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Wat is het doel van jouw werk?



SOCIALE ONDERNEMINGEN
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-Sociale ondernemingen hebben als doel om 
maatschappelijke problemen op te lossen
-Ze zijn actief op verschillende gebieden, 
maar de grootste en belangrijkste in 
Nederland is (arbeids)participatie
-Het doel van deze ondernemingen is dus: 
mensen duurzaam aan het werk helpen
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PRESENTATIE
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• Introductie sociaal ondernemerschap
• Sociaal ondernemerschap in Nederland en Amsterdam
• Sociaal ondernemerschap en arbeidsparticipatie
• Onderzoeksproject: Stereotypen
• Samenwerken met de gemeente: tips
(pauze)
• Dialoog



SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP

• Definitie: ‘Sociale ondernemingen zijn zelfstandige ondernemingen 
die een product of dienst leveren en primair en expliciet een 
maatschappelijk doel nastreven, dat wil zeggen een 
maatschappelijk probleem willen oplossen’ (SER 2015, p. 26).
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Balans tussen 'passie' en 'poen'



CONTINUÜM VAN ORGANISATIES

7



IMPACTGEBIEDEN EN VOORBEELDEN
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• society changers met als doel de markt te veranderen door impact 
te maken in de waardeketen

• community enterprises met als doel om lokale impact te genereren

• https://youtu.be/L4DmcA0enck

https://youtu.be/L4DmcA0enck


VIER SOORTEN SOCIALE ONDERNEMINGEN
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1. Social traders
gericht op eerlijke waardeketen 

2. Social innovators
gericht op duurzaamheid

3. Social connectors
gericht op leefbaarheid

4. Social nurturers 
gericht op arbeidsparticipatie 



SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP IN NL
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DE PLEK VAN SOCIAAL 
ONDERNEMERSCHAP
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Bron: Michiels 2016



SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP IN NL

12Bron: McKinsey (Keizer at al. 2016)



ONTWIKKELINGEN
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LANDELIJK BELEIDSKADER
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Nederland is één van de achterblijvers in Europa qua beleidsontwikkeling

Regeerakkoord 2017: "Er komen passende regels 
en meer ruimte voor ondernemingen met sociale of 
maatschappelijke doelen met behoud van een 
gelijk speelveld.“

Sinds 2016: Ruimte in aanbestedingswet voor 
voorbehouden opdrachten aan sociale 
ondernemingen met als hoofddoel de 
maatschappelijke en professionele integratie van 
gehandicapten en kansarmen. (artikel 2.82)



GEMEENTELIJK BELEIDSKADER

Gemeente Amsterdam: vier belangrijke kaders voor sociaal 
ondernemers:
• Actieprogramma Sociaal Ondernemen 2015-2018
• Werkplan Sociale Firma’s
• Nota Ruimte voor Maatschappelijk Initiatief
• Leidraad Social Return
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ECOSYSTEEM IN AMSTERDAM
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Bron: Oetelmans 2015



SOCIALE ONDERNEMINGEN EN ARBEIDSPARTICIPATIE
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• De Omslag: platformorganisatie voor sociale firma’s
Betrokken bij ontwikkeling Werkkoepel Sociaal Werk
Website socialezaken.info



VOORBEELDEN VAN SOCIALE ONDERNEMINGEN ROND 
ARBEIDSPARTICIPATIE
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AANLEIDING ONDERZOEK
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Bron: Social Enterprise Monitor 2015



VERHOUDING SOCIAAL ONDERNEMERS 
EN OVERHEID
• Overheid vervult verschillende rollen: regelgever, financier, klant, 

participant
• Overheid en ondernemer redeneren uit verschillende logica
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HOOFDVRAAG ONDERZOEK

Op welke manieren kunnen sociale ondernemingen en de 
overheid samen effectief bijdragen aan het oplossen van 
maatschappelijke problemen op het gebied van 
arbeidsparticipatie?
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LEERNETWERK

Doel: deelnemers maken impliciete kennis rond sociaal 
ondernemerschap, omgaan met de overheid en vraagstukken rond 
arbeidsparticipatie expliciet en delen dit met elkaar. Dan kan geleerd 
worden van elkaars ervaringen en kunnen nieuwe praktijken ontstaan.

Vorm: leernetwerk met persoonlijke intake en drie gezamenlijke 
bijeenkomsten 

Methode: focusgroepbijeenkomsten gericht op de toekomst en onder 
meer het schrijven van een scenario over gewenste situatie

Deelnemers: acht sociale ondernemingen die actief zijn in Nieuw-West
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DEELNEMERS
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FINANCIERING VAN WERKEN MET ‘DOELGROEP’

• regulier in dienst, geen regelingen
• subsidie interne jobcoach (via UWV)
• opleidingssubsidies
• werkervaringsplaatsen (met behoud van uitkering)
• leerwerktrajecten
• stages
• loonkostensubsidies
• dagbestedingsvergoeding
• projectsubsidies voor werkgelegenheidsprojecten
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RESULTATEN

• Ervaringen: concrete ervaringen met de overheid in haar 
verschillende rollen;

• Strategieën: (nieuwe) manieren van handelen richting de 
overheid vanuit de sociale ondernemingen;

