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VOORWOORD
De verkiezingen zijn achter de rug. In zo’n 345 gemeenten worden er nu coalities gesmeed om de
grootste uitdagingen in de gemeente aan te gaan. En de uitdagingen zijn groot, zeker in het sociale
domein. Denk aan tekorten in de jeugdzorg, een wooncrisis, opvang van een grote stroom nieuwe
vluchtelingen en groeiende kansenongelijkheid. Verschillende onderwerpen schreeuwen om aandacht aan de formatietafel. Terwijl het nieuwe Kabinet voor sommige landelijke opgaven grote
sommen geld heeft geserveerd en het streven naar begrotingsevenwicht heeft losgelaten, hebben
lokale overheden niet deze luxe. Zij moeten proberen vanuit een sluitende begrotingen oplossingen
te zoeken voor problemen in hun gemeente.
Gelukkig hoeft de gemeente dit niet alleen te doen. Er zijn partners buiten het gemeentehuis die
graag willen helpen. Partners die mee willen werken aan het welzijn van de wereld en lokale gemeenschappen. Denk aan filantropen, impact ondernemers of impact investeerders. Maar ook inwoners,
reguliere bedrijven en instellingen helpen, uit eigen belang of niet, graag mee met de grote opgaven
van de gemeente waar ze deel van uitmaken. We noemen dit het impact ecosysteem.
Werken vanuit impact gaat over holistisch kijken en integraal werken, vanuit een perspectief van
welvaart in brede zin. Verwacht in dit rapport geen theoretische uiteenzettingen. Samen met de
Citydeal Impact Ondernemen en een klankbordgroep van gemeenten hebben we de 44 grootste
gemeenten gevraagd hoe zij de impact economie vormgeven. Met hen hebben we acht verschillende
denkrichtingen geformuleerd en de vijf meest aansprekende denkrichtingen verder beschreven in
verschillende casussen. Deze casussen vertellen ieder het verhaal van een gemeente die op een
innovatieve manier samenwerkt met partners in de gemeente. Zij nemen ons mee in hun successen en de barrières die ze moesten overwinnen. Hopelijk gaat dit rapport werken als een inspiratie
document om zelf in het eigen ecosysteem aan de slag te gaan.

Foto: Evelien Hogers

De gemeente Amsterdam is dit jaar hoofdpartner van ons rapport. Ook had dit rapport niet geschreven kunnen worden zonder de hulp van Citydeal Impact Ondernemen, de gemeente Den Haag, de
gemeente Apeldoorn en alle gemeenten die meedachten in de klankbordgroep of een casus met ons
wilden delen. Tot slot bedank ik ABN AMRO Bank en het Oranje Fonds voor hun bijdrage.
De impact economie leeft! Dat wordt duidelijk bij het lezen van dit
rapport. Maar de potentie is nog zoveel groter. Ik wens eenieder veel succes bij het realiseren van een impact gedreven
economie in zijn of haar gemeente.

MET SPECIALE DANK AAN ONZE KLANKBORDGROEP:
• Pjotr Anthoni 		
(PWC)
• Reinder Douma		
(gemeente Den Haag)
• René Joosten		
(gemeente Helmond)
• Ruud Meijer 		
(gemeente Haarlem)
• Sanne van Kamp 		
(gemeente Haarlem)
• Simon Poelstra 		
(gemeente Groningen)
• Steffie van Oostrum
(gemeente Apeldoorn)
• Steven de Kruijf 		
(gemeente Den Haag)
• Willemien Vreugdenhil
(City Deal Impact
				Ondernemen)

Veel leesplezier!
Bernard ter Haar
Bestuurslid Social Finance NL
Buitengewoon adviseur Algemene bestuursdienst
Voorzitter Overheid van Nu
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• Albertje Sok 		
(Provincie Drenthe)
• Coos Santing 		
(gemeente Den Haag)
• Egon van Wees		
(gemeente Amsterdam)
• Ellen Oetelmans 		
(gemeente Amsterdam)
• Jan Willem Wennekes
(Impact Noord)
• Kris Luijsterburg 		
(gemeente Rotterdam)
• Marcel van Beveren
(Provincie Drenthe)
• Marc van Zanten 		
(gemeente Apeldoorn)
• Marjon Lingbeek 		
(gemeente Emmen)
• Michiel van Keulen 		
(Voor Goed Agency)
• Mirjam van Rijn 		
(Social Impact Fund
				 Rotterdam)
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SAMENVATTING
AANLEIDING
De gemeente staat voor enorme uitdagingen, maar heeft
slechts beperkte middelen tot haar beschikking. Dit rapport
zet uiteen hoe gemeenten gebruik kunnen maken van het
impact ecosysteem om maatschappelijke vraagstukken in de
omgeving op te lossen.

Onderstaande percentages laten zien in
hoeverre verschillende instanties ingezet
worden voor het realiseren van impact of
voor het oplossen van maatschappelijke
vraagstukken.

Heeft u,
voor uw gevoel,
voldoende capaciteit
om dit beleid
te implementeren?

1. GOOI DE RAMEN OPEN
Ga het gesprek aan met de belanghebbenden.
Waar liggen de behoeftes van de beoogde
doelgroep van je impact initiatief? Waar geven
impact ondernemers zelf aan baat bij te hebben?
Wat zien inwoners als de kracht, of juist de
zwakte van de stad? Leg je oor te luister en maak
vanuit daar beleid.

Wij hebben de 44 grootste gemeenten (G4 en de G40) gevraagd een enquête in te vullen. Uit dit onderzoek komt naar
voren dat gemeenten wel aan de slag willen met het impact
ecosysteem, maar ook dat er gebrek aan capaciteit is om gemaakt beleid uit te voeren.

FEIT

69%

VAN DE GEMEENTEN
HEEFT BELEID OM BIJ
TE DRAGEN AAN IMPACT
ONDERNEMERSCHAP OF
HET IMPACT ECOSYSTEEM
IN BREDERE ZIN

CASUSSEN
In het rapport lichten we vijf casussen uit die
laten zien hoe gemeenten de krachten uit de
omgeving in kunnen zetten om haar maatschappelijke opgaven beter uit te voeren:

Rotterdam wijdt uit over de Rotterdam Impact Coalitie, een samenwerkingsverband waarin de gemeente,
een place-based investment fund, een kennisinstituut
en een netwerk van Rotterdammers die bijdragen aan
de stad, de handen ineen hebben geslagen om gezamenlijk de transitie naar een betekenisvoller ondernemersklimaat in Rotterdam te realiseren.

IMPACT
INVESTEERDERS

FILANTROPISCHE
INSTELLINGEN

FEIT

SOCIAAL
ONDERNEMERS

BEDRIJFSLEVEN

Haarlem vertelt meer over het Kennemer
Inkoop Platform en en hoe de stad door middel
van inkoop de lokale economie stimuleert en
sociaal ondernemers kansen biedt.

Den Haag licht toe hoe de gemeente middels
het fysieke en digitale platform ImpactCity
zowel het ondernemersklimaat als de toekomstige werkgelegenheid in de stad stimuleert.

Uit de enquête, casussen en gesprekken met
gemeenten destilleren we concluderend
een aantal algemene aanbevelingen voor
gemeenten:

SLECHTS

38%

VAN DE AMBTENAREN
HEEFT VOLDOENDE
CAPACITEIT OM HET IMPACT
BELEID TOE TE PASSEN

In Noord-Nederland bestaan veel samenwerkingsverbanden tussen gemeenten. Groningen
zet samen met Impact Noord uiteen hoe zij
door samen te werken binnen te regio, schaal
creëren en zo meer capaciteit vrijspelen om initiatieven te ontwikkelen in Noord-Nederland.

Amsterdam deelt hoe zij het reguliere bedrijfsleven
stimuleert hun maatschappelijke impact zichtbaar te
maken en te vergroten door het behalen van impact
certificering. Zij werkt voor dit programma samen met
bestaande organisaties die bedrijven begeleiden op
weg naar certificering.

2. ZOEK VERBINDING BINNEN DE
GEMEENTE
Je kan pas partijen in de gemeente aan het impact
ecosysteem verbinden, als je jouw collega’s
binnen de gemeente hebt verbonden. Het is
onmogelijk om met één cluster een ecosysteem
op te bouwen: alle gemeenteafdeling dienen op
de hoogte en verbonden te zijn.

3. OOK JIJ BENT EEN IMPACT ONDERNEMER!
Als ondernemer binnen de gemeente kan je echt
verandering brengen. Vraag rugdekking aan je
bestuurlijke en/of ambtelijke top en begin met
experimenteren. Durf te falen, maar deel ook
vooral je successen! Zorg dat je genoeg mandaat
hebt om snel met externe partners te kunnen
experimenteren en door te ontwikkelen.

TOT SLOT
De lokale uitdagingen zijn enorm. Maar ook de
kansen om de krachten te bundelen in de stad
en gezamenlijk deze opgave aan te gaan zijn
talrijk. De grootste uitdagingen kunnen worden aangepakt als iedereen vanuit zijn eigen
rol, maar met een gezamenlijke missie werkt.
Wij wensen alle gemeenten veel succes en plezier bij het ontdekken van de impact economie.

8
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INTRODUCTIE

AANLEIDING RAPPORT 2022
Gemeenten krijgen steeds meer op hun
bordje. Sinds 2015 zijn er met de invoering van de Participatiewet en de nieuwe
Jeugdwet veel verantwoordelijkheden voor
gemeenten bij gekomen. Het aantal hulpbehoevenden is de afgelopen jaren gestegen
en de duur van de hulpvraag ook. In 2020
gaven gemeenten €3 miljard meer uit aan
het sociaal domein dan het jaar daarvoor, een
stijging van twaalf procent. 1 Ook in andere
domeinen spelen prangende vraagstukken,
zoals de woningbouwopgave en verduurzaming. Tegelijkertijd krijgen gemeenten maar
beperkte financiering van het Rijk en kunnen
ze niet (zoals het Rijk dat wel kan) eindeloos
lenen. Acht op de tien gemeenten hadden
tekorten in 2021, waarmee het gezamenlijk
tekort tien keer zo hoog was als in 2018. De
prognose is dat gemeenten dit jaar een tekort
hebben van in totaal €1 miljard. De begroting die gemeenten leveren moet jaarlijks
sluitend zijn. Maar hoe kunnen gemeenten
met beperkte financiële middelen dan toch
de grootste uitdagingen te lijf gaan?
De gemeente heeft zelf beperkte middelen,
maar ze hoeft niet alle uitdagingen alleen aan
te gaan. Door optimaal gebruik te maken van
het impact ecosysteem kan zij partners in de
gemeente inzetten die zich ook bezighouden met het oplossen van maatschappelijke
vraagstukken. Verschillende steden werken
al actief aan het creëren van een dergelijk ecosysteem. Denk aan het opzetten van
fondsen voor impact ondernemers, speciale
opleidingen op universiteiten, bedrijfsverzamelgebouwen of incubator trajecten om de
groei van sociale ondernemingen te versnellen. Door intensief samen te werken met het
impact ecosysteem en het op deze manier
te bevorderen en versterken, draagt de
gemeente bij aan de transitie naar een impact
gedreven economie. Zo wordt de impact economie dus een middel én een doel.

WAT IS DE IMPACT ECONOMIE?

