS
Sociale ondernemingen willen 
maatschappelijke problemen 
oplossen met een bedrijf. 
Het zijn ‘zelfstandige onder-
nemingen die een product of 
dienst leveren en primair en 
expliciet een maatschappelijk 

doel nastreven, dat wil zeggen 
een maatschappelijk probleem 
willen oplossen’ (defi nitie SER 
2015).
Het verschil met ‘reguliere’ 
ondernemingen zie je op het 
ondernemingscontinuüm. 

Aan de ene kant staan de pure 
goede doelen, aan de andere 
kant winstgerichte onder-
nemingen (‘reguliere bedrij-
ven’). Sociale onder nemingen 
vind je in het midden.

LEERNETWERK

In een leernetwerk wisselen mensen des-
kundigheid uit en zoeken ze met elkaar naar 
nieuwe inzichten. In dit leernetwerk hebben 
acht sociale ondernemingen die mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk 
willen helpen samengewerkt met onderzoe-
kers van de Hogeschool van Amsterdam. 

AANPAK EN RESULTATEN 

Met het leernetwerk zijn drie bijeenkomsten 
gehouden. De besproken onderwerpen hebben 
we ingedeeld in drie hoofdthema’s:
1.  Ervaringen: concrete ervaringen met de over-

heid in haar verschillende rollen;
2.  Strategieën: manieren van handelen richting 

overheid vanuit de ondernemingen;
3.  Wensen: de verhouding met de overheid zoals 

de ondernemers die idealiter zien.

De analyse leidde tot de praktische tips verderop 
in deze brochure. Ook was het de basis voor 
de vijf stereotypen van sociaal ondernemers op 
pagina 8 en 9. Deze stereotypen zijn vastgesteld 
in het leernetwerk en vervolgens geïllustreerd 
door de Syrische kunstenares Yara Said.

Gericht op
maatschappelijke waarde

Gericht op
financiële waarde

Goede doelen Non-profits
Sociale

ondernemingen

Maatschappelijk
verantwoord
ondernemen

‘Reguliere’
bedrijven

SOCIALE ONDERNEMINGEN
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Het Actieprogramma 
Sociaal Ondernemen 
2015 – 2018. 

In dit programma wordt de 
ambitie uitgesproken dat 
Amsterdam uitgroeit tot dé 
plek voor sociaal ondernemen. 
Om zover te komen, worden 
verschillende actielijnen en 
maatregelen ingezet. De 
ambtenaren die het Actiepro-
gramma uitvoeren, noemen 
zichzelf het team ‘Amsterdam 
Impact’. 

Het Werkplan 
 Sociale Firma’s. 

Dit plan is vooral gericht op 
het betrekken van sociale 
fi rma’s (sociale ondernemin-
gen die zich richten op het 
impactgebied arbeidspartici-
patie) bij inkoop- en aanbeste-
dingstrajecten.

De Nota Ruimte voor 
Maatschappelijk  
 Initiatief. 

In dit document staat vooral 
de houding van de gemeente 
ten opzichte van maatschap-
pelijke initiatieven centraal. 

Daarbij worden ook sociale 
ondernemingen expliciet 
genoemd. De gemeente zegt 
minder zelf initiatief te willen 
nemen en meer op initiatieven 
van anderen te willen inspelen.

De Leidraad Social 
Return. 

Bij het verlenen van opdrach-
ten door de gemeente Amster-
dam gelden sinds 2008 eisen 
rond ‘social return’. Daarmee 
vraagt de gemeente haar ge-
contracteerde opdrachtnemers 

‘een bijdrage te leveren aan de 
arbeidsparticipatie van mensen 
met een kwetsbare positie op 
de arbeidsmarkt, of aan andere 
activiteiten met een sociale 
impact in Amsterdam’. In de 
praktijk houdt social return in 
dat in principe voor 5% van 
het totale aanbestedingsbedrag 
mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt moeten worden 
ingezet. Bedrijven kunnen hier-
voor in sommige gevallen een 
beroep doen op een ‘onder-
aannemer’, die deze invulling 
voor hen verzorgt.

