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Onderwerp:   Sociaal Ondernemerschap 

Datum indiening vragen:  24 oktober 2014 

 

 

Inleiding/aanleiding:  

Een sociale onderneming levert een product of dienst en heeft ook een normaal 
verdienmodel. Geld verdienen is echt niet het hoofddoel. De werkelijke missie is het 

creeeren van maatschappelijke impact/rendement. Sociale ondernemingen zorgen, tegen 

de economische trend in, voor werkgelegenheidsgroei.  

De ChristenUnie /SGP vindt het van belang dat gemeente NOP een sociaal 

ondernemerschap-vriendelijke gemeente is. Daarom stellen we de volgende vragen aan 
het college: 

 

Vragen: 

1. Wat is het aandeel aan Sociale ondernemingen in gemeente NOP op het aantal  
     ondernemingen? 

Antwoord: 

Als gemeente hebben we geen inzicht in het aantal sociale ondernemingen, en 

daarmee hun aandeel, in Noordoostpolder. Landelijk zijn er diverse initiatieven 
die sociale ondernemingen ondersteunen, zoals bijvorbeeld Social Enterprise 

NL. Volgens Social Enterprise NL is de definitie van een social enterprise ‘een 

onderneming die de maatschappelijke missie van haar bedrijf voorop stelt en 

waarvoor geld verdienen van secundair belang is. Er zijn op dit moment 215 

sociale enterprises aangesloten bij Social Enterprise NL (bron: www.social-
enterprise.nl). Netl (Kraggenburg), BioRomeo (Ens) en Het Goed (Emmeloord) 

staan in dit overzicht van social enterprises opgenomen, allemaal bedrijven 

welke in Noordoostpolder een onderneming hebben. Het aantal aangesloten 

sociale enterprises bij Social Enterprise NL is maar een deel van het totaal 
aantal sociale ondernemingen in Nederland: naar schatting zijn er ongeveer 

5.000 sociale ondernemingen actief. 

 

Daarbij kan nog opgemerkt worden dat er ook op het reguliere bedrijfsleven in 
toenemende mate een beroep wordt gedaan, respectievelijk door hun zelf wordt 

ondernomen, op het terrein van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. 

Daarmee vervaagt het onderscheid tussen een sociale onderneming en een 

reguliere onderneming die Maatschappelijk Verantwoord Onderneemt.  
 

2. Hoeveel arbeidsplaatsen zijn hiermee gemoeid? 

Antwoord: 

Omdat we als gemeente geen volledig zicht hebben op het aantal sociale 

ondernemingen, kan ook niet worden aangegeven hoeveel arbeidsplaatsen 
hiermee zijn gemoeid. 

 

3. In hoeverre en op welke wijze faciliteert de gemeente sociale ondernemingen op dit 

    moment? 
Antwoord: 

Indien sociale ondernemers zich bij de gemeente melden, worden deze op dit 

moment op dezelfde wijze behandeld als een ‘reguliere’ ondernemer door onze 

http://www.social-enterprise.nl/
http://www.social-enterprise.nl/


accountmanagers. De ervaring tot nu toe is dat zich nog geen sociale 

ondernemers bij de accountmanagers hebben gemeld. 

 

4. Welke kansen liggen er voor ons als sociaal ondernemerschap-vriendelijke gemeente? 
   Bv. op het gebied van sociale cohesie, vergrijzing, zorg, duurzaamheid, jongeren,  

   onderwijs of participatie? 

Antwoord: 

Er zijn de afgelopen periode landelijk diverse onderzoeken en artikelen 
geschreven over de opkomende trend van sociaal ondernemerschap. Het aantal 

bedrijven dat sociaal wil ondernemen groeit. Een sociale onderneming kan 

bijvoorbeeld participatie of sociale cohesie (bijvoorbeeld Peerby) bevorderen. 

Uit de social enterprise monitor 2014 blijkt dat het verhogen van 
arbeidsparticipatie het belangrijkste impactgebied is van de huidige social 

enterprises. Dit zou ook voor Noordoostpolder een kans kunnen zijn. 

 

5. Op welke wijze kunnen we als gemeente deze kansen oppakken? 

Antwoord: 
Sociaal ondernemers kunnen niet door overheidsbeleid worden gezaaid en 

geoogst. Het werkt alleen als ze op basis van intrinsieke motivatie en eigen 

ondernemerschap zelf een onderneming starten.  

De gemeente kan bijvoorbeeld een aantal domeinen benoemen waarin zij zich 
in haar eigen omgeving nadrukkelijk openstelt voor sociaal ondernemende 

oplossingen uit de gemeenschap, sociale innovatie arena’s faciliteren en 

financiering door middel van Social Impact Bonds bieden.  

 
De komende maanden wordt het Sociaal Economisch Beleid herijkt. Mogelijk 

kan het sociaal ondernemerschap hier een plaats krijgen. Bij het proces van 

herijking wordt de raad betrokken, waardoor er vanuit de raad ook input kan 

worden geleverd.  
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Datum beantwoording vragen: 4 november 2014 
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