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Een rapport over de Social Enterprise NL survey 2012 



Dit rapport presenteert de conclusies 
van de eerste Social Enterprise 
Monitor, uitgevoerd en opgesteld door 
Social Enterprise NL in samenwerking 
met McKinsey & Company.

SOCIAL ENTERPRISE NL 
Social Enterprise NL is een 
platformorganisatie die de groeiende 
sector van social enterprises in 
Nederland verbindt en ondersteunt. 
Social Enterprise NL richt zich op 
overheidslobby voor betere wet- en 
regelgeving en meer toegang tot 
geduldig groeikapitaal. Verder Social 
Enterprise NL aan te jagen voor meer 
toegepast onderwijs en research over 
het social enterprise veld. Met een  
landelijke publiekscampagne wil 
Social Enterprise NL bewustzijn bij 
consumenten creëren over sociaal 
ondernemerschap.
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EXECUTIVE SUMMARY 

EXECUTIVE SUMMARY
De belangrijkste uitkomsten op rij

• De werkgelegenheid bij social enterprises is sinds 
2010 met 25% gestegen 

• Sociaal ondernemers hebben een zeer 
optimistische groeiverwachting, 90% verwacht te 
groeien; een percentage dat significant hoger ligt 
dan bij de populatie van MKB in Nederland 

• Innovatieve sociale ondernemingen blijken vaker 
winstgevend dan sociale ondernemingen met een 
minder innovatief model

• Onbekend maakt onbemind. Social enterprises 
hebben met name behoefte aan meer 
bekendheid en publiciteit rondom het social 
enterprise begrip en business model

• Het merendeel van de sociaal ondernemers meet 
zijn maatschappelijke impact niet en kan zijn 
Social Return on Investment voor de 
maatschappij dus niet kwantitatief onderbouwen. 

• Een van de grootste belemmeringen tot groei van 
social enterprises is de toegang tot kapitaal. Een 
kleine 40% van de ondervraagde ondernemers 
heeft moeite met het aantrekken van 
groeifinanciering

• Er is geen aparte juridische entiteit voor social 
enterprises. De meeste social enterprises zijn 
georganiseerd als BV of combineren een BV met 
een stichting
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CONTEXT
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Sociaal ondernemers ondernemen om de wereld 
te verbeteren. Zij bezitten de eigenschappen van 
een ondernemer maar worden gedreven door de 
wil om een bijdrage te leveren aan een sociaal of 
ecologisch vraagstuk. Sociaal ondernemers 
ontwikkelen duurzame, zelfvoorzienende 
businessmodellen en creeeren zo niet alleen 
economische, maar ook sociale welvaart.

De complexe economische, ecologische en sociale 
problemen van deze tijd vragen om nieuwe, 
innovatieve oplossingen. De overheid trekt zich in 
toenemende mate terug en subsidies voor 
maatschappelijke organisaties worden steeds 
krapper. Er moet worden gezocht naar andere 
modellen om tot sociale innovatie te komen. 
Steeds vaker wordt er naar social enterprises 
gekeken als middel om tot nieuwe oplossingen te 
komen. De Europese Commissie stimuleert social 
enterprises en ziet hen als belangrijke aanjagers 
van de sociale economie, die inmiddels 10% van 
de gehele Europese economie behelst

Social enterprises zijn ondernemingen die primair 
een maatschappelijke missie nastreven. Zij doen 
dit met een gezond verdienmodel waardoor ze 
financieel zelfvoorzienend zijn. De 
maatschappelijke missie van een social enterprise 
betreft het belang van een groter geheel, een 
gemeenschap, land of de hele wereld en kan 
variëren van sociale cohesie tot zorg, armoede 
bestrijding en het tegengaan van 
klimaatsverandering. Een Social Enterprise  heeft 
dus naast de direct betrokken aandeelhouders, 
medewerkers of betalende klanten ook andere 
beneficianten.