4

Als sociale onderneming krijg je te maken met regels en beleid van de overheid. In Nederland heeft 
de landelijke overheid (nog) geen speciale wetten en regels over sociale ondernemingen. In de 
meeste andere Europese landen is dit wel het geval. Daarom is het hier aan gemeenten om beleid 
te maken. De gemeente Amsterdam is één van de voorlopers op dit gebied. In Amsterdam zijn vier 
beleidskaders belangrijk voor sociale ondernemingen.

BELANGRIJK
BELEID

1

2

3

/ Actieprogramma 
Sociaal ondernemen 
2015-2018

Amsterdam, dé plek voor sociaal ondernemen

Ellen Oetelmans
Gemeente Amsterdam
September 2015

4
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Beheer en onderhoud van openbare ruimte en 
vastgoed, met mensen die een afstand tot de 
arbeidsmarkt hebben

Coöperatie van ondernemende  bewoners, 
gericht op verbetering van de leefbaarheid 
in Osdorp

Reclamebureau dat werkt met kansarme jongeren

Intermediair 
tussen jongere en 
arbeidsmarkt 

Verbindend bedrijf dat begin-
nende professionals traint en 
verbindt aan maatschappelijk 
initiatief, met als doel sociaal 
ondernemen te bevorderen

 

Brouwerij die werk-
gelegenheid creëert voor 
mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt

Schoonmaakbedrijf met dove 
medewerkers

Kwekerij waar  mensen met 
afstand tot de  arbeidsmarkt 
 zinvolle dagbesteding krijgen

DE 8 ONDERNEMINGEN
WE STELLEN DE ONDERNEMINGEN DIE HEBBEN MEEGEDAAN 
IN HET LEERNETWERK KORT AAN JE VOOR.
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ERVARINGEN

Wat voor ervaringen hebben de sociaal onder-
nemers uit het leernetwerk met de overheid, 
hoe hebben ze daarop gereageerd en hoe 
zouden ze de verhouding het liefst zien? We 
laten de ondernemers hierover aan het woord. 

Ervaringen zijn niet altijd positief: verwach-
tingen kwamen vaak niet uit. Geen van de 

ondernemingen geeft aan veel moeite te wil-
len doen om rechtstreeks te verbinden met de 
overheid als fi nancier of inkoper. Dat vinden 
ondernemers te ingewikkeld en tijdrovend. 
Er is veel eensgezindheid over wat ze wensen 
van de overheid: erkenning en waardering én 
een concrete uiting daarvan in het verlenen 
van opdrachten.

SOCIAAL 
ONDERNEMERS

AAN HET WOORD

‘Ik heb een haat-liefde verhouding 
met de overheid’

‘Ik heb hier de wethouder […] gehad. Hartstik-
ke gezellig. [Mijn producten] moesten natuurlijk 
absoluut in de gemeente gebruikt worden, 
want: door Amsterdam, voor Amsterdam. (…) 
Dat leek eigenlijk geen probleem. Totdat ik bij 
de inkoper terechtkwam die vertelde dat er een 
heel ander beleid was en dat het allemaal niet 
zo makkelijk was.’

‘Als je naar de gemeente gaat: A zegt dit, maar B... 
Als je dan verder gaat, dan komt er geen beslissing. 
(…) Ze willen het allemaal wel, maar ik zie geen 
enkel resultaat. Dus vandaar dat ik zelf (…) denk: 
weet je, ik ga me daar niet eens in mengen.’

‘Toen ik mijn eerste businessplan had geschreven 
had ik [daar] wat subsidies in verwerkt. Dat scheelt 
weer wat, zeker om de eerste jaren door te komen. 
En ik had het nog niet uitgeprint of die subsidie was 
afgeschaft. (...) En dan kan ik wel een volgende sub-
sidie opzoeken, maar voordat mijn volgende versie af 
is, is die ook weer afgeschaft’

‘De gemeente is natuurlijk een veelkoppig mon-
ster. Dus wethouder Ollongren is lekker bezig 
met sociaal ondernemen. Maar tegelijkertijd 
wordt de paar miljard die de gemeente besteedt 
gewoon keihard Europees aanbesteed aan grote 
bedrijven. Dus daar zit ook een soort schizo-
frenie in het gedrag van de gemeente.’
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STRATEGIEËN

WENSEN

‘Het ideale scenario is dat ik tegen de gemeente op een gegeven moment zeg: ‘goh, ik heb een vacature. Ik 
kan iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt in mijn bedrijf een plekje geven. Minimumkwalifi caties zijn 
dit.’ (...) Dan komen zij de week daarna met een geschikte kandidaat. En vervolgens krijg ik een begeleidings-
subsidie voor het eerste halfjaar. En daarna, als ik hem tegen het minimumloon in dienst neem, krijg ik een 
compensatie voor dat gedeelte waarin hij niet productief is.’

