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Sociale ondernemingen schieten 
als paddenstoelen uit de grond. 

Waarom juist nu? En waarom  
is het zo belangrijk dat zij hun 

impact op de maatschappij laten 
zien? DPPR sprak erover met  

adviseurs Jan Willem Wennekes 
en Marguerite Evenaar.

De harde         
kant van 
    zachte 
      business
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ben je daar 
          nou geld 
mee aan het  
verdienen?

Op het terras van Buro Bries in Groningen vindt de ontmoeting met Jan Willem Wennekes 

plaats. Met Buro Bries denkt hij mee met mensen die willen ondernemen vanuit een maat-

schappelijke missie.  
 

Jan Willem, kun je uitleggen wat een sociale onderneming is? 
“Een sociale onderneming is opgericht met het doel of de intentie een bepaald probleem in de 
samenleving op te lossen. Kromkommer zegt bijvoorbeeld: ‘Er is heel veel voedselverspilling 
en dat willen we tegengaan. En daarom richten we een bedrijf op dat daar iets aan doet.’ Ze 
verkopen een product en verdienen daar geld mee. Maar dat doen ze wel omdat ze dan die 
missie kunnen uitdragen. Een sociale onderneming heeft én een verdienmodel én een maat-
schappelijke missie. We zien wel dat impact meten en bewijzen een steeds grotere rol speelt.”  
Waarom is het belangrijk om impact aan te tonen als sociale onderneming? 
“Daarmee laat een bedrijf zien dat het een bepaalde maatschappelijke waarde realiseert. En 
het wil laten zien: ‘Hé, ik laat waarde achter in de samenleving en daarvoor wil ik graag een 
vergoeding.’ Hoe beter je de impact kan aantonen, des te beter kun je eisen dat je er een  
beloning voor krijgt.”  
Beloning? 
“Gewoon geld. Mensen voegen waarde toe. Wanneer jij je werk doet, voeg je waarde toe en 
daar vraag je een vergoeding voor. Bij traditionele bedrijven is dat normaal, voor sociale  
ondernemingen is het nog een beetje ingewikkeld. Want ga maar eens iets doen in je eigen 
wijk en zeg dan: ‘Daar wil ik een vergoeding voor.’ Dan krijg je heel veel gekke controle- 
mechanismen. Sociaal ondernemers horen wel eens: ‘Ben je daar nou geld mee aan het  
verdienen?’ Je voegt dus wel waarde toe, allemaal hartstikke goed. Maar daar dan geld mee 
verdienen is opeens een beetje raar.”  
 

De sociaal ondernemer betaalt ook gewoon huur en doet boodschappen. 
“Precies. Het is ook gewoon een ondernemer. Die zijn huur, maar ook de lonen van medewer-
kers moet betalen, enzovoorts. Daarom is het heel goed je impact te laten zien als bewijs dat 
je waarde toevoegt. En dus ook recht hebt op een financiële vergoeding, in plaats van een 
schouderklopje.” 
 
Hoe kan een sociale onderneming sociale impact laten zien? 
Het kan bijvoorbeeld, en dit komt uit de marketing, met storytelling. Naast de kwantitatieve 
impact. Van Hulley (SB: Naaiatelier waar vrouwen werken die een steuntje in de rug kunnen 
gebruiken) laat zien hoeveel liter water ze besparen door van een gebruikt overhemd een 
boxershort te maken. Dat kun je in harde cijfers uitrekenen: hoeveel scheelt dat? Maar heel 
veel andere dingen die daar gebeuren zijn niet in harde cijfers uit te drukken. 
Van Hulley doet bijvoorbeeld veel onderzoek naar hoe het met de medewerksters gaat: hoe is 
het na een jaar met hen en wat is er veranderd? Hoe gaat het met hun zelfbeeld en zelfvertrou-
wen, en hun kansen in de samenleving? Daar kun je niet allemaal getallen op plakken, maar je 
kunt er wel verhalen over schrijven. Het is een mix van kwantiteit en kwaliteit.”  
 