De social enterprise sector heeft de potentie om 
complexe maatschappelijke thema’s aan te 
pakken. In de ons omringende landen is in 
toenemende mate aandacht voor sociale innovatie 
en social enterprises als de motor van de sociale 
economie. Nederland loopt nog achter op dit 
terrein, maar er is een ontluikend besef dat deze 
sector er toe doet. Sinds 2012 groeit de aandacht 
voor social enterprises bij (lokale) overheden, 
media, support organisaties, financiële- en 
onderwijsinstellingen. 
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MONITOR
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SCOPE ONDERZOEK

Deze monitor betreft aangesloten ondernemingen 
uit het netwerk van Social Enterprise NL. 
Ondernemingen uit dit netwerk zijn gescreend en 
voldoen aan de volgende criteria:

• Het nastreven van een (direct) maatschappelijk 
doel, impact first;

• Georganiseerd zijn als ‘enterprise’ (BV, 
coöperatie of stichting);

• Zijn sociaal en transparant in bedrijfsvoering: de 
bestuursfilosofie is gebaseerd op 
medezeggenschap van alle betrokkenen, is fair 
naar medewerkers en leveranciers, en er is een 
ons bewustzijn van ecologische voetafdruk; 

• Beperkt of niet afhankelijk van giften of 
subsidies;

Er is nog weinig data beschikbaar over de social 
enterprise sector in Nederland.  Een objectief 
keurmerk voor social enterprises bestaat nog niet, 
daarnaast ontbreekt ook bij de Kamer van 
Koophandel een verplichte toets of een bedrijf  een 
sociale missie voert.

De resultaten in deze monitor komen uit een 
enquête die onder een kleine honderd sociaal 
ondernemers is uitgezet. Zestig ondernemers 
werkten mee aan het onderzoek en de resultaten 
schetsen een status en ontwikkeling van de sector.

Deze publicatie kan worden gezien als een 
nulmeting van de Social Enterprise monitor. 
De nulmeting geeft de situatie weer voor het jaar 
2012, en beschrijft waar mogelijk ook de 
ontwikkeling sinds 2010. Deze monitor is mede 
gebaseerd op een eerder onderzoek van Social 
Enterprise NL en McKinsey uit 2011 waarin werd 
gekeken naar de kansen voor de social enterprise 
sector in Nederland1.. In de komende jaren zal er 
met zekere regelmaat een vervolgmeting worden 
uitgebracht. Hieruit kan een trendlijn van de 
ontwikkeling van de sector worden gehaald.

Het doel van de Social Enterprise Monitor is bij te 
dragen aan de kennisopbouw  rondom het begrip 
sociaal ondernemerschap en valorisatie van de 
social enterprise sector in Nederland. Vanaf 2013 
zal de monitor jaarlijks uitgebracht worden en 
uitgezet worden onder een groeiende groep 
Nederlandse social enterprises.

1. Verloop en McKinsey & Company 2011
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KENMERKEN VAN SOCIAL ENTERPRISES

Social enterprises zijn actief in verschillende 
sectoren. Van alle ondervraagde ondernemers 
hebben 25% een consumentenproduct. Hieronder 
vallen ondernemingen in (duurzame) mode, 
textiel, voeding en specifieke producten zoals 
bijvoorbeeld fietsen, boeken of relatiegeschenken. 

Ongeveer een vijfde van de ondernemers in deze  
monitor zijn actief in zakelijke dienstverlening. 
Bedrijven in deze sector, houden zich onder 
andere bezig met IT & software testing, facilitaire 
dienstverlening (schoonmaakbedrijven) of bieden 
een product aan de zakelijke markt zoals 
bijvoorbeeld webhosting. 

MARKT
Het merendeel van de ondervraagde sociaal 
ondernemers opereert alleen op de Nederlandse 
markt. Een kwart van de sociale ondernemingen is 
voornamelijk in het buitenland actief. Dit zijn de 
ondernemingen met een focus op internationale 
ontwikkeling. Van de ondervraagde ondernemers 
is 20% zowel in Nederland als in het buitenland.	  

DE ONDERNEMER
Mannen lijken meer aangetrokken tot het 
oprichten van een social enterprise dan vrouwen.  
Bijna driekwart van de ondervraagde social 
enterprises werd door een man opgericht of heeft 
een mannelijke eigenaar.