‘Alles is meegenomen. Als je op je handen blijft zitten, 
gebeurt er ook niks. Dus waarom niet.’

‘Ik wil best mensen aannemen, maar geef ons dan 
ook werk. Dat is nog zo’n speerpunt wat ik zou 
willen zeggen tegen de gemeente. Je wilt meer 
mensen neerzetten bij ons? Prima, laat ons maar in 
de gemeentehuizen [werken]. Ik noem maar even 
iets. Zo zou het moeten werken.’

‘Het zou zo mooi zijn als er een soort keurmerk 
[komt] dat je bekendstaat als sociale fi rma (…). 
Dat je vanuit de overheid misschien wel een 
nieuwe bedrijfsvorm zou moeten hebben, (…) 
geen bv of fi rma maar dat je iets hebt dat je echt 
puur richt op dat je een sociaal bedrijf bent. (…) 
Dat je sociaal bedrijf intypt en dat ze dan bij onze 
bedrijven terechtkomen.’

‘Als je heel veel muren tegenkomt in de richting 
van de overheid, moet je misschien de weg op naar 
het bedrijfsleven. Daar liggen volop kansen, daar 
ben ik volledig van overtuigd. Dat zie ik iedere dag 
weer.’

‘Ik denk dat je ook wel een beetje gevoel moet 
hebben voor de stad, de ontwikkeling van de 
samenleving. De politiek moet je volgen, beleid. En 
daar je organisatie op inrichten. Je moet fl exibel 
genoeg zijn om daarmee te kunnen meebewegen.’

‘Dat is misschien wel iets dat je als groep naar 
bedrijven toe [kunt doen]. Dat je zegt: ‘wij zijn een 
groep, koop bij ons in. We hebben goede produc-
ten. Goed bier, goede schoonmakers en daarnaast 
hebben we ook nog een sociaal gezicht’ (…) Daar 
zie ik veel meer in dan tegen die overheid aan te 
gaan schoppen.’
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5 STEREOTYPEN
VAN SOCIAAL ONDERNEMERS

DE TELEURGESTELDE 
OVERHEIDSMIJDER

Sociale ondernemingen en de overheid 
zijn ideale partners in de participatie-
samenleving. Tenminste, dat dacht deze 
ondernemer. Maar zijn pogingen om 
samen te werken met de overheid zijn op 
niets uitgelopen. Dat is een zware teleur-
stelling. Toch werkt de ondernemer door 
aan zijn missie, al loopt hij (in elk geval 
voorlopig) het liefst met een grote boog 
om de overheid heen.

DE VERBINDENDE LOBBYIST

Samen sta je sterker en via een goed netwerk 
kun je veel voor elkaar krijgen. Dat zijn de 
uitgangspunten voor het handelen van deze 
sociaal ondernemer. Hij pleit bij de overheid 
voor de belangen van zijn eigen bedrijf én 
de branche als geheel en legt overal nieuwe 
verbindingen. Dat levert niet altijd meteen 
resultaat op, maar is vooral een investering in 
de toekomst.

8
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DE CREATIEVE SYSTEEM-
VERANDERAAR

Het moet helemaal anders, want op deze 
manier is onze maatschappij niet toekomst-
bestendig. Daarvan is deze ondernemer tot 
in het diepst van zijn ziel overtuigd. Dat die 
verandering niet in één keer gaat, weet hij 
ook wel. Maar hij loopt voorop in het ver-
anderproces en blijft zoeken naar creatieve 
manieren om aan zijn missie te werken.
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DE PROACTIEVE AANPAKKER

Niet lullen, maar poetsen. Deze ondernemer 
gelooft niet in praten, maar in doen. Daardoor 
komt verandering op gang en maak je een ver-
schil in de maatschappij. Het is fi jn als de overheid 
dit proces ondersteunt, maar deze ondernemer 
houdt vooral zelf de regie. Is er meer werk voor 
zijn bedrijf? Dan kan hij meer mensen helpen en 
meer betekenen voor de maatschappij. 