• Wensen: de verhoudingen met de overheid zoals de 
ondernemers die idealiter zouden zien.
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• Vijf stereotypen van sociale ondernemingen
• Tips voor de overheid
• Tips voor sociale ondernemers



VIJF STEREOTYPEN

• De teleurgestelde overheidsmijder
• De creatieve systeemveranderaar
• De proactieve aanpakker
• De strategische beleidsvolger
• De verbindende lobbyist
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DE TELEUR-
GESTELDE
OVERHEIDS-
MIJDER
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DE CREATIEVE 
SYSTEEM-
VERANDERAAR
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DE 
PROACTIEVE 
AANPAKKER
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DE 
STRATEGISCHE 
BELEIDSVOLGER
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DE 
VERBINDENDE 
LOBBYIST
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TIPS VOOR DE OVERHEID

1. Erken en waardeer sociale ondernemingen
2. Geef werk
3. Zorg voor herkenbaarheid
4. Denk integraal en handel eenduidig
5. Zorg voor een aanspreekpunt
6. Behandel op maat 
7. Maak aanbestedingskavels klein 
8. Denk aan later, maar handel nu
9. Zoek lokale oplossingen
10. Participeer, faciliteer en verbind
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TIPS VOOR SOCIALE ONDERNEMINGEN

1. Focus eerst op kwaliteit
2. Bepaal je impactgebied
3. Verdiep je in organisatie en beleid
4. Handel proactief
5. Ken je collega’s
6. Investeer in persoonlijke relaties
7. Informeer je over aanbestedingen
8. Spreid je kansen in je verdienmodel
9. Wees vasthoudend
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CONCLUSIES

1. Er is onvoldoende besef dat overheid en sociale ondernemingen aan 
een gezamenlijk doel werken: het oplossen van maatschappelijke 
problemen. Verdiep je in de positie van de ander en reflecteer op je 
eigen positie
2. De wens voor een integrale, ‘logische’ kijk op sociale ondernemingen 
bij de overheid vormt een rode draad bij de sociale ondernemers
3. Ondernemers willen aan de slag. 
‘Ik wil geen subsidie en al dat gedoe, ik wil ook geen coördinatoren of 
beleidsnota’s, ik wil gewoon werk.’
‘Zorg voor herkenbaarheid, erken en waardeer sociale ondernemingen 
en geef werk. (…) Heel zwart-wit gesteld, dat is het voor mij.’
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DIALOOG 1: DE DOELGROEP VINDEN

“Ik heb een vacature uitstaan en [mijn medewerkers] hebben mensen 
meegenomen; de ene is een buurman van iemand en de ander is een 
neefje van iemand.”

“We hebben mensen waar zo op het eerste gezicht niet veel mee aan 
de hand is, maar die gewoon in een reguliere baan niet kunnen aarden. 
En die komen deels bij Dienst Werk en Inkomen vandaan en deels 
komen ze gewoon aanvliegen.”
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DIALOOG 2: INTEGRAAL WERKEN

‘Aan de ene kant word je overboord gekieperd in het 
aanbestedingsbeleid en dan krijg je ervoor terug dat er Tony’s
Chocolonely repen in de kantine verkocht worden, en dan hebben we 
het allemaal heel goed gedaan. Daar word ik een beetje moe van.’

‘Je hebt een afdeling wegen, die moet zorgen dat er geasfalteerd wordt 
die kijkt alleen naar asfalt. Je hebt een afdeling oude DWI, WPI, die 
moeten werklozen aan het werk helpen en activeren. (…) Je zou dat bij 
elkaar kunnen brengen.’ 
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DIALOOG 3: WAARDERING

‘Die waardering krijg je gewoon niet. Ik heb die discussie met UWV 
vaak genoeg gevoerd. Joh, ik zorg voor die mensen die normaal geen 
werk hebben, dat ze bij mij kunnen werken. (…) Het is nou niet dat ik 
van de regering of de overheid te horen krijg 'goh, wat ben je goed 
bezig'. Commerciële klanten hebben dat eerder en zeggen 'joh, leuk 
dat je dat doet'.’ 

‘Ik zal je eerlijk zeggen dat ik er een beetje spijt van heb dat ik ooit voor 
de gemeente Amsterdam heb gekozen. Ik dacht echt dat het een soort 
partner zou worden. Ik haal die mensen uit de werkloosheidssituatie en 
zij doen wat terug.’
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DIALOOG 4: BETROUWBAARHEID

‘Toen ik net startte, had ik nog wel loonkostensubsidies. En zonder te 
vertellen hebben ze daar gewoon de helft vanaf gehaald. Dat vond ik 
zo asociaal…’ 

‘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 subsidie opzoeken, 
maar voordat mijn volgende versie af is, is die ook weer afgeschaft.’ 
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DIALOOG 5: IDEAAL

‘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. 
Minimumkwalificaties zijn dit. Kan iemand sommige dingen niet, dan 
hebben we daar een gesprek over. Dan komen zij de week daarna met 
een geschikte kandidaat. En vervolgens krijg ik een 
begeleidingssubsidie 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.’ 
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Vragen? Neem contact op!
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