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Voorbeelden van sociale 
ondernemingen
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20 sociaal ondernemers met groei ambitie
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Wat is een sociale onderneming?
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Vanuit business perspectief:
 Oprichting Social Enterprise NL in 2012 en publicaties: Verbeter de 

wereld, begin een bedrijf (Verloop en Hillen, 2013) en Iedereen 
Werk, iedereen Winst (Hillen, 2014)

 SER advies sociale ondernemingen (2015)

Vanuit maatschappelijk perspectief: 
 Veranderdingen in het sociale stelsel:

 wet en regelgeving (o.a. Participatiewet)
 terugtredende overheid

 Sociaal ondernemen draagt bij aan een ‘inclusieve’ samenleving
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Aanleiding onderzoek



 Wat zijn belemmerende factoren voor sociale ondernemingen bij het 
realiseren van hun groeiambities?

 Hoe kunnen deze worden weggenomen zodat sociale 
ondernemingen hun maatschappelijke impact kunnen vergroten?

 In het bijzonder sociale ondernemingen...

• …die tot doel hebben de arbeidsparticipatie van mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt te stimuleren;

• ….met een reeds bewezen economisch rendabel business-to-
business verdienmodel (>75% inkomsten uit de markt);

• … met een ambitie om te groeien en zo hun maatschappelijke 
meerwaarde verder te vergroten;
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Onderzoeksopzet
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Data verzameling:

 ‘Baseline’ interviews met 20 ondernemers 
(BMC en ToC)

 Verdiepende interviews met 20 ondernemers 
(SCALERS + Ecosysteem)

 Self assessment 20 ondernemers
 Focusgroep bijeenkomsten / masterclasses 

(i.s.m. Berenschot)
 Monitoring interventies
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Bevindingen
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 1. Bemensing van ‘niet-doelgroep’ 
binnen de organisatie

• Hoe krijg je de juiste mensen op de juiste 
plaats? 

 2. Processen en structuren

• Hoe kun je efficiënter (samen) werken?

 3. Marketing en branding

• Hoe zorg je dat sociale meerwaarde vóór je 
werkt?
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Belemmeringen voor groei:
Intern (scalers model):



 4. Instroom van doelgroep

• Hoewel er genoeg mensen wachten op 
passend werk, zijn zij toch niet altijd 
goed vindbaar (rol o.a. gemeente)

 5. Toegang tot financiering

• Om op te schalen is vaak externe 
financiering nodig; de mogelijkheden en 
voorwaarden hiervoor zijn niet altijd 
even duidelijk
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Belemmeringen voor groei:
Extern (Ecosysteem)



Focus: 
Dilemma’s op gebied van HRM
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HRM: wat gaat goed?

 Waardering van medewerkers: 
‘zelfvertrouwen’, ‘trots’ (door het hebben van 
‘echt’ werk);

 Job Carving: opknippen van werkzaamheden 
voor de doelgroep;

 Aanpassen werkplek voor de doelgroep: 
‘bescherming’ en ‘beschutting’;

 Begeleiding passend bij de beperkingen: 
‘maatwerk’;

 Voorbeeldfunctie voor andere bedrijven.
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“Het vinden van managers/ 
begeleiders is wel als het zoeken 
naar een schaap met vijf poten. 
Het is lastig ze te vinden. Het zijn 
mensen die getalenteerd zijn, en 
empathisch en zakelijk.”
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“We proberen nu 
meer budget vrij te 
maken voor training, 
scholing en 
begeleiding, maar 
het gaat allemaal 
van mijn salaris af.”

“Het is niet zo dat als wij een advertentie de 
deur uitdoen, dan reageren er wel mensen op. 
En de mensen die reageren blijken vaak niet 
geschikt. De spoeling is dun.”



HRM Dilemma’s

 Werving en selectie (instroom ‘doelgroep’, aantrekken ‘niet 
doelgroep’)

 Personeelssamenstelling: flexibel/vast; doelgroep / niet-
doelgroep (i.r.t. vragen uit de markt)

 Beloning: hoe concurreer je met reguliere bedrijven?
 Professionalisering HRD: medewerkers behouden en 

ontwikkelen
 Employer branding: Hoe bouw je aan je identiteit? Hoe zorg 

je dat je gevonden wordt?
 Wet- en regelgeving: bijvoorbeeld loonkostensubsidie of 

belastingtechnische regels
 Weinig financiële middelen om gedegen strategisch HR 

beleid op te zetten 16



AMO-Model
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HRM Waardeketen
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Conclusies

 Dilemma’s op het gebied van HRM kunnen niet ‘los’ worden 
gezien van andere professionalseringslagen.

 Winstmarges van sociale ondernemingen zijn vaak klein.
 Interne capaciteiten vaak nog onvoldoende om gedegen HR 

beleid op touw te zetten.
 Sociaal ondernemen als ‘oplossing’ voor arbeidsparticipatie 

kwetsbare mensen staat nog onvoldoende op de politieke 
agenda 

 Aansluiting / samenwerking met het reguliere bedrijfsleven is 
nog onvoldoende ontwikkeld.
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Meer Info / Achtergrond:

www.impactgroei.nl

www.social-enterprise.nl

www.startfoundation.nl

www.sifutrecht.nl

www.socialenterprisedays.nl
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