DE STRATEGISCHE 
BELEIDSVOLGER

Het is niet gemakkelijk om een goede werk-
relatie met de overheid te onderhouden, 
ervaart deze sociaal ondernemer. Beleids-
prioriteiten en subsidieregelingen kunnen snel 
veranderen. Maar een goede relatie met de 
overheid is wel cruciaal in de bedrijfsvoering, 
dus volgt deze ondernemer de beleidsont-
wikkelingen op de voet en probeert hij er 
zo goed mogelijk en liefst proactief op in te 
spelen.

9
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 ERKEN EN WAARDEER SOCIALE ONDERNEMINGEN 

Draag actief uit dat je vindt dat sociale ondernemingen een belangrijke taak vervullen in 
de (participatie)samenleving. Geef sociale ondernemingen waar mogelijk een podium.

GEEF WERK 

Sociaal ondernemers verdienen het liefst geld ‘door de voordeur’, met hun producten 
of diensten. Laat zien dat de overheid sociaal ondernemerschap belangrijk vindt door 
sociale ondernemers opdrachten te gunnen. Geef ze bijvoorbeeld een status als preferred 
supplier.

ZORG VOOR HERKENBAARHEID

Creëer een manier om sociaal ondernemers goed te onderscheiden van reguliere onder-
nemers, bijvoorbeeld een herkenbare rechtsvorm die het liefst met (fi scale) voordelen 
gepaard gaat.

DENK INTEGRAAL EN HANDEL EENDUIDIG 

Sociale ondernemers zijn vaak actief op het snijvlak van verschillende beleidsterreinen. Laat 
verschillende eenheden binnen de (gemeentelijke) organisatie samenwerken vanuit het 
gemeenschappelijke doel om een probleem op te lossen. Zo voorkom je dat de ene eenheid 
de andere tegenwerkt en de sociale onderneming daartussen vermorzeld wordt.

 ZORG VOOR EEN AANSPREEKPUNT 

Maak duidelijk waar sociale ondernemingen terechtkunnen met hun vragen en wensen. 
Zorg tegelijk dat aan de achterkant van dit ene loket alle relevante interne stakeholders 
van verschillende afdelingen betrokken worden.

TIEN TIPS
  VOOR DE LOKALE OVERHEID

1
2

3

4

5
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BEHANDEL OP MAAT 

Kleine sociale ondernemingen zitten anders in elkaar dan grote commerciële partijen. Zo 
hebben ze bijvoorbeeld onvoldoende fi nanciële buffer om een project te kunnen voorfi -
nancieren. Laat een project daar niet op stuklopen.

MAAK AANBESTEDINGSKAVELS KLEIN 

Sociale ondernemingen hebben vaak niet de omvang en capaciteiten om aan grote aan-
bestedingstrajecten mee te doen, maar kunnen (lokaal) in een kleiner project uitstekend 
maatwerk leveren.

DENK AAN LATER, MAAR HANDEL NU

Sociaal ondernemers handelen vanuit de visie om op de lange termijn een betere wereld 
te creëren. Ze kunnen vaak niet wachten op de stroperige besluitvorming bij de overheid. 
Maak in beleidsprocessen ruimte om snel te handelen en in te spelen op nieuwe ontwik-
kelingen.

ZOEK LOKALE OPLOSSINGEN 

Grote vraagstukken vragen vaak om kleine oplossingen, die passen bij de lokale omge-
ving. Lokale sociaal ondernemende initiatieven kunnen daar een centrale rol in spelen. 
Probeer ook om social return verplichtingen lokaal te laten invullen, om zo lokale netwer-
ken te versterken.

PARTICIPEER, FACILITEER EN VERBIND 

Neem de regie niet over bij projecten van sociale ondernemingen, maar stel je op als 
deelnemer. Faciliteer de uitwisseling van kennis en ervaringen en help bij het leggen van 
logische relaties.

6
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NEGEN TIPS
VOOR SOCIALE ONDERNEMINGEN

FOCUS EERST OP KWALITEIT 
Om een lange-termijnrelatie op te bouwen met een klant, is het noodzakelijk dat je 
producten of diensten van marktconforme kwaliteit zijn. Het verhaal van je onderneming 
is voor klanten vervolgens een extra reden om met je in zee te gaan.