Daar ligt een schone taak voor Buro Bries? 
“Wij proberen bij iedereen tussen de oren te krijgen dat je eigenlijk automatisch een impact-
rapportage moet vragen als je met dit soort problematiek bezig bent. Dus dat het vanzelf- 
sprekend wordt voor een gemeente die een opdracht uitzet waarmee ze een maatschappelijk 
probleem wil oplossen, om te zeggen: ‘Aan het einde van de opdracht verwachten we natuur-
lijk wel een impactrapportage. En niet alleen een soort boekhouding. We verwachten dat je 
daarin laat zien hoeveel mensenlevens je hebt veranderd of wat het de maatschappij heeft  
opgeleverd.’ ” lees verder op pagina 53
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het moet normaal 
worden

Ook Marguerite Evenaar geeft al ruim tien jaar trai-

ning en advies aan sociaal ondernemers, lang voordat 

dit een begrip was. Sinds 2015 is ze lid en bestuurder 

van Se.Lab in Amsterdam waar ze haar Project Impact 

verder ontwikkelt. Hiermee maakt ze de impact van 

sociale ondernemingen meetbaar, zowel kwantitatief 

als kwalitatief. Ze helpt ondernemingen hun maat-

schappelijke doelen te bereiken met een gezond  

businessmodel, zodat ondernemers ook nog in staat 

zijn brood bij de bakker te kopen. 
 
 

Voorheen was een stichting of burgerinitiatief 

vaak het model om een maatschappelijk probleem 

op te lossen. Nu zie je steeds meer sociale onder-

nemingen. Intussen maakt de overheid een terug-

trekkende beweging. Ze helpen met de start, maar 

daarna moet een sociaal ondernemer de eigen 

broek ophouden. Zie jij dat ook, Marguerite? 
“Ik zie het ook en ik vind het een gezonde ontwikke-
ling. Sociaal ondernemerschap is eigenlijk vanuit een 
noodsituatie ontstaan. Waarom lopen andere landen 
voor op Nederland? Omdat die geen subsidie- en  
welzijnsland waren. Engeland niet, Amerika niet. Dus 
daar is de bestuursvorm van sociaal ondernemer-
schap heel anders ingericht. Hier heeft een sociaal  
ondernemer vaak én een stichting én een BV. Waarom 
die stichting? Omdat hij soms nog een start- of deel-
subsidie nodig heeft. Het zal wel op die manier moe-
ten, want de overheid en fondsen geven een BV geen 
subsidie.” 
 
“In Nederland is sociaal ondernemerschap ontstaan 
door het opdrogen van de subsidiestromen. In de  
cultuursector zie je dat bijvoorbeeld heel duidelijk. 
Laat ik voorop stellen dat ik niet voor een kaalslag 
ben en ook niet tegen subsidie. Maar bepaalde  
theaters dachten: ‘Nou ja, we krijgen toch elk jaar 
geld.’ Ze gingen achterover leunen. En toen de cul-
tuursubsidies anders werden verdeeld, moesten ze 
ineens gaan nadenken over wat te doen. Toen bleek 
het wél met minder subsidie te kunnen.” 
 
 

Een businessplan en verdienmodel zijn dus  

belangrijk voor een sociale onderneming? 
“Een start met financiële steun in de vorm van  
subsidie is wel mogelijk, maar die bron kan opdrogen. 
Brouwerij De Prael, een heel goed voorbeeld, was een 
van de eerste sociale ondernemingen in Nederland. 
De brouwerij begon met re-integratiegeld. Mensen 
met een geestelijke beperking gingen bier brouwen.  
Maar op een gegeven moment droogden de re-inte-
gratiegelden op en moesten ze wel naar een gezonder 
businessmodel. Nu wordt hun bier overal verkocht, 
hebben ze brouwerijen in Amsterdam, Den Haag en 
Groningen en staan ze op festivals.” 
 
Met een goed sociaal businessmodel kunnen ze 

duurzaam verder op de langere termijn? 
“Ja, exact! Daar gaat het om.” 
 
  
 
 

 

Hoe belangrijk is het volgens jou om te laten zien 

wat de impact is van een sociale onderneming? 
“Het is grappig: dat vinden we het belangrijkste. Toch 
ontmoet ik nog zoveel organisaties die al heel lang 
bestaan en nog nooit hebben gemeten. Of hun effect 
aantoonbaar hebben gemaakt.”  
 

Maar hoe meet je sociale impact dan? 
“De afgelopen twee jaar is daar een enorme ontwik-
keling in gekomen. Ook doordat marktpartijen als 
McKinsey, PriceWaterhouseCoopers en Avance daar  
in zijn gesprongen waardoor het meer mainstream is 
geworden. Ik ben in 2012 met onderzoek en impact-
metingen begonnen. Toen deed pas 30 procent aan 
het meten en aantoonbaar maken van impact. Nu zal 
het de helft of 60 procent zijn, dus het verschuift. Met 
name door die grote partijen. Gemeenten en fondsen 
stellen het ook vaker als harde eis. En dat vind ik ook 
goed. Ik was zelf geschokt hoe weinig sociaal onder-
nemers wisten wat hun impact was.” 
 