JURIDISCHE STRUCTUUR
Internationaal zijn er verschillenden voorbeelden 
van specifieke rechtsvormen voor social 
enterprises. Zo kent het Verenigd Koninkrijk 
bijvoorbeeld de Community Interest Company, een 
juridische entiteit die het midden houdt tussen de 
stichting en een BV. Deze vorm garandeert de 
verankering van de maatschappelijke missie van 
de onderneming, beschermt de onderneming 
tegen aandeelhouders die bij economische 
tegenwind de maatschappelijke missie willen laten 
varen en geeft social enterprises de gelegenheid 
zich als zodanig aan het publiek te kunnen 
presenteren.

Nederland kent nog geen aparte juridische entiteit 
voor social enterprises. Sociaal ondernemers 
werken dan ook vanuit verschillende 
rechtsvormen. Een meerderheid (52%) van de 
ondervraagde social enterprises opereert als BV. 
Deze ondernemingen hebben wel een 
winstoogmerk en kunnen dus ook risicodragend 
kapitaal aantrekken. Een aantal succesvolle 
ondernemingen gaan over van stichting naar BV 
of plaatsen een BV naast een stichting, een 
combinatie die ook vaak voorkomt (18%). 
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Kenmerken van Social 
Enterprises
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MAATSCHAPPELIJKE IMPACT

De maatschappelijke missie is voor een social 
enterprise leidend en het verdienmodel van de 
onderneming staat in dienst van het uitvoeren van 
de missie. Financiële winst wordt bij de social 
enterprise voor een groot deel terug geïnvesteerd 
in de groei van de eigen onderneming om zo de 
maatschappelijke impact verder te vergroten. Het 
voorop stellen van een maatschappelijke missie is 
hoe de social enterprise sector zich onderscheidt 
van reguliere, commerciële bedrijven.  

Fig. 1 laat zien dat de maatschappelijke impact 
van ondervraagde social enterprises uiteen loopt 
van het verhogen van arbeidsparticipatie van een 
doelgroep. bijvoorbeeld mensen met een fysieke of  
verstandelijke beperking of met een psychiatrisch 
verleden, wa-jongeren etc, tot het bevorderen van 

sociale cohesie en het tegengaan van 
klimaatverandering. 

Een groot aantal sociaal ondernemers combineert 
verschillende maatschappelijke doelstellingen in 
hun model. Zo geeft bijna 75% van sociaal 
ondernemers aan meervoudige maatschappelijke 
impact te hebben. Deze ondernemers richten zich 
bijvoorbeeld zowel te op armoede bestrijding of 
economische ontwikkeling, als op het creëren van 
een schonere leefomgeving. Ook bedrijven met 
een focus op het verhogen van arbeidsparticipatie 
hebben op verschillende manieren impact. Mensen 
die worden betrokken in het arbeidsproces worden 
vaak uit eenzaamheid gehaald. Dit draagt niet 
alleen bij aan hun welzijn en gezondheid, maar 
ook aan de sociale cohesie van de gemeenschap 
als geheel. 
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IMPACT

Fig 1. 
Social Enterprises per impactgebied.

Bron: Social Enterprise NL ledensurvey 2012 - McKinsey & 
Company
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IMPACT METEN
Opvallend is dat, hoewel de maatschappelijke 
impact bij social enterprises centraal staat, meer 
dan de helft van de ondervraagde ondernemers 
deze maatschappelijke impact niet meet (Fig 2). 

Een kleine 50% van de ondernemers zegt wel 
specifieke KPIs te hebben gedefinieerd om hun 
impact te meten. Sociaal ondernemers die hun 
maatschappelijke impact wel meten beperken zich 
voornamelijk tot het bijhouden van hun directe 
output; zoals het aantal werknemers met een 
afstand tot de arbeidsmarkt dat zij in loondienst 
hebben, of het totaal aan CO2 reductie dat zij op 
jaarbasis realiseren.

 Slechts een klein percentage ondernemers past 
geavanceerde methodes als Social Return on 
Investment (SROI)2 toe,  om de impact van hun 
onderneming verder inzichtelijk te maken.

Een aantal ondernemers kiest ook voor de 
prestatieladder sociaal ondernemen (PSO)3, welke 
voornamelijk relevant is voor ondernemers die zich 
richten op arbeidsparticipatie.  

Het goed meten van impact vraagt aandacht en  
het kiezen van de juiste methode en indicatoren 
om impact te meten niet altijd inzichtelijk voor 
ondernemers. 