BEPAAL JE IMPACTGEBIED 

Beschrijf duidelijk welk maatschappelijk probleem je met jouw bedrijf wilt helpen op-
lossen. Maak zo concreet mogelijk wat jouw bijdrage hieraan is. Bekijk vervolgens waar 
jouw impact aansluit bij doelen die de overheid nastreeft. Denk ook andersom: wat zou 
er gebeuren als jouw bijdrage wegvalt?

VERDIEP JE IN ORGANISATIE EN BELEID 

Wees je bewust van de verschillende rollen van de overheid en de organisatie in beleids-
velden en gebieden. Verplaats je in het standpunt van de overheid en probeer in je eigen 
verhaal aan te sluiten op de daar gehanteerde terminologie.

HANDEL PROACTIEF 

Je staat sterker als je vanuit eigen kracht handelt en niet alleen reageert op nieuwe ont-
wikkelingen. Lobby strategisch om je doelen te bereiken. Houd daarbij de juiste timing in 
de gaten en bedenk hoe je jouw invloed kan optimaliseren, alleen of juist met een groep. 
Ga er niet vanuit dat logisch lijkende verbindingen binnen de overheid ook worden 
gelegd.

KEN JE COLLEGA’S 

Leer andere sociaal ondernemers kennen. Geef elkaar waar mogelijk werk. Bind klanten 
nog breder aan sociaal ondernemerschap door ze te wijzen op collega’s. Werk waar 
mogelijk samen om een gezamenlijk aanbod te creëren of om invloed uit te oefenen op 
politici en beleidsmakers.

1

2

3

4

5
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INVESTEER IN PERSOONLIJKE RELATIES 

Leer de relevante politici en beleidsambtenaren kennen en onderhoud het contact. Zoek 
de creatieve ambtenaar of politicus die in is voor een experiment en doorzettingskracht 
heeft om dit ook van de grond te krijgen.

INFORMEER JE OVER AANBESTEDINGEN

In steeds meer aanbestedingstrajecten komt expliciet ruimte voor sociale doelen. Ook zijn 
er vaak social returneisen. Als sociaal ondernemer kun je de invulling hiervan voor colle-
ga-ondernemers verzorgen, zeker als je werkt op het impactgebied arbeidsparticipatie.

SPREID KANSEN IN JE VERDIENMODEL 

Leun niet te veel op de overheid voor financiering en/of opdrachten. Zet bijvoorbeeld in 
op de invulling van maatschappelijk verantwoord ondernemen voor collega-bedrijven. 
Bedenk wat er gebeurt als een inkomstenbron wegvalt en zoek alvast alternatieven.

WEES VASTHOUDEND 

Geef niet te snel op in het contact met de overheid. Bedenk daarbij dat de wisselingen in 
beleid en beleidsverantwoordelijken ook betekenen dat er telkens weer nieuwe kansen 
komen.

6

7

8

9

ZIJN DIT ANDERE TIPS DAN VOOR ‘REGULIERE’ ONDERNEMINGEN?

Veel van de tips op deze pagina’s zijn van belang voor alle ondernemers, sociaal of ‘regulier’. 
De belangrijkste boodschap is dus: zorg dat je ondernemersvaardigheden op orde zijn. De so-
ciaal ondernemer onderscheidt zich vervolgens vooral door de focus op het maken van impact 
op het oplossen van maatschappelijke problemen, in plaats van een focus op winst.
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‘Geef ons werk’, zeggen sociaal ondernemers tegen de overheid. Hun doel is om proble-
men in de stad op te lossen en ze vinden het niet meer dan logisch dat de overheid zijn 
waardering daarvoor toont door opdrachten te verlenen. Wat zijn precies de wensen en 
welke mogelijkheden zijn er in de praktijk? 