“Wetenschapper Karen Maas ontwikkelde een aantal 
meetmethodieken voor de Nederlandse context en 
deed onderzoek. Van dat onderzoek zijn wij uit-
gegaan. We hebben acht bouwstenen gemaakt waar-
mee je het proces helemaal doorloopt. Welk probleem 
wil je oplossen? Welke waarde voeg jij toe? Wie zijn 
daarvoor belangrijk? Hoe kun je dat meten? Wat zijn 
de indicatoren?”   
 
“Er is altijd een grijs gebied. Stel je voor: je doet iets, 
en in die tussentijd komt er wetgeving die dat ook  
bevordert. Heb jij dan ervoor gezorgd dat die wet- 
geving er komt? Komt het alleen door jou? Je moet  
wel realistisch zijn over je claim, vind ik.” 
 
“Soms levert wat jij doet een besparing voor de  
gemeente op, een kwantitatief resultaat. Dat kan op 
lange termijn zorgen voor een systeemverandering. 
We leren sociaal ondernemers ook hoe daarover te 
communiceren en rapporteren. Soms gaat het om het 
verhaal. Het helpt als jij kan laten zien wat je doet. Als 
ik tegen jou zeg: ‘Ik wil jou heel graag als vrijwilliger 
hebben om een school te bouwen’, dan denk je:  
‘Nou, ik heb het wel heel druk.’ Maar als ik tegen  
jou zeg: ‘Ik heb je graag als vrijwilliger omdat ik zo 
graag wil dat deze jongen een opleiding krijgt’, dan 
verandert dat de zaak, weet je. Dan denk je: ‘Ja, daar 
wil ik me aan verbinden.’” 
 
Cijfers als resultaat zijn meetbaar. Maar hoe 

meet je andere soorten maatschappelijke impact? 
“Op allerlei manieren, bijvoorbeeld door middel van 
vragenlijsten. Dat levert kwalitatieve informatie op die 
je ook weer kan kwantificeren. Dat is het mooie ervan. 
Als je een heleboel resultaten uit vragenlijsten hebt, 
zie je bijvoorbeeld een stijgende lijn in impact. Maar 
je moet wel precies weten wat je wilt weten, anders 
kun je het volgens mij beter laten. Maak liever vijf 
goede vragen waarbij je van tevoren hebt nagedacht 
over de goede indicatoren.  lees verder op pagina 54 
 
 

Meetbare impact 

De klimaatimpact van een online aankoop met één druk op de 
knop ongedaan maken. Dat kan met de button van de Utrechtse 

startup CO2ok. Wanneer klanten van aangesloten webshops 
erop klikken, compenseren ze de broeikasgassen die bij de  

productie en het vervoer van het product vrijkwamen. Hiervoor 
betaal je als klant slechts een klein beetje extra (gemiddeld  
1 procent van het aankoopbedrag). Dit wordt door CO2ok  

geïnvesteerd in een gecertificeerde non-profitorganisatie voor 
projecten die CO2-uitstoot verminderen. Bijvoorbeeld in de  

ontwikkeling en productie van kooktoestellen waarmee  
gezinnen in derdewereldlanden schoner kunnen koken. Deze 

stoten 80 procent minder CO2 uit, hebben minder hout nodig en  
veroorzaken minder rook bij het koken. Op de website 

co2ok.eco publiceert CO2ok jaarlijks hoeveel er wordt besteed 
aan de projecten en hoeveel naar ontwikkeling en onderhoud 

van het systeem gaat. 
 

Oprichter Milo de Vries kwam op  
de skipiste op het idee om zijn en ons aller  

consumptiepatroon te koppelen aan  
vermindering van CO2-uitstoot. ”We kunnen  

de consequenties van onze consumptiemaatschappij nog niet 
goed maken, maar nu wel oké”, aldus Milo. De mensen in zijn 

team hebben hun hele groene hart en ziel aan dit  
initiatief verpand en werken daarom tegen  

minimumloon.  
In het eerste halfjaar hebben zich 25 webshops  

aangesloten.  
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Wie houdt niet van lekker eten? Het DPPR-team 
zeker wel en daarom vinden wij deze site zo leuk. 
Puuruiteten.nl houd je op de hoogte van de 
nieuwste hotspots, recepten en culinaire reistips 
voor eerlijk en lekker eten.  
 