IMPACT METEN
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Het aandeel Social Enterprises dat de maatschappelijke impact 
meet verschilt per sector 
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Percentage leden dat maatschappelijke impact meet 
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SOURCE: Social Enterprise NL leden survey, december 2012 (N=60) 

N =  

N =  

Fig 2. Percentage Ondernemers dat Social Impact Meet 

Bron: Social Enterprise NL ledensurvey 2012 - McKinsey & Company

2  SROI staat voor Social Return on Investment. SROI is een methodiek voor het 
meten van effecten en het rendement van maatschappelijke projecten. SROI maakt 
de doelen, stakeholders, investeringen en effecten van activiteiten inzichtelijk.
3  Prestatieladder Socialer Ondernemer PSO - De initiatiefnemers voor de PSO zijn 
TNO en PSO-Nederland. PSO is een meetinstrument. Het meet de bijdrage van een 
onderneming aan werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare 
arbeidsmarktpositie.
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GROEI
De ontwikkelingen van de sector

Een kleine 40 procent van de social enterprises in dit 
onderzoek, was het afgelopen jaar verlieslatend, 40 
procent maakte financiële winst en de overige 20 
procent draaide break-even (Fig 5). Hierbij valt op te 
merken dat van het aantal ondernemingen met rode 
cijfers, bijna de helft nog in de start-up fase zit4.   

Verder blijkt uit dit onderzoek dat innovatieve 
ondernemingen minder vaak verliesgevend zijn dan 
niet-innovatieve ondernemingen (Fig.6). Social 
enterprises die met een volledig nieuw  product of 
dienst de markt betreden, of  ondernemers die een 
bestaand product of  dienst toepassen op een nieuw 
werkgebied, doen het significant beter dan 
ondernemers met een minder innovatief model. 

GROEI
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Leden van Social Enterprise NL verschillen in grootte van omzet 
en mate van winstgevendheid  
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Percentage, 2012 Percentage, 2012 

SOURCE: Social Enterprise NL leden survey, december 2012 (N=60) 

WERKGELEGENHEID 
De werkgelegenheid binnen de social enterprise 
sector groeit. Het aantal voltijd werknemers in 
loondienst bij de respondenten is in de afgelopen 
twee jaar, met 25% toegenomen. Dit is een 
opvallende ontwikkeling gezien de economische 
neergang en de afname van werkgelegenheid in 
het regulier MKB5.

4 Start-up: Ondernemingen jonger dan of 2 jaar oud 
5 Onderzoek MKB Panteia/EIM – www.ondernemerschap.nl 

Fig 3. Percentage social enterprises dat 
in 2012 winst maakte. 

Bron: Social Enterprise NL ledensurvey 2012 - McKinsey & 
Company

Fig 4. Innovatieve ondernemingen zijn minder vaak verliesgevend dan 
niet-innovatieve ondernemingen

Bron: Social Enterprise NL ledensurvey 2012 - McKinsey & Company
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KAPITAAL
Fig 5. laat zien dat social enterprises verschillende 
vormen van financiering aantrekken. Verreweg de 
meeste ondernemers hebben eigen geld 
geïnvesteerd in (de start fase) van hun social 
enterprise. Daarnaast ontvangt bijna een derde 
van de ondernemingen een vorm subsidie van de 
overheid (zoals bijv AWBZ). Een vijfde van de 
social enterprises ontving ook donaties van 
fondsen. Deze fondsen ondersteunen met name 
social enterprises in de start-up fase. 

De verwachting overheerst dat deze subsidies en 
donaties de komende jaren zullen gaan 
teruglopen (fig.6). Deze verwachting ligt in lijn met 
de ontwikkeling van ondernemingen uit de start-up 
fase naar de professionaliseringsfase, waarin de 
vraag naar andere financieringsvormen toeneemt.

In 2017 verwacht bijna de helft van alle 
ondernemers kapitaal te verwerven uit een 
investeringsfonds. Dat is een forse toename op 
het huidige beeld. Momenteel heeft slechts 10% 
van de ondernemers een investeringsfonds aan 
boord. 
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KAPITAAL
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Bijna driekwart van de respondenten heeft eigen geld geïnvesteerd in zijn/
haar Social Enterprise 
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SOURCE: Social Enterprise NL leden survey, december 2012 (N=60) 

Fig 5.  Percentage ondernemers per 
kapitaalbron. 