INSPIREREN EN LEREN VAN ELKAAR
Uit onderzoek van Social Enterprise NL bleek
dat sociaal ondernemerschap in een derde
van de collegeakkoorden benoemd werd na
de vorige gemeenteraadsverkiezingen, maar
dat de mate van verdieping soms te wensen
over liet. De OECD stelt het betrekken van
lokale investeerders als absolute noodzaak
voor het behalen van gewenste resultaten
voor duurzame ontwikkeling, maar uit onze
enquête (behandeld in het volgende hoofdstuk) blijkt dat hier veel kansen blijven liggen.

Intussen zijn er meerdere termen in omloop die allemaal een soortgelijk ecosysteem omschrijven: de betekeniseconomie, de nieuwe economie, de brede welvaart, de impact economie, the
social economy. Behelzen al deze termen hetzelfde ecosysteem of zijn er kleine verschillen?
Soms zit een dergelijke definitiediscussie voortgang in de weg, omdat men erin vastloopt.
Wanneer wij in dit rapport over de impact economie spreken, hebben we het over een brede
beweging waarin overheden, bedrijven, burgers en financiers de maatschappelijke impact
centraal stellen in hun handelen in plaats van financieel gewin. Ook probeert deze beweging
zoveel mogelijk ‘reguliere’ partijen aan te haken bij het creëren van maatschappelijke impact.
Het rapport kijkt naar de rol van gemeenten, impact ondernemers, impact investeerders,
filantropische instellingen, het bedrijfsleven en de rol van inwoners zelf.

Het doel van deze publicatie is dan ook om
gemeenten te inspireren om aan de slag te
gaan met de impact economie. Eerst delen
we de resultaten van een enquête waarin we
de grootste 44 gemeenten hebben gevraagd
welke kansen en barrières ze zien om meer
aan te sturen op een impact gedreven economie. Vervolgens benoemen we acht elementen van de impact economie waar gemeenten
mee aan de slag kunnen. Daarna lichten we
vijf casussen uit van koplopers die met praktijkvoorbeelden komen over hoe je de impact
economie vorm kunt geven. Tot slot doen we
aan de hand van de enquête en de casussen
acht aanbevelingen waar op te letten als een
gemeente zich wil inzetten voor een impact
economie.
De gemeente staat voor enorme uitdagingen. Dit rapport laat zien hoe gemeenten de
krachten uit de omgeving in kunnen zetten
om haar maatschappelijke opgave beter uit
te voeren.
1 BDO-benchmark Nederlandse Gemeenten 2022
2 BDO-benchmark Nederlandse Gemeenten 2021
3 BDO-benchmark Nederlandse Gemeenten 2022
4 Sociaal ondernemers streven primair en expliciet een maatschappelijk doel na en willen een
maatschappelijk probleem willen oplossen; zij stellen impact maken boven winst behalen.
5 “Een ecosysteem is een netwerk van netwerken bestaande uit heel diverse partijen, publiek
en privaat, rondom een heel groot vraagstuk. Sociale impact is alleen te realiseren wanneer je in
staat bent om ecosystemen 6 op te bouwen.” – Annemieke Roobeek, CEO MeetingMoreMinds
7 Social Enterprise NL deed in 2018 en 2019 onderzoek naar de mate waarin sociaal ondernemen terugkwam in de coalitieakkoorden.

Foto: Evelien Hogers
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Onderstaande percentages laten zien in hoeverre verschillende
instanties ingezet worden voor het realiseren van impact of voor het
oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

ENQUÊTE
GEMEENTEN WILLEN AAN DE SLAG
MET DE IMPACT ECONOMIE, MAAR ER IS
GEBREK AAN CAPACITEIT
Om in kaart te brengen op welke manier
gemeenten al actief zijn met initiatieven
die bijdragen aan sociaal ondernemen
en het impact ecosysteem, hebben wij de
44 grootste gemeenten (G4 en de G40)
gevraagd een enquête in te vullen. Wij
hebben input op kunnen halen uit 73
procent van de bevraagde gemeenten.
Uit de ingevulde antwoorden blijkt
dat 69 procent van Nederlands grootste gemeenten beleid hebben om bij
te dragen aan impact ondernemer
schap en het impact ecosysteem in
bredere zin. Bovendien engageren
alle bevraagde gemeenten op een
manier met het ecosysteem, ook als
zij geen specifiek beleid hiervoor
hebben. Helaas geeft maar 38 procent van de gemeenteambtenaren
aan voldoende capaciteit te hebben
om het aanwezig beleid te implementeren en wil 71 procent van hen meer
mogelijkheden vanuit de gemeente
krijgen om dit te doen.

FEIT

69%

VAN DE GEMEENTEN
HEEFT BELEID OM BIJ
TE DRAGEN AAN IMPACT
ONDERNEMERSCHAP OF
HET IMPACT ECOSYSTEEM
IN BREDERE ZIN

De bevraagde ambtenaren geven
aan dat er, naast gebrek aan geld en
menskracht, ook gebrek is aan een
integrale aanpak en dat er veel in
silo’s wordt gewerkt. Op dit moment
neem de afdeling economie in de
meeste gemeenten het voortouw
met betrekking tot de impact economie. Bevraagde ambtenaren geven
aan dat het zou helpen als het impact
ecosysteem expliciet wordt benoemd
in het coalitieakkoord, zodat er mandaat is voor een holistische aanpak
over alle gemeenteafdelingen heen.
Op dit moment houden gemeenten
zich het meest bezig met de Social
Return On Investment (SROI)-verplichting bij inkoop: maar liefst 88
procent van de bevraagde gemeenten past de SROI-verplichting in
meer of mindere mate toe. 7 Daarnaast werken 72 procent van de
gemeenten samen met impact onder-

FEIT
nemers en stimuleert 75 procent
ook het reguliere bedrijfsleven om
meer maatschappelijk verantwoord
te ondernemen. Uit de enquête komt
naar voren dat vooral de samenwerking met filantropische instellingen
achterblijft. Ook bij het aanjagen van
impact investeringen en het creëren
van werk- en ontmoetingsruimtes
voor impact ondernemers blijven
kansen liggen.
Dit rapport reikt voorbeelden aan
van koplopers bij gemeenten om succesvol aan de slag te gaan met het
creëren van een impact ecosysteem.
Dat gebeurt aan de hand van vijf
casussen, beschreven in het volgende
hoofdstuk.
7 Social Enterprise NL deed in 2018 en 2019 onderzoek naar de mate waarin sociaal ondernemen terugkwam in de coalitieakkoorden. In 2019 rapporteerden 6 van de 15 onderzochte gemeenten over
inkoop, 40%. Deze trend lijkt zich in de afgelopen
jaren dus sterk te hebben ontwikkeld.

OP WELKE MANIER HOUDT UW GEMEENTE ZICH BEZIG MET HET
IMPACT ECOSYSTEEM? (MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK)

38%
SLECHTS

IMPACT
INVESTEERDERS

VAN DE AMBTENAREN
HEEFT VOLDOENDE
CAPACITEIT OM HET
IMPACT BELEID TOE TE
PASSEN

FILANTROPISCHE
INSTELLINGEN

SOCIAAL
ONDERNEMERS

BEDRIJFSLEVEN

VOORAL BIJ HET SAMENWERKEN MET FILANTROPIE
EN IMPACT INVESTEERDERS LIGGEN NOG VEEL
ONBENUTTE KANSEN.

SLECHTS 25% VAN DE GEMEENTEN MEET HUN IMPACT BELEID.

UIT DE ENQUÊTE BLIJKT DAT VEEL AMBTENAREN
NIET VOLDOENDE CAPACITEIT HEBBEN OM
IMPACTBELEID TOE TE PASSEN EN GRAAG MEER
MOGELIJKHEDEN DAARTOE ZOU WILLEN KRIJGEN.

Heeft u,
voor uw gevoel,
voldoende capaciteit
om dit beleid
te implementeren?

Zou u meer
mogelijkheden willen
voor implementeren?

A

AMBTENAREN BENOEMEN EEN BREDER MANDAAT VANUIT HET COALITIEAKKOORD
ALS EERSTE STAP OM MEER CAPACITEIT TE CREËREN VOOR HET VORMGEVEN
VAN DE IMPACT ECONOMIE. DAARNAAST GEVEN ZIJ AAN DAT EEN HOLISTISCH
BELEID, VERDEELD OVER ALLE GEMEENTEAFDELINGEN, HEN ZOU HELPEN BIJ HET
IMPLEMENTEREN VAN HUIDIG BELEID.

12
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WAAR LIGGEN KANSEN
VOOR GEMEENTEN?

4

Impact platform – hoe kan een gemeente het impact ecosysteem bij elkaar brengen?
Om het impact ecosysteem te vergroten, is het belangrijk dat de
verschillende actoren in de stad een plek krijgen en elkaar weten
te vinden. Door het creëren van een community kunnen zij verbinden, ideeën uitwisselen en zakendoen. Zo richt Den Haag zich
met Impact City op een community van impact investeerders en
impact ondernemers en het helpen van impact makers en startende en groeiende ondernemers om zo economisch succes en
sociale impact samen te brengen.
Lees hier meer over op pagina 23

Bijdragen aan de transitie naar een impact gedreven economie is
natuurlijk een mooi streven, maar hoe doe je dat als gemeente? Dit
rapport zal een aantal elementen van de impact economie toelichten
en vervolgens vijf van deze elementen uitdiepen met casussen. Zo
kunnen gemeenten dit rapport gebruiken als handvat om lokaal een
impact economie te creëren.
Wij hebben samen met de gemeenten in onze klankbordgroep acht
denkrichtingen gedefinieerd voor een gemeente om actief de impact
economie te stimuleren en in te zetten. Met deze gemeenten hebben
we gekeken op welk van deze thema’s de meeste energie zit. Deze
elementen (aangeduid met groen vinkje) hebben we uitgediept en beschreven aan de hand van een casus.

2

Sociale Inkoop – hoe kan een gemeente op
een impactvolle manier inkopen en SROI
in haar beleid verwerken?
Elke gemeente geeft jaarlijks een groot deel
van haar budget uit via inkoop en aanbestedingen. Door dit op een verantwoorde manier
te doen, kan een gemeente een groot verschil
maken 10. Denk bijvoorbeeld aan het inkopen
bij sociale ondernemingen, het opnemen van
een social return verplichting via SROI 11 of
CO2-neutrale inkoopdoelen. De gemeente
Haarlem heeft bijvoorbeeld uitgebreid beleid
op dit gebied: ‘Met inkoop samen meer bereiken’ 12. Het beleid is verdeeld in 3 pijlers: lokale
economie, sociale inkoop en duurzaamheid.
Lees hier meer over op pagina 17

1

Impact investeren en filantropie - hoe kan
een gemeente impact investeringen aanjagen en slim samenwerken met filantropie?
Veel gemeenten hebben financiers in hun
gemeente die bij willen dragen aan de lokale
gemeenschap. Een voorbeeld van hoe gemeenten impact investeringen 8 kunnen aanjagen is door bij te dragen aan een place
based investeringsfonds, zoals het Social Impact Fund Rotterdam (SIFR). Gemeenten en filantropische instellingen hebben
vaak dezelfde doelen op het gebied van bijvoorbeeld wonen,
arbeidsparticipatie, onderwijs of gezondheidszorg. Afspraken
en samenwerkingsverbanden tussen gemeenten en filantropische instellingen kunnen de samenwerking tussen beiden optimaliseren om zo succesvolle initiatieven een meer structureel
karakter te geven 9. Ook dit gebeurt in Rotterdam middels de
Voor Goed Agency.
Lees hier meer over op pagina 14

Publiek-private samenwerking – welke samenwerkingsverbanden kan een gemeente aangaan met de private sector?
Op tal van manieren kunnen gemeenten via
publiek-private samenwerkingen met private partijen
maatschappelijke vraagstukken oplossen. Een sprekend voorbeeld is de Social Impact Bond13, waarbij
resultaatafspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld
arbeidstoeleiding met investeerders en uitvoerders.
De gemeente betaalt dan alleen als de deelnemers succesvol uit de uitkering zijn. Of de NV Zeedijk14, waarbij
de gemeente Amsterdam samen met een woningcorporatie en financiële partijen een stichting heeft opgericht om de leefbaarheid op de Zeedijk te verhogen
door strategisch panden op te kopen.

