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Aan: De minister van Economische Zaken en Klimaat, Micky Adriaansens 
 

Februari 2022 

 

Geachte mevrouw Adriaansens, beste Micky, 

 

Van harte gefeliciteerd met uw benoeming tot minister van Economische Zaken en Klimaat! 

Het nieuwe kabinet heeft een mooie ambitie voor het economisch beleid geformuleerd:  

 

We willen een economie die werkt voor mensen. Een economie waarin werkgevers een duurzame 

band met hun werknemers aangaan. Samen onderweg naar een ondernemende, innovatieve en 

eerlijke economie. 

De 80 partners verenigd in de City Deal Impact Ondernemen onderschrijven deze ambitie en zien dat 

een grote groep maatschappelijk gedreven ondernemers hier iedere dag aan werkt.  

In de samenleving dreigt een tweedeling. Maatschappelijke ondernemingen, voor wie impact voorop 
staat, bereiken juist de mensen die aan de kant staan en leveren een concrete bijdrage aan 
maatschappelijke uitdagingen als armoede en klimaatverandering.  
Als vervolg op de brief aan de formateur vanuit de City Deal Impact Ondernemen* vragen wij u, als 

portefeuillehouder maatschappelijk ondernemen en de BVm, dit thema topprioriteit te maken.  

Graag gaan we met u in gesprek om te bespreken hoe we deze ambitie waar kunnen maken. 

 Brede welvaart boven alles  

Welvaart is meer dan groei van het bbp. Dat wordt gelukkig steeds vaker erkend, Nederland 

kent de Monitor Brede Welvaart en we hebben ons gecommitteerd aan de Sustainable 

Development Goals (SDG’s). Maar de inzet hiervan is te vrijblijvend. Wij staan voor het 

maken van brede welvaart tot het uitgangspunt van al het economisch beleid. Stel een 

portefeuillehouder brede welvaart aan die dit coördineert en monitort.  

 

 Maatschappelijke waarde boven aandeelhouderswaarde  

Financiële winst op zichzelf als doel is niet meer van deze tijd en staat haaks op het streven 

naar brede welvaart. Daarom is het van belang om in te zetten op nieuwe bedrijfsstructuren 

die verder kijken dan het financiële belang van de aandeelhouder, maar juist 
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maatschappelijke waarde voorop stellen. Denk hierbij aan de BVm die is aangekondigd in het 

coalitieakkoord. En ook vormen zoals steward ownership, werknemersparticipatie, Bcorp en 

het centraal stellen van maatschappelijke waarde in de Corporate Governance Code. 

 

 Sociale en duurzame criteria verplicht in de Aanbestedingswet 
Het inkoop- en aanbestedingsbeleid is een belangrijk instrument voor de beweging naar 
brede welvaart. En al lang zijn er mooie ambities op het gebied van Maatschappelijk 
Verantwoord Inkopen waarvan het ministerie van I&W de coördinatie doet, dat is een goed 
begin, maar niet genoeg om echt het verschil te maken. Het kabinet zou duurzame en 

sociale criteria de norm moeten maken. 
 

 Reken met echte prijzen  
Een banaan geteeld onder duurzame en eerlijke omstandigheden ligt uiteindelijk voor een 

hogere prijs in de supermarkt dan een ‘gewone’ banaan. Als je hierover nadenkt is dat best 

krom en dergelijke systeemfouten houden de transitie naar een eerlijke economie tegen. De 

beste manier om dit te veranderen is door vol in te zetten op echte prijzen, waarin ook 

verborgen kosten rondom sociale en ecologische gevolgen worden berekend. Het kabinet 

zou open source true pricing moeten stimuleren én belastingen moeten verplaatsen van 

arbeid naar grondstofgebruik. 

 

 Agendeer maatschappelijk ondernemen en doe structureel onderzoek 

Ondernemers voor wie impact voorop staat zijn vormgevers van de eerlijke economie. Zij 

laten zien dat het kan en nemen andere bedrijven mee. Het is dus cruciaal dat zij op het 

vizier van het ministerie van EZK staan en voldoende ondersteund worden. Onderzoek de 

ontwikkeling van deze beweging structureel zodat deze met gericht beleid ondersteund kan 

worden. Sluit hierbij aan op ontwikkelingen vanuit Europa. 

Graag organiseren wij een bijeenkomst met een aantal maatschappelijk ondernemers vanuit de City 

Deal Impact Ondernemen en andere betrokken partijen (waaronder banken, overheden en 

kennisinstellingen) om deze ideeën verder toe te lichten en met u te bespreken. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Jeroen Joon, voorzitter City Deal Impact Ondernemen 

 

Afschrift aan de minister voor Armoede, Participatie en Pensioenen, Carola Schouten en 

staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering, Alexandra van Huffelen 

 



3 
 

 

* Over de City Deal Impact Ondernemen 

Steeds meer ondernemers leveren met hun werk een positieve maatschappelijke of ecologische 

bijdrage. Deze impact ondernemers lopen in de praktijk echter tegen verschillende drempels aan. De 

City Deal Impact Ondernemen wil deze obstakels verminderen en zo impact ondernemen 

bevorderen. Dat doet de City Deal door ondernemers op meerdere manieren te ondersteunen. Zo 

bouwen de partners in de City Deal aan een netwerk met andere ondernemers en beleidsmakers, 

wordt er onderzoek verricht en kennis gedeeld en biedt de City Deal ondersteuning bij het 

professionaliseren van de onderneming. Ook wordt er gewerkt aan een beter beleid voor 

ondernemers. Meer dan 80 partijen, variërend van kennisinstellingen, MKB bedrijven, financiers en 

adviesbureaus hebben de City Deal Impact Ondernemen ondertekend. 

 