Bron: Social Enterprise NL ledensurvey 2012 - McKinsey & Company

Fig 6. Verwachtte kapitaalbronnen 2017

Bron: Social Enterprise NL ledensurvey 2012 - McKinsey & Company
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OBSTAKELS VOOR GROEI

FINANCIERING
Het niet kunnen verkrijgen van financiering blijkt 
voor veel social enterprises de grootste 
belemmering tot groei. Financiering werd door 
38% van de ondervraagden als het belangrijkste 
obstakel tot groei genoemd. Dit sluit aan bij eerder 
onderzoek7 waaruit blijkt dat er, met name voor 
bedrijven met innovatieve business modellen, te 
weinig ‘geduldig’ groeikapitaal in de markt 
beschikbaar is.

Het afgelopen jaar is er veel gebeurd om dit tekort 
aan te pakken. ABN AMRO richtte een eigen 
impact fonds op en Social Enterprise NL lanceert, 
met steun van de Nationale Postcode Loterij en 
Stichting DOEN, in de zomer van 2013 ook een 
nieuw  fonds. Het fonds gaat veelbelovende social 
enterprises intensief  begeleiden en biedt hen 
toegang tot geduldige groeifinanciering.

PERSONEEL
Een derde van de ondernemers ziet ook het 
aantrekken van de juiste medewerkers als een 
uitdaging. De sector heeft top talent nodig om te 
groeien en een professionaliseringsslag te maken, 
maar kan op salaris en secundaire 
arbeidsvoorwaarden (nog) niet concurreren met de 
commerciële sector waardoor het aantrekken van 
de juiste medewerkers op alle niveau’s in de 
organisatie een uitdaging blijkt.
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Obstakels voor Groei

© Social Enterprise NL 2013



AMBITIE
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AMBITIE 
Hoe zien sociaal ondernemers de toekomst? 

Sociaal ondernemers zijn optimisten; een 
lichtpuntje in deze tijd van sombere economische 
data. Negentig procent van de ondervraagde 
ondernemers verwacht dat hun onderneming het 
komende jaar zal groeien. Deze optimistische 
groeiverwachting ligt beduidend hoger dan bij het 
regulier MKB6, waar dat percentage op 51% ligt. 
Slechts een kleine minderheid van de 
ondernemers geeft aan te verwachten dat hun 
groei stabiel 

BEHOEFTEN
Om deze ambitie te verwezenlijken, hebben 
sociaal ondernemers behoefte aan ondersteuning.   
Net als de meeste andere ondernemers, is er bij 
de ondervraagde social enterprises hoofdzakelijk 
behoefte aan het aantrekken van nieuwe klanten. 
Sociaal ondernemers concurreren met andere, 
vaak goedkopere partijen, in de markt.  Grote 

organisaties met inkoopkracht, zoals lokale 
overheden en multinationals, kunnen social 
enterprises verder helpen groeien door deze 
ondernemingen bewust mee te nemen in het 
inkoopbeleid.

Tenslotte is er een duidelijke behoefte aan 
herkenning en erkenning van de sector. Het social 
enterprise model is nog relatief onbekend bij 
consumenten, de overheid en het bedrijfsleven. 
Sociaal ondernemers worden vaak verkeerd 
begrepen. Sociaal ondernemers geven aan meer 
PR en publiciteit  rondom het begrip social 
enterprise te willen. Bijna 60% van de 
ondernemers noemt het laden van de term social 
enterprise dan ook als hun belangrijkste behoefte. 

7. Verloop en McKinsey & Company 2011
6. Data: MKB Marktmonitor 2012/2013 Unique ism TNO

© Social Enterprise NL 2013



12

CONTACT 

CONTACT 

Voor meer informatie over de Social Enterprise Monitor kunt u contact opnemen met: 

Social Enterprise NL 
Herengracht 505
1017 BV
Amsterdam

Email: info@social-enterprise.nl 
Telefoon: 020-6264410

© Social Enterprise NL 2013
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