3

6

Impact in de buurt – hoe kan een gemeente ervoor zorgen dat de sociale
cohesie in een buurt toeneemt?
Gemeenten kunnen specifiek beleid
maken gericht op de buurt. Denk
aan ontwikkeltrajecten die expliciet
zijn gericht op impact ondernemers
binnen een bepaalde wijk 15. Maar
ook met beleid gericht op bewonersbedrijven kunnen gemeenten het
verschil maken op wijkniveau. Deze
bewonersbedrijven zijn in handen
van de buurtbewoners en richten
zich op het economisch, fysiek en
sociaal verbeteren van hun wijk 16.
Tot slot zijn er ook voorbeelden van
lokale munten, die als doel hebben
de wijkeconomie te stimuleren 17.

5

Regionale samenwerking - hoe kunnen
gemeenten slim samenwerken in de regio?
Niet elke gemeente hoeft het wiel zelf uit te
vinden. En niet elke gemeente is groot genoeg
om voldoende capaciteit te alloceren aan de
verschillende impact projecten. De samenwerking tussen Impact Noord en verschillende
gemeenten in Noord-Nederland laat zien hoe
gemeenten slim de krachten kunnen bundelen.
De gemeente Groningen is een van de sparringpartners van Impact Noord.
Lees hier meer over op pagina 26

7

Kennisontwikkeling – hoe zorgt kennisdeling voor het versterken
van het impact ecosysteem?
Gemeenten kunnen zowel op lokaal, regionaal als nationaal niveau
meewerken aan kennisdelen binnen en buiten de impact sector.
Denk aan samenwerkingsverbanden rond publicaties, opleidingen en
evenementen. Er wordt volop kennis gedeeld over sociaal inkopen,
impact investeren, certificering, etc. Op pagina 34 vermelden we een
aantal organisaties die veel bijdragen aan de kennis over de sector.

8

Impact op schaal – hoe betrek je het grotere
bedrijfsleven bij de impact economie?
Impact ondernemers zijn de koplopers op weg naar de impact
economie. Maar om schaal te bereiken, is het gehele bedrijfsleven nodig. Hoe krijgen we ook de reguliere bedrijven mee? De
gemeente Amsterdam heeft een intensief traject voor bedrijven
om hun impact te vergroten en zich te certificeren: Building Better
Business. Amsterdam begeleidt in dit traject ondernemers bij het
behalen van een impact certificaat.
Lees hier meer over op pagina 29

8 Impact investeren is een vorm van investeren waarbij je niet alleen financieel rendement nastreeft, maar ook sociale of ecologische impact wilt maken.
9 De OECD stelt het betrekken van lokale investeerders als absolute noodzaak voor het behalen van gewenste resultaten voor duurzame ontwikkeling –
Social Impact Investment 2019, OECD
10 PWC en Social Enterprise NL deden in 2020 onderzoek naar de samenwerking tussen gemeenten en sociale ondernemingen en noemen inkoop als een van de belangrijkste gemeente instrumenten om de ontwikkeling van sociale ondernemingen te stimuleren – Zicht op duurzame samenwerking 2020
11 “Social Return On Investment (SROI) is een methodiek voor het meten van de (extra) sociale en maatschappelijke waarde voortvloeiend uit een investering. Bedrijven
kunnen voor zich zelf SROI eisen stellen. Ook kunnen bedrijven, bijvoorbeeld bij het winnen van een aanbesteding, een SROI verplichting opgelegd krijgen. Dit houdt in
dat een bepaald percentage van de loonsom (minimaal 5%) geïnvesteerd moet worden in het bieden van werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.”
http://sroi-aanbesteding.nl/
12 20210280306-2-Bijlage-1-Strategisch-inkoopbeleid-2021-1.pdf (haarlem.nl)
13 https://socfin.nl/social-impact-bonds/
14 https://nvzeedijk.nl/
15 https://amsterdam.impacthub.net/program/boost-je-buurt-2021/
16 https://www.lsabewoners.nl/ondernemen/
17 https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/participatiesamenleving-baart-eigen-muntsysteem
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IMPACT INVESTEREN EN FILANTROPIE
CASUS: ROTTERDAM IMPACT COALITIE (RIC)
FACTSHEET
STAD
Rotterdam,
651.631 inwoners

DOEL:
De Rotterdam Impact Coalitie is
een samenwerkingsverband waarin
Voor Goed Agency, Social Impact
Fonds Rotterdam (SIFR), THRIVE
institute en gemeente Rotterdam
de handen ineen hebben geslagen
om gezamenlijk de transitie naar
een betekenisvoller ondernemersklimaat in Rotterdam te realiseren.
BUDGET PER JAAR:
SIFR: investeringsfonds: eind 2e
kwartaal 2022 €10 miljoen, Voor
Goed Agency: €500.000 per jaar

INITIATIEF:
Rotterdam Impact
Coalitie (RIC)

subsidie van de gemeente Rotterdam en 2 gedetacheerde ambtenaren van de gemeente
ROL GEMEENTE:
Sparringspartner en mede financier
VERANTWOORDELIJKE AFDELING:
de clusters Werk en Inkomen,
Stadsontwikkeling en Maatschappelijke Ontwikkeling
MIJLPAAL:
De ontwikkeling van Rikx, een platform voor crowdfunding waarbij de

OPGERICHT IN:
2019

impact van impact ondernemers,
uitgedrukt in de eenheid Rikx, kan
worden gekocht door bedrijven
met een SROI verplichting. Hiermee won Rotterdam de ‘Bloomberg
Philantropies Mayors Challenge’ en
kreeg een bijdrage van 1 miljoen
euro voor (inter)nationale doorontwikkeling van dit concept. Daarnaast wordt rond het verschijnen
van dit rapport een tweede prestatiecontract gelanceerd, op schulden, als onderdeel van een brede
strategie op schulden en op prestatiebetaling.

INTERVIEW
Wat is de Rotterdam Impact Coalitie (RIC) en uit welke
onderdelen bestaat (RIC)?
Michiel: “Er zijn vier partijen bij de RIC betrokken die
nauw met elkaar samen werken: de gemeente Rotterdam, Voor Goed Agency, het SIFR en THRIVE Institute,
een wetenschappelijke doe- en denktank op gebied van
de betekeniseconomie. De RIC wordt ondersteund door
de Raad Voor Goed bestaande uit 27 individuen met netwerk en invloed in de stad die de RIC adviseren.”
Op welke maatschappelijke opgaven van de gemeente
heeft de RIC betrekking?
Michiel: “Er zijn drie lijnen waarlangs de coalitie werkt: 1)
impact ondernemerschap aantrekkelijk maken, zodat het
op termijn de norm wordt, 2) Rotterdammers naar vermogen mee laten doen op de arbeidsmarkt, 3) bijdragen
aan de transformatie naar een betekeniseconomie. Elke
partij doet dit op haar eigen manier. Vanuit Voor Goed
Agency richten wij ons op de kwetsbare Rotterdammers

via de impact ondernemers die met hen aan de slag gaan
om ze te helpen.”
Mirjam: “SIFR investeert in de sociale ondernemingen
die al meerdere jaren bestaan en die aantoonbaar Rotterdammers naar werk begeleiden. SIFR ondersteunt de
impact ondernemers met investeringen op bijvoorbeeld
schulden. Want de impact ondernemers zeggen terecht:
ik kan de deelnemers wel naar werk willen begeleiden,
maar als zij schulden hebben, dan lukt dat gewoonweg
niet.”
Zijn er bepaalde randvoorwaarden die de coalitie mogelijk
hebben gemaakt?
Michiel: “Er is in Rotterdam een sterke traditie aanwezig
om gezamenlijk problemen in de stad op te lossen. Zo
waren de havenbaronnen van oudsher al actief betrokken
bij het opzetten van maatschappelijke initiatieven in de
stad en is er direct na de Tweede Wereldoorlog ook veel

“ER IS IN ROTTERDAM EEN STERKE TRADITIE
AANWEZIG OM GEZAMENLIJK PROBLEMEN IN
DE STAD OP TE LOSSEN.”

initiatief vanuit het bedrijfsleven genomen om de stad
weer op te bouwen. Ook nu zien ondernemers dat de stad
twee snelheden heeft en willen zij bijdragen aan de maatschappelijke opgaven in de stad.”
Kris: “Het was ook belangrijk dat er in het topmanagement
van de gemeente gepusht werd om in 2015 al ruimte te
maken voor het impact ecosysteem en het inzetten van
een Social Impact Bond. Dit heeft Rotterdam ontvankelijker gemaakt op het thema van impact en ervoor gezorgd
dat het thema geïntegreerd werd in het denken van veel
ambtenaren.”
Mirjam: “Neem het thema schulden. Veel Rotterdammers
hebben vertrouwen in impact ondernemers en wijkpartijen maar niet in de gemeente. Wethouder Grauss zag
dat en werkt nu met SIFR aan het versterken van die sociale ondernemers en wijkpartijen, zodat we meer Rotterdammers met schulden kunnen helpen. Cruciaal hierbij is
dat de gemeente erkent dat de gemeente dit niet allemaal
zelf kan.”
Waar liepen jullie tegenaan wat lastiger was dan je dacht
bij het opbouwen van de RIC?
Kris: “Het vraagt veel van een gemeente om niet alleen de
eigen opdracht te zien, maar echt in gezamenlijkheid te
werken. We moeten kijken hoe de samenleving eruit ziet

in zijn geheel en hoe we het beste ons steentje kunnen
bijdragen. We zijn bezig met een systeemverandering, dat
vraagt van iedereen een andere bril.”
Mirjam: “Het klinkt logisch, samen werken aan maatschappelijke opgaven, maar om dat werkelijk zinvol te
doen, moet je elkaar en het vraagstuk snappen en zien
wie welke rol het best kan pakken. Zo ontstaan gezamenlijke programma’s. Dat heeft tijd gekost, maar begint nu
te lopen.”
Wat zou je een gemeente adviseren die eenzelfde initiatief
op wil tuigen?
Michiel: “Het is belangrijk om structureel naar opgaven
te kijken, in plaats van brandjes te blussen. Juist in het
begin, zijn een langetermijnstrategie en planning heel
belangrijk. Daarnaast moet een gemeente open staan
voor samenwerking en luisteren naar de ondernemers
zelf. De gemeente moet niet alleen beleid schrijven, maar
echt kijken naar wat de ondernemers en de doelgroep
nodig hebben.”
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SOCIALE INKOOP
CASUS: INKOPEN MET IMPACT IN HAARLEM
FACTSHEET
STAD
Haarlem,
162.500 inwoners

DOEL:
Door middel van inkoop de sociale
duurzaamheid en lokale economie
in Haarlem versterken
BUDGET PER JAAR:
Bij €258 miljoen aan inkoopopdrachten van de gemeente Haarlem is voor ongeveer €12,7 miljoen
aan SROI-verplichting voldaan

Foto: Bibi Veth

BIO
Mirjam van Rijn
Huidige functie
Impact Investment Manager, Social
Impact Fund Rotterdam

Michiel van Keulen
Huidige functie
Programmaleider Rotterdams
Ecosysteem bij Voor Goed Agency

Kort CV
2010 - Heden bestuurslid bij
diverse Rotterdamse stichtingen en
verenigingen, allen gericht op sport,
kansengelijkheid en belangrijke
Rotterdamse momenten, zoals de
dodenherdenking.