BUY SOCIAL - IMPACT DOOR INKOOP

Platformorganisatie Social Enterprise NL wil met haar initiatief ‘Buy Social’ bevorderen dat 
 bedrijven en overheden sociaal inkopen. In de publicatie ‘Impact door Inkoop’ staan verschillende 
voorbeelden van sociaal inkopen praktisch uitgewerkt. 
Meer info op https://www.social-enterprise.nl/voor-ondernemers/buy-social/

Artikel 2.82
In de nieuwe Aanbestedingswet, die geldt 
sinds 1 juli 2016, is meer ruimte gecreëerd 
voor inkoop bij sociale ondernemingen. 
In artikel 2.82 staat dat overheidsop-
drachten kunnen worden voorbehouden 
aan ondernemingen die tenminste 30% 
‘gehandicapte of kansarme werknemers’ 
in dienst hebben. In artikel 2.82a wordt dit 

uitgebreid tot ondernemingen die werken 
in ‘het algemeen belang’, winsten herinves-
teren en beheers- of eigendomsstructuren 
hebben waarin de actieve participatie van 
werknemers, gebruikers of belanghebben-
den een belangrijke rol speelt. 
Meer info is onder meer te vinden bij 
 PIANOO, Expertisecentrum Aanbesteden: 
www.pianoo.nl.

WENSEN

PRAKTIJK

‘Door het gunnen van opdrachten aan ons 
kunnen we Amsterdammers aan het werk zetten. 
Zo vullen we leer/werk-trajecten in en kunnen we 
ook vast personeel aannemen. (…) Daarnaast 
zou de overheid als ‘tweede lijnsklant’ kunnen 
optreden door bij de grote opdrachten de SROI 
expliciet te koppelen aan ons (contract compli-
ance). De grote bedrijven moeten dan van onze 
diensten gebruik maken.’

‘Het zou prachtig zijn als de stad zich meer zou 
inspannen om kleine sociale partners te onder-
steunen in hun afzet, zowel op niveau van dien-
sten als op niveau van leveringen van producten. 
Wij (…) komen er niet tussen bij de inkopers 
van de centrale stad. Het zou mooi zijn inkoop te 
verplichten een deel in te kopen bij deze sociale 
fi rma’s. (…) Op deze manier worden de risico’s 
die sociale fi rma’s nemen wat afgedekt waardoor 
de stad toch vorm geeft aan sociaal beleid zonder 
dat het extra kost.’

SOCIAAL INKOPEN
ALS OPLOSSING?
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Houd het gezamenlijke doel vast.

Sociale ondernemingen én de overheid werken 
aan het oplossen van maatschappelijke pro-
blemen. Dat doen ze weliswaar op verschil-
lende manieren, maar het uiteindelijke doel is 
hetzelfde. 

Verdiep je in de ander.

Bedenk hoe de ander aan dit doel werkt, hoe 
zijn organisatie in elkaar zit en hoe je eigen 
positie daarbij past. Verbind je vervolgens met 
de juiste mensen.

Aan de slag!

Wacht niet met samenwerken tot perfecte om-
standigheden ontstaan, maar begin gewoon. 
Met ‘aan de slag’ bedoelen de ondernemers 
in het leernetwerk dat ze concrete acties én 
opdrachten willen.

Wil je meer info, hulp bij het leggen van verbin-
dingen, of heb je een vraag waar onderzoekers 
of studenten bij kunnen helpen? Neem dan 
contact op met het Lab Social Entrepreneurship 
van de Hogeschool van Amsterdam.

Verder lezen? Scan de 
QR-code om direct het 
uitgebreide onderzoeks-
rapport te downloaden of 
kijk op:

1.  HvA Programma Entrepreneurship:
www.hva.nl/ondernemerschap 

2.  Impact Amsterdam (gemeente):
www.iamsterdam.com/impact

3.  Marktplaats sociaal verantwoord 
ondernemen in Amsterdam: 
www.socialezaken.info

4.  Landelijke platformorganisatie: 
www.social-enterprise.nl

LINKS

HOE KUNNEN OVERHEID EN SOCIALE 
ONDERNEMINGEN NU BETER SAMENWERKEN? 

EN NU VERDER…

1

2

3

COLOFON

Deze brochure is tot stand gekomen op 
basis van de resultaten van het onder-
zoeksproject Sociaal Ondernemerschap en 
Omgaan met de Overheid  - pilot Amster-
dam Nieuw-West van de Hogeschool van 
Amsterdam. Onderzoekers waren Maarten 
Hogenstijn, Joop  Zinsmeister, Judith San-
der en Martha Meerman. 
Het onderzoek heeft plaatsgevonden 
vanuit het Lab Social Entrepreneurship, 
dat deel uitmaakt van het Programma 
Entrepreneurship. 
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