Puuruiteten.nl 

De reizende vegetariër heeft de heerlijke combi- 
natie van reizen en vegan eten samengebracht.  
Je komt alles te weten over reizen, vegetarische  
restaurants en vegan recepten. Laat je inspireren 
voor je volgende reis of voor je avondeten.  
 
Reizendevegetarier.nl 
 

Op duurzaamnieuws.nl vind je vanuit een jour- 
nalistiek oogpunt informatie over wat jij kunt  
doen voor milieu, klimaat, duurzaamheid en een 
eerlijke economie. Je vindt er alles over lokale en 
circulaire economie, enook het laatste nieuws.  
 
Duurzaamnieuws.nl 

Even zonder afval: kan dat? Volgens Nicky en  
Jessie van het Zero Waste Project wel. Zij laten 
zien hoe ze dat doen. Zónder in te leveren op 
comfort, stijl of leuke dingen. Doei, wegwerp- 
koffiebekers! Hi ,vintagewinkels en betere wereld!  
 
Hetzerowasteproject.nl  

Als iedereen zou leven zoals wij, hoeveel aard- 
bollen hebben we dan nodig? Wat doe jij om onze 
planeet leefbaar te houden? Wij deden de test, en 
kregen tips die ons toch nog een paar nieuwe 
ideeën opleverden. Hoe doe jij het ten opzichte 
van de gemiddelde Nederlander? 
 
Voetafdruktest.wnf.nl 

lEuK OM TE VOlGEN

Ik hamer altijd op het proces van impact meten. Let 
niet enkel op de instrumenten, anders sla je stappen 
over. En dat is zonde.” 
 
Tegen welke typische dingen lopen sociaal  

ondernemers aan? 
In het verleden liepen ze vooral tegen de vraag aan: 
hoe verscherp ik mijn businessmodel zonder schade 
te berokkenen aan de principes van waaruit ik mijn 
sociale onderneming ben gestart? In het begin dacht 
iedereen: ‘Dat kan niet. Dan moet ik mijn idealen gaan 
verkwanselen.’ Nu ziet iedereen dat het wel kan:  
sociale impact én een gezond businessmodel. Ik  
geloofde daar ook altijd in. Van oorsprong ben ik ook 
ondernemer en vóór het ondernemerschap. Het mag 
best starten met een hybride financiering; met een 
stukje crowdfunding of een startsubsidie van een 
fonds voor een experiment dat uitgroeit tot een  
gezond businessmodel. Ook kan niet iedereen 100 
procent onafhankelijk zijn. Zeker ook omdat sociaal 
ondernemers vaak op een innovatieve manier bezig 
zijn. Dan is het best moeilijk het financieel rond te 
krijgen. Van bepaalde groepen en problemen in de  
samenleving kun je met alle goede wil echt geen  
businessmodel maken. Toen ik begon worstelde  
ik daar ook mee. In die wereld was destijds niet  
zoveel geld. 
 
 

Dus als je dan advies geeft en de reactie krijgt: ‘Ik 
kom wel een kopje koffie drinken’, dan dacht ik: ‘Ja, 
tien kopjes koffie zijn leuk. Maar als ik bij de bakker 
kom, kan ik geen brood kopen.’ Dus zelf moest ik ook 
iets vinden waarbinnen ik kon bewegen.”  
 
Sociale-waardeportemonnee 
“Uiteraard heb ik zelf ook een gezond businessmodel, 
al doe ik graag iets voor groepen in de samenleving 
die echt geen geld hebben. Ik heb al enkele jaren een 
sociale-waardeportemonnee en een echte, in mijn 
mind. Als mijn sociale-waardeportemonnee vol zit en 
mijn echte niet, dan kan ik niet meer bewegen om 
mensen ‘gratis’ te helpen. Maar zit mijn echte porte-
monnee vol en heb ik nog tijd en energie over? Dan 
ben je van harte welkom voor dat kopje koffie. Dan 
komt die sociale-waardeportemonnee om de hoek  
kijken.” 
 
Heb je die balans gevonden, ook op de lange  

termijn? 
“Ja. Ik ben het waard om betaald te worden, vind ik. 
Net als mijn klanten, snap je? Daar zit vaak de glazen 
drempel. Die sociaal ondernemer denkt: ‘Maar het is 
een maatschappelijk probleem.’ Dat maakt het niet 
minder waard om ervoor te betalen.”  <