Kort CV
2009 - Heden Beleidscoördinator
Investeringen bij de
gemeente Rotterdam cluster
Stadsontwikkeling, afdeling Strategie
2019 - Heden gedetacheerd naar
Voor Goed Agency

Wat drijft jou om van het SIFR en de
RIC een succes te maken?
“Ik vind het een grote verantwoordelijkheid om aan het SIFR te werken.
Als SIFR slaagt, hebben we aangetoond dat financieel en maatschappelijk rendement samen kunnen gaan
en komt er hopelijk meer investeringsgeld vrij. Dat is hard nodig, want
helaas neemt het aantal langdurig
werklozen in Rotterdam nog steeds
toe en groeit de armoede onder kinderen, vooral in de kwetsbare wijken
van de stad.”

Wat drijft jou om van Voor Goed
Agency en de RIC een succes te maken?
“Onze manier van werken is heel
mensgericht, waardoor je echt het
verschil ziet dat je met elkaar maakt.
Hoe druk het ook is, ik doe het met
zo veel plezier omdat het dankbaar
werk is, waarin je ziet dat je de mensen helpt om wie het gaat. Dat drijft
mij.”

Contact
mirjam.van.rijn.@sifr.nl

Contact
Michiel@voorgoedagency.nl

Kris Luijsterburg
Huidige functie
Adviseur Internationale Zaken en
Europese Subsidies Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling, gemeente
Rotterdam
Kort CV
2008 - Heden werkzaam op
Internationale Zaken bij Gemeente
Rotterdam
Wat drijft jou om van RIC een succes
te maken?
“Intrinsiek vind ik het heel belangrijk
om bij te kunnen dragen aan impact
voor anderen. Daarnaast geeft het
mij energie dat we bezig zijn met innovatief werk.”
Contact
k.luijsterburg@Rotterdam.nl

INITIATIEF:
Inkopen met impact in
Haarlem

ROL GEMEENTE:
Initiërend en faciliterend
VERANTWOORDELIJKE AFDELING:
Economie

OPGERICHT IN:
Gemeente Haarlem is
sinds 2008 bezig met
SROI

een Europese Horizon 2020-subsidie gekregen van € 270.000 euro
voor het inrichten van een Living
Lab voor circulaire en duurzame
voedselproductie en distributie.

MIJLPAAL:
De rol die Haarlem vervult als
coördinator van het Europees programma ‘Innovatief en verantwoord
aanbesteden’. De gemeente heeft

INTERVIEW
Wat houdt sociale inkoop in Haarlem in?
Sanne: “In Haarlem vallen impact ondernemers onder
de afdeling Economie. Wij willen de lokale economie stimuleren en maken gebruik van de kansen die de nieuwe
economie met zich meebrengt. Wij beperken ons niet
alleen tot de inkopen die de gemeente Haarlem zelf doet,
maar proberen ook ondernemers in Haarlem te inspireren om hun inkopen bij sociale ondernemers te doen, via
het Kennemer Inkoopplatform. Alle ondernemers die een
positieve impact op de regio hebben, kunnen zich aanmelden voor het platform. Daarnaast kunnen ondernemers
inkoopvragen op het platform uitzetten.”
Ruud: “Ieder bedrijf in Haarlem kan impact maken, ook de
traditionele ondernemer. Daarom zijn reguliere ondernemers ook welkom is op het platform. Daarnaast kunnen ondernemers een SROI-badge krijgen. Wanneer
een bedrijf inkoopt bij een ondernemer met een SROIbadge, mag het dit bedrag in mindering brengen op hun
SROI-verplichting aan de gemeente. Een onderneming
komt in aanmerking voor de badge als zij valt onder de
Code Sociale Ondernemingen, B-corp, een vergelijkbaar
keurmerk of wanneer zij zich committeert dit binnen 1

jaar te doen. Gedurende dat jaar helpt de gemeente Haarlem de ondernemers in kwestie om zich wegwijs te maken
in de Code. Daar betrekken wij ook een sociale ondernemer uit de stad bij, zodat zij als het ware als ambassadeur
kunnen optreden en hun ervaringen kunnen delen met de
startende ondernemer.”
Wat is de droom van sociale inkoop in Haarlem?
Sanne: “Als ondernemer kan je je eigenlijk niet meer veroorloven om mensen langs de kant te laten staan, niet
alleen vanwege sociale aspecten, maar ook vanwege de
krappe arbeidsmarkt. De droom is dat elke ondernemer in
Haarlem zich bewust is van de win-win situatie die sociale
inkoop, en impact ondernemen in het algemeen, met zich
meebrengt.”
Wanneer is sociale inkoop in Haarlem een succes, hoe
meten jullie dit?
Ruud & Sanne: “Het succes van SROI en lokaal inkopen
wordt effectief gemeten. Dit is voor de gemeente ook
goed haalbaar. Zo voert een groot aannemersbedrijf in
Haarlem gratis klussen uit bij impact ondernemers, die
de gemeente vervolgens in mindering brengt op hun
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BIO

daging om mensen niet alleen op het primaire product te
laten focussen, maar hen te wijzen op de bijvangsten die
sociale inkoop met zich meebrengt. Het Kennemer Inkoop
Platform is heel prettig, omdat lokale, duurzame en sociale inkoopmogelijkheden daar samenkomen en wij ambtenaren en bedrijven hier makkelijk op kunnen wijzen.”

Ruud Meijer
Huidige functie
Projectleider Waarderpolder, aanjager Impact ondernemen, gemeente
Haarlem

Ruud: “De aanbodzijde van het Kennemer Inkoop Platform is nu breed. Er zijn veel geïnteresseerden, maar het
is nog een uitdaging om ook concrete vraagadvertenties
van inkopers op het platform te krijgen.”

DE DROOM IS DAT ELKE ONDERNEMER IN
HAARLEM ZICH BEWUST IS VAN DE WIN-WIN
SITUATIE DIE SOCIALE INKOOP, EN IMPACT
ONDERNEMEN IN HET ALGEMEEN, MET
ZICH MEEBRENGT.”

SROI-verplichting. Een meetmethode opzetten voor het
meten van het effect van sociale inkoop in de brede zin
is lastiger, onder andere omdat er veel bijvangst ontstaat
die wij niet goed kunnen meten.”
Wat merkt een inwoner van sociale inkoop in Haarlem?
Sanne: “Je zou eigenlijk kunnen stellen dat een inwoner
van Haarlem juist niets van sociale inkoop merkt! De kwaliteit blijft namelijk altijd gewaarborgd, alleen gaat die nu
hand in hand met positieve impact.”
Welke afdelingen zijn bij sociale inkoop in Haarlem betrokken?
Ruud: “In principe gaat de afdeling Inkoop over sociale
inkopen, maar wij proberen juist het idee van sociale
inkoop en impact maken dwars door de organisatie te
laten sijpelen.”
Sanne: “Het is de bedoeling dat die ideeën in het DNA van
de gemeenteambtenaren gaan zitten. Zij moeten in alles
wat ze doen impact meenemen.”
Is een initiatief als het Kennemer Inkoopplatform op te
zetten in elke regio? Zijn er randvoorwaarden voor succes?
Ruud: “Zeker weten. Het initiatief vraagt wel om een
voorinvestering van tijd en geduld, omdat het belangrijk
is om het juiste aanbod op het platform te krijgen. Eigenlijk wil je in elke sector een impact ondernemer kunnen

aanbieden op het platform. Er is eerst een massa aan aanbod nodig, voordat je lokale inkopers op het platform kan
wijzen.”
Sanne: “Er staat voornamelijk MKB op ons platform, maar
de gemeentelijke inkopen zijn soms te groot voor dit
aanbod. Bovendien zijn wij gebonden aan Europese aanbestedingsregels. Ik kan me voorstellen dat een kleine
gemeente, die vaker onder de Europese aanbestedingsdrempel zit, juist heel veel profijt heeft van een soortgelijk platform. Het kan dan aan te raden zijn om samen te
werken met de regio, om een groot aanbod aan impact
ondernemers op het platform te creëren.”

Kort CV
Sinds 36 jaar werkzaam bij gemeente
Haarlem, sinds 2008 op de herstructurering van de Waarderpolder (bedrijventerrein).

Wat zou je een gemeente adviseren die eenzelfde initiatief
op wil tuigen?
Ruud: “Het kan voor impact ondernemers lastig zijn als zij
te veel de sticker ‘sociaal’ opgeplakt krijgen. Ik zou daarom
willen adviseren om het impact ondernemerschap breed
in te steken. Dat is de reden dat iedere ondernemer die
op een positieve manier impact maakt, op het Kennemer
Inkoop Platform terecht kan. Niemand uitsluiten is een
belangrijke voorwaarde van de betekeniseconomie.”

Wat drijft jou om van inkopen met impact in Haarlem een succes te maken?
“Ik word heel gelukkig als ik van één
plus één drie kan maken. Het scheidsvlak van het publiek en private domein vind ik een prachtige plek om
het verschil te maken.”
Contact
r.meijer@haarlem.nl

Sanne: “Ik zou gemeenten willen adviseren goed in te spelen op PR. Noem in een referentie van een leverancier bijvoorbeeld niet alleen dat de partij goed werk heeft geleverd, maar ook dat dit op een sociaal verantwoordelijke
manier gebeurd is. Dit helpt de impact ondernemers hun
diensten ruchtbaarheid te geven en kost de gemeente
niets extra’s.”

Sanne van Kamp
Huidige functie
Strategisch Adviseur Inkoop,
gemeente Haarlem
Kort CV
2010-2018 werkzaam bij inkoop bij
gemeente Zaanstad
Wat drijft jou om van inkopen met impact in Haarlem een succes te maken?
“Ik wil de wereld beter achterlaten
dan waar ik ooit mee begonnen ben.
Ik besef me dat ik een beperkte toevoeging heb, maar wat ik kan toevoegen, doe ik heel graag.”

