
 
PERSBERICHT  

 

“Gemeente, wees geen obstakel voor de sociaal ondernemer” 

 

Gemeenten kunnen meer doen om samen met social enterprises maatschappelijke problemen 

op te lossen. Dit is de conclusie van de publicatie “De social enterprise als business partner van 

de gemeente” die Social Enterprise NL vandaag heeft gepresenteerd. In dit document gericht 

aan lokale politici en beleidsmakers worden zes inspirerende cases toegelicht en zes concrete 

aanbevelingen gedaan om constructief met sociaal ondernemers te laten samenwerken.  

 

Willemijn Verloop (oprichter van Social Enterprise NL): “Social Enterprises creëren 

maatschappelijke waarde, van het verhogen van arbeidsparticipatie tot het tegengaan van 

luchtvervuiling en leveren met hun businessmodel een bijdrage aan de speerpunten van de 

overheid. Vaak is de gemeente echter een obstakel in plaats van een bondgenoot. Dit document 

biedt handvatten voor raadsleden om daar verandering in te brengen.” 

 

Op een aantal plekken in het land werken social enterprises en overheid wel succesvol samen en 

creëren hierdoor samen meer maatschappelijke impact. De gemeente Oss heeft het ophalen van het 

grofvuil uitbesteed aan de kringloopwinkel waardoor de winkel meer spullen binnenkrijgt die 

verkocht en hergebruikt worden. Hierdoor kan het kringloopbedrijf meer goederen verkopen en 

daardoor aan meer mensen passend werk bieden, daarnaast  bespaart de gemeente Oss op 

uitkeringen. Afval wordt werk. Een ander succesvoorbeeld is de gemeente Geldrop-Mierloo , deze 

ging in zee met social enterprise Zorgvoorelkaar.com. Door het teruglopen van het budget voor de 

(thuis)zorg  is er meer vraag naar informele zorg,  Zorgvoorelkaar.com koppelt mensen met een 

hulpvraag met aantoonbaar succes aan vrijwilligers of professionals bij hen in de buurt.  Door al in 

een vroeg stadium in zee te gaan met deze social enterprise  ziet de gemeente de decentralisaties 

nu met vertrouwen tegemoet. Conclusie van deze voorbeelden: durf de social enterprise als 

businesspartner te zien. 

 

Aan de hand van best practices heeft Social Enterprise NL concrete aanbevelingen voor gemeenten 

geformuleerd. Gemeenten moeten randvoorwaarden opstellen om de social enterprises tot bloei te 

laten komen door een constructief passieve houding aan te nemen; een betrouwbare business 

partner zijn, werk maken van beleidscoherentie, maatschappelijke waarde in aanbestedingen 

opnemen en financieringsmogelijkheden instellen. 

 

Social Enterprise NL stuurt deze publicatie naar alle nieuwe gemeenteraadsleden uit de G32 en zal 

in juni een evenement organiseren voor beleidsmakers en sociaal ondernemers. 

 

--- 

 

Noot voor de redactie 

 

Wat zijn social enterprises? 

Social enterprises zijn bedrijven die op een nieuwe manier ondernemen en maatschappelijke winst 

voorop stellen (impact first). Zij streven primair een sociale of duurzame missie na en niet de 

hoogste financiële winst. Social enterprises zijn financieel zelfvoorzienend en dus beperkt of niet 

afhankelijk van giften of subsidies. Sociaal ondernemers bedenken innovatieve verdienmodellen om 

maatschappelijke problemen aan te pakken.  

 

Over Social Enterprise NL 



 
Social Enterprise NL is een landelijk platform dat ruim tweehonderd sociale ondernemingen 

verbindt, vertegenwoordigt en ondersteunt. Doel is om de sector van social enterprises in Nederland 

te versterken en zo de maatschappelijke impact van deze bedrijven te vergroten. 

www.social-enterprise.nl 

 

Publicaties  

‘Iedereen Winst. Samen met de overheid naar een bloeiende social enterprise sector’ (download 

hier) 

‘Verbeter de Wereld, Begin een Bedrijf’, Willemijn Verloop & Mark Hillen, november 2013 

verschenen bij Atlas Business Contact (meer info)  

Alle publicaties  

 

Vragen 

Met vragen kunt u terecht bij Meike Zwaan | meike@social-enterprise.nl | 020 626 4410  

http://www.social-enterprise.nl/
http://social-enterprise.nl/wp-content/uploads/2014/01/Iedereen-Winst-samen-met-de-overheid-naar-een-bloeiende-social-enterprise-sector-digitaal.pdf
http://social-enterprise.nl/wp-content/uploads/2014/01/Iedereen-Winst-samen-met-de-overheid-naar-een-bloeiende-social-enterprise-sector-digitaal.pdf
http://social-enterprise.nl/verbeter-de-wereld-begin-een-bedrijf/
http://social-enterprise.nl/portfolio/publicaties-handleidingen/
mailto:meike@social-enterprise.nl