“NIEMAND UITSLUITEN
IS EEN BELANGRIJKE
VOORWAARDE VAN DE
BETEKENISECONOMIE.”
Wat is de grootste uitdaging om sociale inkoop verder uit
te rollen?
Sanne: “Wij willen een cultuurverandering teweegbrengen en dit is altijd een uitdaging. Om deze principes in
ieders DNA te integreren, is lastig. Het blijft dus een uit-

Contact
svankamp@haarlem.nl

Foto: Bibi Veth
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INTERVIEW
JEROEN JOON
Jeroen Joon is sinds 2018
Wethouder Ruimte, Economie
en Ondernemende stad in de
gemeente Apeldoorn. Daarnaast
is hij voorzitter van de stuurgroep
City Deal Impact Ondernemen.
Hij vindt het belangrijk om
verbindingen te leggen tussen
ondernemers, de overheid en
maatschappelijke organisaties, om
een positieve impact te kunnen
maken op de maatschappij.

Waarom is het, volgens u, belangrijk dat gemeenten
gebruik maken van het impact ecosysteem om maatschappelijke vraagstukken op te lossen?
“Impact ondernemers lopen voorop in het bedenken
van creatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zij zijn vaak al langer bezig met doelen op het
gebied van bijvoorbeeld biodiversiteit of arbeidsinclusie.
Hun gedachtegoed wordt steeds breder opgepikt door
gemeenten en overheden. Het is niet de vraag of er een
urgentie is om deze vraagstukken op te lossen, maar wel
hoe we dat moeten doen. Daar hebben we elkaar hard bij
nodig en om die reden is het impact ecosysteem zo waardevol. Een mooi voorbeeld zijn de living labs die ik overal
in het land zie oppoppen. Living labs zijn fantastische initiatieven waarin overheden, bewoners, kennisinstellingen,
ondernemers en anderen op lokaal niveau samen aan de
slag gaan met het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Het Rathenau Instituut deed onderzoek naar de
living labs en benadrukt het belang van maatschappelijke
innovatie en van het opschalen van deze living labs.”
Hoe denkt u dat ambtenaren/wethouders/formateurs gebruik kunnen maken van het momentum voor
impact dat tijdens de gemeenteraadsverkiezingen ontstaan is?
“Er zullen nu nieuwe colleges geformeerd worden, met
mogelijk nieuwe wethouders die met elkaar plannen gaan
maken voor de komende periode. Dat biedt ruimte om
opnieuw na te denken over ordening en prioriteit. En dus
kansen om impact ondernemen structureel te agenderen.
Het thema brede welvaart staat het laatste jaar erg in de
publieke belangstelling. In Apeldoorn werken we aan een
nieuwe economische visie waarin ook handvatten worden opgenomen om de brede welvaart te omarmen.”
Wat ziet u als de grootste uitdaging voor gemeenten in
het werken naar een impact economie?
“Alles wat een gemeente doet, kan op een impactvolle
manier aangepakt worden, maar die koppeling aanbrengen is nog niet altijd vanzelfsprekend. We moeten daarom
impact ondernemen blijven agenderen en blijven benoemen, zodat het blijft hangen. Daar is een hoop zendingswerk en ondersteuning voor nodig.”

Foto: Rob Voss

Wat zou u een gemeente willen aanraden die graag
impact wil maken, maar niet goed weet waar te beginnen?
“Er zijn vaak al meer mogelijkheden binnen de bestaande
programma’s dan je denkt. Ga daarom met deze programmamanagers binnen de organisatie in gesprek. Denk aan

“ER ZIJN VAAK AL
MEER MOGELIJKHEDEN
BINNEN DE BESTAANDE
PROGRAMMA’S DAN JE
DENKT.”
thema’s als circulariteit, ruimtelijke ordening en sociale
zaken. Loop samen de programma’s door en kijk bijvoorbeeld naar je inkoop. Kun je ook inkopen bij een sociaal
ondernemer? Wat zijn de mogelijkheden op het gebied
van duurzaamheid bij de bouw van nieuwe woningen? Er
komen vanzelf mogelijkheden naar voren. Verbind deze
mogelijkheden vervolgens aan je externe stakeholders als
leerwerkbedrijven of hubs waar impact ondernemers bij
aangesloten zijn. En het is natuurlijk ontzettend waardevol om aangesloten te zijn bij het Impact Netwerk van de
City Deal Impact Ondernemen voor kennis en inspiratie.”

INTERVIEW
MARVIN REES
Marvin Rees is sinds 2016 de gekozen
burgemeester van Bristol, Engeland, en heeft
zich sindsdien toegewijd om ‘niemand in de steek
te laten’. Bristol heeft de impact economie als
kapstok gebruikt voor haar gehele beleid onder
de noemer One City Approach, een strategie
voor inclusieve en duurzame economische groei
in Bristol. De burgemeester heeft toenadering
gezocht tot vele partners in de stad om inclusieve
groei te realiseren. De One City Approach
biedt concrete kansen om partners in de stad
te betrekken bij het verbeteren van de stad en
brengt een enorm scala aan private, publieke, en
tertiaire sector partners samen.

Wat is voor u een mijlpaal die de afgelopen jaren is
bereikt in het kader van de impact economie?
“Samen met omliggende gemeenten heeft de gemeente
Apeldoorn op 2 oktober 2019 het Convenant Uniformering Social Return in Oost-Nederland getekend. Dit
convenant omvat een uniforme werkwijze en waardering
op het gebied van Social Return. Impact ondernemen is
daar echt in geïntegreerd. Als een opdrachtnemer zijn
inkopen doet bij een sociaal ondernemer, dan mogen de
facturen volledig worden geboekt in het kader van Social
Return. Hiermee is Apeldoorn, samen met de convenantpartners, voorloper in het koppelen van opdrachtnemers
met een Social Return verplichting aan sociaal ondernemers. Inmiddels zijn er 80 gemeenten en overheden die
het convenant hebben ondertekent en daar zijn we enorm
trots op!”
Foto: gemeente Bristol

Welke rol heeft de Citydeal Impact Ondernemen?
“Binnen de City Deal trekken partijen die al jaren actief
zijn binnen het thema impact ondernemen, met elkaar op.
Op die manier hoeft niemand zelf het wiel uit te vinden.
Binnen de City Deal hebben partijen de mogelijkheid om
van elkaar te leren. Ook biedt de City Deal een gezamenlijke lobby op het gebied van publiekcampagnes en het
gezamenlijk uitdragen van het belang van de impact economie. ‘Samen optrekken voor meer effect’, zeg ik altijd!”

Waarom is het belangrijk dat lokale overheden met partners in de gemeente samenwerken om de maatschappelijke opgaven op te
lossen middels een partnership aanpak?
Het hart van de One City Approach bestaat uit
de erkenning dat geen enkele organisatie de
schaal of snelheid van de verandering die nodig
is om de complexe uitdagingen in een stad
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FYSIEK IMPACT PLATFORM
als Bristol aan te gaan, in
haar eentje kan realiseren. Hoewel de gemeenteraad een belangrijke rol
vervult, kan zij niet in haar
eentje de woningopgave
oplossen, de diepgewortelde ongelijkheid verminderen, of de noodtoestand
rondom het klimaat aanpakken, zonder gebruik te
maken van de expertise, skills en (cruciaal) de financiering van alle organisaties en gemeenschappen die samen
het leven in de gemeente vormen.

“STEDEN ZIJN DE PLEK WAAR
DE BELANGRIJKSTE MONDIALE
UITDAGINGEN DIE WE HET HOOFD
MOETEN BIEDEN ZULLEN WORDEN
VERSLAGEN OF VERLOREN.”

Wat ziet u als de grootste mijlpaal
van de One City Approach sinds
deze gelanceerd is?
Door de gemeenteraad te herstructureren tot samenbrengende macht,
in plaats van slechts als dienstverlener, hebben we de belangrijkste
doelstellingen kunnen identificeren die nodig zijn om de nieuwe
versie van Bristol te bouwen.
Hierdoor hebben we samen met onze
partners het One City Plan kunnen
opstellen. Het plan zet onze doelstellingen voor de stad uiteen, zodat helder is welke acties moeten worden
ondernomen tot en met 2050. Elk van
de 546 doelstellingen is gekoppeld
aan de VN Sustainable Development
Goals, om ervoor te zorgen dat we de
SDGs vervullen terwijl we het One
City Plan in Bristol uitrollen.
Wat zou u gemeenten adviseren die
een partnership-gerichte aanpak
willen toepassen in hun beleid?
Onze uitnodiging naar partners in de
stad was om met een “groot voorstel
en een grote vraag” (in die volgorde!)
te komen. We willen dat bedrijven,
publieke diensten, sociaal ondernemers, buurt initiatieven en vrijwilligers naar ons toe komen om aan te
geven wat zij willen bereiken en wat
zij van de stad nodig hebben om dat
te realiseren. Om dit te kunnen doen,
moet ruimte gecreëerd worden voor

mensen om tussen verschillende
organisaties, sectoren en locaties
samen te werken en wendbaarheid
gecreëerd worden om verschillende delen van de stad te mobiliseren om de gezamenlijke opgaven
op te lossen.

besef ik mij dat een mondiaal perspectief belangrijk is wanneer je een
leiderschapspositie inneemt. Ik had
echter niet kunnen inschatten hoe
essentieel internationale samenwerking daadwerkelijk is gebleken in het
dagelijks besturen van Bristol.

Wat was de grootste uitdaging
tijdens het ontwikkelen van de
One City Approach?
De One City Approach moest van
een goed idee worden omgezet
naar een tastbaar concept. Tijdens
dit proces hebben we hard moeten
werken om de toegevoegde waarde
van de aanpak te bewijzen en continu momentum moeten creëren
bij partners. We moesten met een
klein Stadskantoor draagvlak en
betrokkenheid bij een breed scala
aan stakeholders generen, dat was
een uitdagende opgave. Desondanks, hebben partners in de stad
tijdens de COVID-19 pandemie
aangegeven dat we een One City
Approach hadden moeten ontwikkelen, als we er niet al een hadden
gehad, omdat de bruikbaarheid van
de Approach helder is aangetoond
tijdens deze unieke crisis.

Steden zijn per definitie een plek van
verandering en beweging. Bristol herbergt inwoners met meer dan 187
landen van herkomst, die 91 verschillende talen spreken en 45 religies
praktiseren. Dit betekent dat we verbonden zijn aan gemeenschappen en
leiders over de hele wereld, dankzij
onze diaspora bevolkingsgroepen,
maar ook dat mondiale gebeurtenissen een wezenlijke invloed hebben op
Bristols bevolking.

Waarom is internationale samenwerking tussen steden belangrijk
om maatschappelijk opgaven op
te lossen?
Als eerste gekozen burgemeester
van Afrikaanse afkomst in Europa,

Wij zien deze internationale verbinding als een aanwinst die het leven in
onze stad verrijkt en ons in staat stelt
wereldwijd nieuwe partnerschappen
aan te gaan en kansen te pakken. Door
te participeren in netwerken tussen
steden over de hele wereld, kunnen
steden delen hoe zij de meest dringende mondiale uitdagingen aangaan.
Steden zijn de plek waar de belangrijkste mondiale uitdagingen die we het
hoofd moeten bieden zullen worden
verslagen of verloren; daarom zouden stadsleiders beter vertegenwoordigd moeten zijn in de internationale
besluitvormingsprocessen die onze
toekomst beïnvloeden.

CASUS: IMPACTCITY IN DEN HAAG
FACTSHEET
STAD
Den Haag,
515.000 inwoners

DOEL:
ImpactCity faciliteert ondernemers
en koplopers die werken aan innovaties voor een betere wereld. Dit
programma moet zorgen voor een
excellent
ondernemingsklimaat,
voldoende ruimte voor bedrijvigheid en veel toekomstige werkgelegenheid.

INITIATIEF:
ImpactCity

BUDGET PER JAAR:
€800.000 in 2021
ROL GEMEENTE:
Initiërend en faciliterend

OPGERICHT IN:
2015

MIJLPAAL:
Het feit dat er 21 impact ondernemers naar Den Haag zijn gekomen
in 2021, ondanks Corona.

VERANTWOORDELIJKE AFDELING:
Economie, onder directie Stedelijke
Ontwikkeling

INTERVIEW
Wat is ImpactCity en hoe is het initiatief ontstaan?
Coos: “ImpactCity is vanuit een kracht en een zwakte van
Den Haag ontstaan. Den Haag heeft al meer dan 100 jaar
een sterke positie als Stad van Vrede en Recht. In de stad
werkten al 40.000 mensen via die weg aan een betere
wereld. Anderzijds miste er in Den Haag een goed vestigingsklimaat voor startups. Er is toen gekozen om direct
een koppeling te maken tussen startup beleid en impact
beleid. Het initiatief is uitgedacht door beleidsambtenaren, met sterke steun van toenmalig wethouder Karsten
Klein.”
Wat is jouw droom voor ImpactCity?
Coos: “Onze droom is dat de impact economie in Den
Haag de trekker wordt van de Haagse economie in het
algemeen. Dat die duurzame economie voor veel werkgelegenheid, ondernemerschap en vernieuwing zorgt in de
stad. En dat die economie maatschappelijke vraagstukken
kan oplossen. Niet alleen in de stad, maar wereldwijd.
Steven: “Daarnaast streven we ernaar dat ImpactCity
uiteindelijk op eigen benen komt te staan: dat het een
publiek-private samenwerking wordt of zelfs een volledig
privaat initiatief.”

Op welke maatschappelijke opgave van de gemeente heeft
ImpactCity betrekking?
Coos: “ImpactCity faciliteert alle ondernemers, instellingen en congressen die goed doen en zaken doen combineren. Dus niet alleen in Den Haag, maar wereldwijd. In
de eerste jaren hebben we ons op alle Sustainable Development Goals (SDGs) gericht. Sinds 2 jaar ligt de focus
op de thema’s water, klimaat, schone energie, voedsel en
humanitaire innovatie. De infrastructuur voor de startups
staat nu en vanuit de gemeente focussen wij op doorontwikkeling van het programma door het impact ecosysteem te vergroten. We proberen clusters te creëren van
ondernemers die met hetzelfde thema bezig zijn en deze
clusters uit te breiden door het (innovatieve) MKB erbij
te betrekken.”
Wanneer is ImpactCity een succes, hoe meten jullie dit?
Coos: “Impact City is een succes wanneer we kunnen aantonen dat het impact ecosysteem groeit. Om dit te kunnen meten hebben we samen met Dealroom een impact
database gebouwd waarin we bijhouden hoeveel impact
ondernemingen actief zijn via ImpactCity, hoeveel financiering deze krijgen en aan welke SDGs zij werken. Op termijn willen we ook gaan meten hoeveel werkgelegenheid
de ondernemers creëren en welke maatschappelijke
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BIO
Steven de Kruijf
Huidige functie
Programmamedewerker Impact
Economy
Kort CV
2018 - Heden
Programmamedewerker Impact
Economy
2016 - 2018 werkzaam als
consultant bij Brixs Groep

“ONZE DROOM IS DAT DE IMPACT ECONOMIE
IN DEN HAAG DE TREKKER WORDT VAN DE
HAAGSE ECONOMIE IN HET ALGEMEEN.”

vraagstukken de ondernemers oplossen. Dat is nu nog
relatief lastig. Het bouwen van een ecosysteem kost 10
à 15 jaar; meten wordt dus steeds belangrijker naarmate
de jaren vorderen.”
Wat merkt een inwoner van ImpactCity?
Coos: “Inwoners merken veel van startups die zich bezighouden met vraagstukken in de stad. In de eerste jaren
van ImpactCity waren dat ongeveer een kwart van de
ondernemers, maar intussen is dit al gestegen naar bijna
de helft. Zo heeft een startup laatst een app ontwikkeld
om te kunnen melden wanneer er afval naast de containers, op de stoep staat. Daarnaast merken inwoners dat
de startups werkgelegenheid creëren. De startups uit
het ImpactCity ecosysteem versnellen de transitie naar
de duurzame economie. Dat is ook merkbaar in het soort
werkgelegenheid dat wordt gecreëerd.”
Hoe zorgt de gemeente Den Haag ervoor dat ze internationale investeerders, initiatieven en impact ondernemingen
aan haar stad kan binden?
Coos: “Wij hebben een business agency om internationale
bedrijven naar Den Haag te trekken en voor lokale ondernemers hebben wij een accountmanager in ons team. Als
partijen zich melden, proberen we hen zo goed mogelijk te faciliteren. We verbinden hen direct met andere
impact ondernemers in de stad en sluiten hen aan op het
ecosysteem. De internationale DRK Foundation was bijvoorbeeld specifiek geïnteresseerd in het impact ecosysteem hier en de Haagse reputatie als Stad van Vrede en
Recht.”

Wat is het effect van ImpactCity op omliggende gemeenten?
Steven: “Impact City heeft veel aan Delft: veel impact
ondernemers hebben aan de TU Delft gestudeerd en vestigen hun impact onderneming vervolgens in Den Haag.
Deze samenwerking is belangrijk en zou eigenlijk nog
beter kunnen. Startups uit de hele regio kunnen aanhaken
bij ImpactCity. We merken dat dit voor kleinere gemeenten soms lastiger is, omdat zij minder grote capaciteit
hebben voor een thema als impact ondernemen.”

Wat is de grootste uitdaging voor ImpactCity? Waar liepen
jullie tegenaan?
Coos: “Voor ons is het belangrijk om een publiek-privaat
samenwerkingsverband te creëren. Het blijft een uitdaging hoe je andere bedrijven kunt laten investeren met
hun tijd en uiteindelijk ook met financiële inbreng. Het is
cruciaal om de ondernemers hierbij te betrekken, zodat
zij echt de centrale speler zijn. Dit kunnen we nog beter
doen in de toekomst door uit te vragen wat ondernemers
nodig hebben en door hen nog meer het gezicht van het
ecosysteem te maken.”
Steven: “Daarnaast blijft het meten van succes lastig,
vooral wat ons programma voor invloed heeft op de
werkgelegenheid in Den Haag.”

Foto: Bibi Veth

Wat zou je een gemeente adviseren die eenzelfde initiatief op wil tuigen?
Coos: “Begin bij het begin: wat is kenmerkend
voor jouw gemeente? Waar ligt de kracht, of juist
de zwakte van de gemeente? Als er iets mist in de
gemeente is dat een heel goed startpunt. Het is heel
belangrijk om een duidelijk merk te bouwen rondom
je initiatief. Denk dus goed na over je merk, de naam
van het initiatief en deel je successen! Als je een
goed podium creëert, kan je heel veel zichtbaarheid
genereren voor beginnende impact ondernemers.
Zichtbaarheid is voor een startup heel belangrijk.”

Wat drijft jou om van ImpactCity een
succes te maken?
“Ik vind het heel leuk om de kleinere
ondernemers, die werken aan een
duurzame economie, te kunnen helpen. Zij nemen risico’s en proberen
van iets kleins, iets heel groots te
maken. Dat vergt moed en doorzettingsvermogen. Ik vind het mooi om
hen te kunnen ondersteunen bij hun
groei.”

Coos Santing
Huidige functie
Programma Manager Impact Economy, gemeente Den Haag
Kort CV
2019- H eden Programma manager
Impact City
2013 - 2019 Beleidsmedewerker
ministerie van Economische Zaken
Wat drijft jou om van ImpactCity een
succes te maken?
“Den Haag is de meeste gesegregeerde stad van Nederland, met
enorme wijkverschillen. We hebben
ondernemers nodig om de problemen
in de stad, en de wereld, op te lossen
en ik vind het bijzonder en belangrijk
dat ik daaraan kan bijdragen.”
Contact:
info@impactcity.nl

26

casus | 27

REGIONALE SAMENWERKING
CASUS: IMPACT NOORD IN NOORD NEDERLAND
FACTSHEET
STAD
Groningen, Friesland
en Drenthe

DOEL:
Versterken en versnellen van impact ondernemen in Noord Nederland
BUDGET PER JAAR:
€130.000 in 2021, afhankelijk van
contributie, partnerschappen en
eventuele subsidies

INITIATIEF:
Impact Noord

ROL GEMEENTE:
Samenwerkingspartner,
faciliterend

OPGERICHT IN:
2018

MIJLPAAL:
Oprichting van Platform Goed Inkopen.

VERANTWOORDELIJKE AFDELING:
Voornamelijk Economische Zaken,
daarnaast Dienst Maatschappelijke
Ontwikkeling en Directie Werk

“IMPACT NOORD ALS VERENIGING EN
DE GEMEENTE GRONINGEN ALS LOKALE
OVERHEID HEBBEN BEIDE DE AMBITIE OM
IMPACT ONDERNEMEN TE VERGROTEN EN TE
VERSNELLEN.”

INTERVIEW
Wat is Impact Noord?
Jan Willem: “Impact Noord is een onafhankelijke vereniging van impactondernemers: bedrijven die impact willen
maken met hun bedrijfsvoering. Dat zijn zowel impact
ondernemers (voor wie impact maken de primaire doelstelling is van hun bedrijf) als constructieve bedrijven (die
in de bedrijfsvoering impact willen maken, maar voor wie
het geen primaire doelstelling is).”

ondernemers een grotere kans hebben om opdrachten
via overheden en het grotere bedrijfsleven te vergaren.”
Simon: “Impact ondernemen moet het nieuwe normaal
worden. Uiteindelijk moeten we naar een wereld waarin
ondernemers alle kosten meerekenen in de prijs, ander
doen schadelijke externe kosten ons uiteindelijk de das
om.”

Simon: “Wij werken in de gemeente Groningen volgens
drie lijnen op dit gebied. Een lijn die gericht is op het stimuleren van reguliere ondernemers om op een impactvolle manier te ondernemen, een lijn gericht op impact
ondernemers en een lijn gericht op de inkoop van de
gemeente zelf. In die tweede lijn heeft Groningen zich
nauw verbonden aan Impact Noord en kan de gemeente
op die manier een faciliterende rol spelen, in plaats van
een initiërende rol.”

WE MOETEN DE GROTE
MAATSCHAPPELIJKE
TRANSITIES
UITEINDELIJK TOCH
SAMEN AANPAKKEN.”

Wat is jullie droom voor de regionale samenwerking via
Impact Noord?
Jan Willem: “Impact Noord als vereniging en de gemeente
Groningen als lokale overheid hebben beide de ambitie
om impact ondernemen te vergroten en te versnellen.
Een mooi voorbeeld is het Platform Goed Inkopen dat
deze week gelanceerd gaat worden, waardoor impact

Hoe meten jullie het succes van Impact Noord?
Simon: “Impact meten blijft lastig. Natuurlijk kunnen we
tien goede voorbeelden vinden en daarmee pronken,
maar uiteindelijk moet het meten structureel gebeuren
en moet impactvol werken in het DNA van elke directie
geïntegreerd zijn.”

Jan Willem: “We hebben tweemaal een monitor uitgezet onder impact ondernemers in de regio. Dit doen we
in samenwerking met de Hanzehogeschool. We zien dat
de vragen en belemmeringen die zij ervaren de laatste
jaren verschoven zijn. Eerst was in contact komen met
de gemeente een groot probleem. Nu wordt dit niet meer
zo ervaren omdat er bij de gemeente een contactpunt is
gekomen voor impactondernemers en er een actieprogramma is geformuleerd.”
Op welke maatschappelijke opgave van de gemeente heeft
Impact Noord betrekking?
Jan Willem: “We zijn veel betrokken bij arbeidsparticipatie, maar impact ondernemen is breder dan dat: het gaat
natuurlijk ook om circulariteit, duurzaamheid, armoedebestrijding, enzovoorts. Ik denk dat de gemeente nu wel
steeds beter ziet dat impact ondernemen breder is dan
arbeidsparticipatie en welke rol een netwerk als Impact
Noord daarin kan spelen om transities te versnellen en
bedrijven die daaraan bijdragen te versterken.”
Simon: “De gemeente Groningen heeft het thema impact
ondernemen expres bij Economische Zaken belegd, zodat
de thema’s waarin we impact ondernemers ondersteunen
en stimuleren zo breed mogelijk blijven.”

Welke rol hebben andere gemeenten uit de regio? Doen
kleinere gemeenten ook mee?
Jan Willem: ‘De dynamiek in Noord Nederland is dat Groningen (stad) vaak als de economische motor wordt gezien
en op veel initiatieven de kar trekt. Maar ook Emmen is
zeer betrokken bij Impact Noord en geldt voor ons als
sparringpartner. Als Impact Noord gaan we vooral waar
de energie is. We merken dat het voor kleine gemeenten
lastig kan zijn om voldoende capaciteit vrij te maken om
intensief met impact ondernemen bezig te zijn. Toch kunnen juist kleine gemeente slim gebruik maken van Impact
Noord door aan te haken bij grotere steden. Emmen heeft
er bijvoorbeeld voor gekozen om Impact Noord als regio
op te pakken en de kleine gemeenten om hen heen actief
te betrekken. Er wordt nu al veel samengewerkt in Noord
Nederland, maar dat mag altijd meer! We moeten de
grote maatschappelijke transities uiteindelijk toch samen
aanpakken.”
Simon: “Het is leuk om te zien dat wanneer Impact Noord
evenementen organiseert er ook impact ondernemers
van kleine gemeente uit Friesland en Drenthe in de zaal
zitten. Ook als hun gemeente misschien niet intensief met
het onderwerp bezig is. Blijkbaar weten de ondernemers
Impact Noord dus wel te vinden.”
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Zijn er bepaalde randvoorwaarden aanwezig in het Noorden waardoor Impact Noord een succes kon worden?
Simon: “Het is belangrijk dat je als gemeente durft te experimenteren. Je moet met andersoortig ondernemers in
gesprek gaan dan je misschien traditioneel gewend bent. Je
wilt namelijk een ander soort ondernemerschap aanjagen.
Het gaat niet om geld verdienen, maar om impact maken.
Sociale afdelingen van de gemeente zien dit vaak wel, maar
het is belangrijk dat ook Economische Zaken dit zo ziet.”
Jan Willem: “We zijn in Noord Nederland al sinds 2014
bezig met het thema impact ondernemen, waardoor er
een informeel netwerk rondom het onderwerp aanwezig
was. Via de arbeidsmarktregio hebben we toen onderzoek gedaan naar het aantal impact ondernemers in de
regio en de impact die zij hadden op de arbeidsmarkt.
Daar kwam sterk uit naar voren dat de impact ondernemers graag deel zouden willen zijn van een officiëler
ecosysteem. Uiteindelijk is Impact Noord opgezet als formeel netwerk en kennis delend initiatief. In Oost Nederland is een soortgelijk initiatief opgericht; Impact Oost.
Kenmerkend voor die regio zijn de familiebedrijven die
lang op dezelfde plek blijven en daardoor meer gewend
zijn om goed voor de omgeving te zorgen. De voedingsbodem voor impactvol ondernemen is daarom heel rijk in
die regio. Het is voor netwerken belangrijk om vanuit de
behoefte van de ondernemers te werken.
Wat zou je een gemeente adviseren die eenzelfde initiatief op wilt tuigen?
Jan Willem en Simon: “Kijk wat er al speelt in de regio en
laat de behoefte van ondernemers leidend zijn. Heb blijft
een gok om een initiatief op te zetten, dus durf te experimenteren en geloof in wat je doet. Vind niet opnieuw het
wiel uit!”

BIO

IMPACT OP SCHAAL

Jan Willem Wennekes
Huidige functie
Directeur Impact Noord

FACTSHEET

Kort CV
2014 - 2021 Oprichter en adviseur
bij Bries, een bureau voor maatschappelijke impact
Wat drijft jou om van Impact Noord
een succes te maken?
“Het ziek worden en overlijden van
onze zoon Mees voelde voor mij en
mijn vrouw zó diep onrechtvaardig.
Dat heeft er bij mij voor gezorgd dat
ik zingeving – bij alles wat ik doe –
steeds belangrijker vindt. Ik wil werken aan een rechtvaardige wereld.”
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CASUS: BUILDING BETTER BUSINESS (BBB) IN AMSTERDAM

STAD
Amsterdam,
905.000 inwoners

DOEL:
Het doel van BBB is om mainstream
bedrijven in de metropoolregio
Amsterdam te stimuleren hun
maatschappelijke impact zichtbaar
te maken en te vergroten door het
behalen van een B Corp of Economy
for the Common Good (ECG) certificering.

INITIATIEF:
Building Better Business
(BBB)

BUDGET PER JAAR:
circa €125.000
ROL GEMEENTE:
Ontwikkeling en uitvoering

MIJLPAAL:
Tijdens het eerste cohort in 2021
hebben 26 bedrijven meegedaan
om hun certificaat te behalen bij B
Corp of ECG.

VERANTWOORDELIJKE AFDELING:
Amsterdam Impact, valt onder Economische Zaken

Contact: janwillem@impactnoord.nl

Simon Poelstra
Huidige functie
Adviseur Stedelijke Economie,
Gemeente Groningen
Kort CV
Sinds 2013 actief als adviseur
bij Economische Zaken voor de
gemeente Groningen
Wat drijft jou om van Impact Noord
een succes te maken?
“Voor mij is het snijvlak tussen ondernemerschap en sociale impact een
gebied waarin ik mijn hele leven al
werk. Het is wie ik ben, wat bij me
past en wat ik leuk vind.”

INTERVIEW
Wat is Building Better Business (BBB)?
Ellen: “Vanuit Amsterdam Impact werken wij aan een
transitie naar een ander soort economie en samenleving.
In die nieuwe economie gaat het om de positieve bijdrage
die je levert aan de oplossing van onze maatschappelijke
uitdagingen, als consument, financier, ambtenaar en ook
als bedrijf. Reguliere bedrijven zijn daar een hele belangrijke partner in. Met BBB willen we bedrijven stimuleren
om deze positieve bijdrage te starten en te vergroten
door middel van het behalen van een certificaat. Certificeren geeft je inzicht in de maatschappelijke rol die je nu
speelt en hoe je, je impact in de loop van de tijd effectief
kan vergroten. Wij werken met twee tracks die wereldwijd
door organisaties worden toegepast: B Corp (in samenwerking met B Lab Benelux) en Economy for the Common
Good, waarin we bedrijven begeleiden op hun weg naar
certificeren binnen één van de twee modellen. Elk bedrijf
dat in de metropoolregio Amsterdam gevestigd is en aan
een aantal randvoorwaarden voldoet, kan meedoen.”
Wat is jouw droom voor BBB?
Ellen: “Het gaat mij om het samen aanpakken van de dingen die beter kunnen in de samenleving, met concrete
resultaten voor mensen en het klimaat. Ik hoop dat we
met alle bedrijven die deze weg op willen een community

Foto: Henk Tammens

OPGERICHT IN:
2020, cohort 1
uitgevoerd in 2021

kunnen vormen die inspireert en waarin men met elkaar
zaken kan doen. Hoe meer je, je als onderneming óók richt
op het maken van impact en die zichtbaar maakt, des te
meer zullen je ketenpartners, talent en klanten- inclusief
de gemeente - dat positief waarderen. Daar ben ik echt
van overtuigd.”
Michel: “Het zou natuurlijk geweldig zijn als er een kritieke massa ontstaat, zodat bedrijven bij de selectie van
hun leverancier heel duidelijk de keus hebben tussen
bedrijven die wel gecertificeerd zijn en bedrijven die
(nog) geen positieve impact maken. Als de gecertificeerde
groep groot genoeg is, wordt er hopelijk alleen nog maar
gekozen voor bedrijven die impact maken.”
Op welke maatschappelijke opgave van de gemeente heeft
BBB betrekking en welke afdelingen zijn hierbij betrokken?
Ellen: “Op dit moment zijn kansengelijkheid en klimaat de
meest urgente vraagstukken. Dus BBB gaat altijd over je
bijdrage aan sociale vraagstukken én aan het klimaat. Het
is kenmerkend voor het onderwerp impact economie, dat
er meerdere afdelingen van de gemeente betrokken zijn.
Als Amsterdam Impact werken wij als loods en liaison tussen de partijen uit het impact ecosysteem en de collega’s
binnen de gemeente die zij nodig hebben.”
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“VANUIT AMSTERDAM IMPACT WERKEN
WIJ AAN EEN TRANSITIE NAAR EEN ANDER
SOORT ECONOMIE EN SAMENLEVING.”

Foto: Bibi Veth

Richt BBB zich op de relatieve koplopers in de impact economie, of is iedereen welkom?
Annelotte: “Juist als je aan het begin staat van je reis in
impactvol werken, is BBB ontzettend behulpzaam. Je als
bedrijf certificeren bij B Corp is best ingewikkeld, Michel
gaf eerder al aan dat dat bij ECG ook zo is. BBB neemt je
van begin tot eind mee, wat heel fijn is als beginner.”
Michel: “Het was daarnaast ook heel interessant dat we in
contact kwamen met andere bedrijven die zich ook willen
laten certificeren. Ik kwam in contact met ondernemers
uit onder andere Den Haag, Oostenrijk en Duitsland en
kon met hen brainstormen.”
Ellen: “Door die kennisuitwisseling, bijvoorbeeld hoe
je impact in al je bedrijfsonderdelen en processen integreert, is BBB ook interessant voor een onderneming die
al wat langer bezig is met maatschappelijke impact.”
Wat is er concreet veranderd in jullie bedrijfsvoering nu
jullie aan BBB meedoen?
Michel: Het gebruik van internet heeft een behoorlijke
footprint. Dus ook de servers die wij inkopen, dragen
daaraan bij. De meeste CO²-uitstoot wordt veroorzaakt
door de elektriciteit om de servers te laten draaien en te
koelen. Wij hebben echter geen beeld van de hoeveelheid
elektriciteit die we gebruiken, omdat we een vast bedrag
betalen. Sinds CrossmarX meedoet aan BBB, zijn we hier
meer over gaan nadenken. Enerzijds willen we onze leveranciers vragen of ze het daadwerkelijke elektriciteitsverbruik kunnen factureren, zodat er een prikkel ontstaat

om zuiniger te worden. Anderzijds gaan we intern nu
al bewuster om met onze CO²-footprint en gaan we de
daadwerkelijke dataopslag en dataverkeer meer meten.
Annelotte: “Die bewustwording is er bij ons ook. Wij proberen sinds we meedoen aan BBB in onze bedrijfsvoering
op te letten dat we bewustere en betere keuzes maken:
van de lunch die we inkopen tot het nieuwe kantoorpand
waar we naar opzoek zijn.”
Wat zou je een gemeente adviseren die eenzelfde initiatief
op wil tuigen?
Ellen: “Informeer jezelf over het huidige impact ecosysteem door met zoveel mogelijk mensen te spreken. Begin
vervolgens met een inventarisatie: wat is de behoefte
van de impact ondernemers zelf? En wat speelt er al in
de gemeente? Ik zou ook aanraden om stadsmodules toe
te voegen. Dat element in het programma hebben we dit
jaar uitgebouwd. Daarin kan je de ondernemers informeren over wat er allemaal al wordt aangeboden door de
lokale en landelijke overheid op het gebied van impact
ondernemen, diversiteit en duurzaamheid. Zodat zij daarvan gebruik kunnen maken.”
Michel: “Ik zou ook willen adviseren om na te denken
over hoe je het initiatief bekendheid kunt geven: zonder
ondernemers ten slotte geen BBB.”

BIO
Ellen Oetelmans
Huidige functie
Directeur Amsterdam Impact,
Gemeente Amsterdam
Kort CV
Sinds 2002 werkzaam bij gemeente
Amsterdam bij Economische Zaken
en sinds 2015 bij Amsterdam Impact
Wat drijft jou om van BBB een succes
te maken?
“Ik vind het belangrijk dat er een inclusieve eerlijke samenleving komt.
Daar hebben we iedereen bij nodig,
maar vooral bedrijven en ondernemers. Ik ben ervan overtuigd dat de
impact economie de oplossing is en
daaraan bijdragen met alle partners
in het ecosysteem motiveert mij in
mijn werk.”
Contact:
e.oetelmans@amsterdam.nl,
egon.van.wees@amsterdam.nl of
impact@amsterdam.nl

Annelotte Hofland
Huidige functie
Culture Manager bij Bit, een
research en prototyping studio
(Participant BBB)
Wat dreef jou om aan BBB mee te
doen?
“Wij werken bij Bit met hele getalenteerde en jonge mensen die impact
willen maken. Dit laten zien met een
certificaat vind ik heel belangrijk. Je
kan als bedrijf niet genoeg inspiratie
en kennis over dit onderwerp opdoen
en dat motiveert mij.”

Michel Vogler
Huidige functie
Founder CrossmarX, een platform
dat bedrijfsapplicaties eenvoudiger
en goedkoper maakt (Participant
BBB)
Wat dreef jou om aan BBB mee te
doen?
“Voor mij is de centrale vraag van
deze tijd het vinden van de juiste
marktvorm waarin bedrijven in een
vrije markt kunnen opereren met een
zo positief mogelijke impact en zo
min mogelijk footprint. Dit vraagstuk
drijft mij in mijn werk en ook tot deelname aan BBB.”
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CONCLUSIE

DE IMPACT ECONOMIE LEEFT!
69 procent van Nederlands grootste gemeenten heeft deze kans vertaald in beleid. Helaas
geeft maar 38 procent van de gemeenteambtenaren aan voldoende capaciteit te hebben om
het beleid te implementeren en zou 71 procent meer mogelijkheden hiervoor willen. Uit de
enquête, casussen en gesprekken met gemeenten destilleren we een aantal aanbevelingen.

1

GOOI DE RAMEN OPEN
Ga het gesprek aan met de belanghebbenden.
Waar liggen de behoeftes van de beoogde
doelgroep van je impact initiatief? Waar geven
impact ondernemers zelf aan baat bij te hebben? Wat zien inwoners als de kracht, of juist
de zwakte van de stad? Leg je oor te luister en
maak vanuit daar beleid.

AANBEVELINGEN PER CASUS

1

IMPACT INVESTEREN EN FILANTROPIE
Uit onze enquête blijkt dat er nog weinig gemeenten actief
samenwerken met impact investeerders en filantropen. Dat
terwijl een dergelijke samenwerking juist zoveel kansen biedt!
Een place-based investment fund, zoals in Rotterdam, is een
prachtige stip op de horizon. Klein beginnen kan ook al heel
waardevol zijn. Begin met investeerders en fondsen binnen
de regio in kaart te brengen. Benader hen actief en vraag op
welke stedelijke opgaven jullie kunnen samenwerken.

3

IMPACT PLATFORM
Een platform kan impact ondernemers ruchtbaarheid geven, waardoor het voor hen makkelijker
wordt om een business case te bouwen. Het is
daarom belangrijk dat je in de eerste fase een merk
opbouwt voor jouw platform. Met dat merk creëer
je het podium waarop je de impact ondernemers
uiteindelijk de centrale rol geeft. Denk dus goed na
over een naam en je communicatiestrategie.

5

ALGEMENE AANBEVELINGEN

2

ZOEK VERBINDING BINNEN DE GEMEENTE
Je kan pas partijen in de gemeente aan het impact ecosysteem verbinden, als je jouw collega’s binnen de gemeente hebt verbonden.
Het is onmogelijk om met één cluster een ecosysteem op te bouwen: alle gemeenteafdeling dienen op de hoogte en verbonden te
zijn. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Concrete tips:

I. Stel de opgave centraal, zoals schuldenaanpak of multi-probleemgezinnen. Deze problematiek is per definitie domein overschrijdend en dwingt partijen tot samenwerken.

2

SOCIALE INKOOP
Juist in een kleine gemeente kan een sociaal inkoop
platform heel goed werken, omdat gemeentelijke
inkopen hier vaak passen bij het (kleinere) aanbod
van het MKB. Bovendien vallen kleinere opdrachten onder de Europese aanbestedingsdrempel,
waardoor lokaal uitzetten eenvoudiger is. Een
inkoopplatform werkt pas als voldoende bedrijven
hieraan meedoen. Sluit zo min mogelijk bedrijven
uit om tot de juiste schaal te komen. Denk ook na
over het aansluiten bij andere platforms.

4

REGIONALE
SAMENWERKING
Als kleinere gemeente kan je veel baat hebben bij een samenwerking met een grotere
gemeente, die bijvoorbeeld meer capaciteit
heeft voor het thema impact. Andersom geldt
hetzelfde: probeer als grotere gemeente de
kleine gemeentes in jouw omgeving aan te
haken bij jouw initiatief. Door samen te werken kan je schaal creëren en meer capaciteit
vrijspelen om initiatieven te ontwikkelen.
Ondernemers werken buiten de gemeentegrenzen: zij kunnen het beste bediend
worden als ook de gemeente de regionale
samenwerking opzoekt.

II. Denk na wat de gemeente zelf oppakt en welke uitdagingen beter buiten de gemeente
kunnen worden opgepakt. Op het moment dat het lastig is om silo’s te doorbreken, kan het
een optie zijn om samen te werken met partijen uit het impact ecosysteem die opgaven op
een dynamischere manier kunnen tackelen dan de gemeente dat soms kan.
III. Voor bestuurders en politici: zorg dat het stimuleren van het impact ecosysteem in het
coalitieakkoord wordt opgenomen als een paraplu over alle onderwerpen heen. Op die
manier kunnen gemeenteambtenaren holistisch aan de slag met het impact ecosysteem.
Let wel: het gaat om een systeemverandering en dat vergt een lange adem.

3

OOK JIJ BENT EEN IMPACT ONDERNEMER!
Als ondernemer binnen de gemeente kan je echt verandering brengen. Vraag rugdekking aan je bestuurlijke en/of ambtelijke top en begin met experimenteren. Durf
te falen, maar deel ook vooral je successen! Zorg dat je genoeg mandaat hebt om
snel met externe partners te kunnen experimenteren en door te ontwikkelen.

TOT SLOT

IMPACT OP SCHAAL
Het aantal impact ondernemers per gemeente is relatief klein.
Elk bedrijf heeft de potentie om duurzamer of socialer te worden. Totdat impact ondernemen het nieuwe normaal is, hebben
juist het reguliere MKB en het grotere bedrijfsleven de meeste
positieve en negatieve effecten op hun omgeving. Daarom is het
van belang om juist deze bedrijven te betrekken bij de vraagstukken in de
gemeente. Bedenk goed op welke vraagstukken welke bedrijven geactiveerd
kunnen worden. Zoals bedrijven de gemeente kunnen helpen met verschillende maatschappelijke opgaven, kan de gemeente bedrijven helpen om te
transformeren naar een impact gedreven organisatie. Werk samen met organisaties die deze bedrijven kunnen begeleiden en certificeren.

De lokale uitdagingen zijn enorm. Maar
ook de kansen om de krachten te bundelen in de stad en gezamenlijk deze opgave aan te gaan, zijn talrijk. De grootste
uitdagingen kunnen worden aangepakt
als iedereen vanuit zijn eigen rol, maar
met een gezamenlijk missie werkt. Wij
wensen alle gemeenten veel succes en
plezier bij het ontdekken van de impact
economie.
Aan de slag!
Foto: Evelien Hogers
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AAN DE SLAG!

LITERATUURLIJST

OOK MET DE IMPACT ECONOMIE AAN DE
SLAG? NEEM EENS CONTACT OP MET DE
VOLGENDE PARTIJEN:

BRONNEN & MEER INFO

SOCIAAL ONDERNEMEN
• Social Enterprise NL, dé netwerkorganisatie voor sociaal ondernemers
• Impact Noord netwerkorganisatie voor impact ondernemers in Noord Nederland
• Impact Oost netwerkorganisatie voor impact ondernemers in Oost Nederland
• Buy Social, het partnernetwerk van sociaal inkopen
• Code Sociaal Ondernemen, register voor sociaaol ondernemers

STEDELIJKE PLATFORMS
• Platform 31, kennis en netwerk organisatie voor stad en regio
• ImpactCity, het Haagse platform voor impact ondernemers
• Social Impact Factory, het Utrechtse platform voor impact ondernemers
• Impact Hub Amsterdam, het Amsterdamse platform voor impact ondernemers

FINANCIERING
• Social Finance NL, helpt bij samenwerken met impact investeerders en maatschappelijke waarde
includeren in business cases
• European Venture Philantrophy Association, het Europese platform voor impact investeerders en
ondernemende filantropen
• Fondsen in Nederland (FIN), vereniging van Nederlandse vermogensfondsen
• Nertherlands Advisory Board on Impact Investing, platform voor Nederlandse impact investeerders
• Citydeal Impact Ondernemen, netwerk dat het ecosysteem rond impact ondernemen versterkt
• Co-Financing Our Future, een peer-to-peer netwerk voor impact investeerders in Nederland

DAARNAAST ZIJN DE CONTACTGEGEVENS VAN DE GEÏNTERVIEWDEN
IN HUN BIO OP DE CASUS PAGINA’S TE VINDEN.
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