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Sociale ondernemers zijn een bepaald type 
ondernemer.  Het zijn ondernemers met een
sociale missie (Dees, 2001: 2)

Sociale ondernemingen zijn organisaties
die op zoek gaan naar ondernemende
oplossingen voor sociale problemen. 
(Thompson & Doherty, 2006: 362)

Sociale onderneming is een collectieve term die geldt voor een waaier aan
organisaties die handel drijven met een sociaal doel voor ogen. Ze komen in één
van vele mogelijke legale vormen, maar ze hebben de principes van het zoeken
naar businessgedreven oplossingen om sociale doelstellingen te realiseren en het 
herinvesteren van surplussen voor een voordeel voor de gemeenschap als
gemeenschappelijk kenmerk (Haugh, 2006: 5)

Centraal staat het proces
waarbij middelen innovatief
worden gebruikt en 
gecombineerd om
opportuniteiten te
exploiteren die sociale
verandering catalyseren
en/of sociale noden
beantwoorden (Mair & Martí, 
2006: 37)

CENTRALE 
KERNMERKEN

1. organisaties die het creëren van 
sociale/maatschappelijke waarde als primair doel
nastreven [= sociale missiegedreven], en

2. dat doen op een ondernemende, marktgerichte
wijze, m.a.w. door het genereren van inkomsten [= 
ondernemend karakter].

centraal1
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(Kim Alter, 2006)
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Demografische trends: zoals migratie en 
vergrijzing

Milieutrends: zoals klimaatsverandering

Gemeenschapstrends: diversiteit en de 
digitale samenleving

Armoedegerelateerde trends: armoede, 
sociale exclusie en kinderarmoede

Gezondheid en zorg: 
Gezondheidsongelijkheden, geluk en 
zorg

Trends van ethische producten en 
diensten: Fair trade en lokale produktie 
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waar

SOCIALE
ONDERNEMINGEN
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= verborgen populatie

~ illegalen, drugsgebruikers, 
jazzmuzikanten
(e.g. Heckathorn, 1997 and 
2002; Salganik and 
Heckathorn, 2004)



niche5

1.7 % van de Belgische
werkende bevolking is 
betrokken bij de 
opstart, is eigenaar, of 
beheert gelijk welke
activiteit, organisatie of 
initiatief met een
sociaal, milieu‐ of 
gemeeschapsobjectief
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Bohemian, … 



SOCIALE INNOVATIE EN
SOCIALE ONDERNEMINGEN

3 visies
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Sociale innovatie draagt bij aan het 
democratiseren van innovatie

Sociale innovatie is ultiem laagdrempelig: is 
vaak gemotiveerd door alledaagse ervaringen ▪
toegankelijk voor iedereen [vereist geen stapel 
doctoraatsdiploma’s …]
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Sociale innovatie gebeurt vaak in co‐creatiemet
doelpubliek:  bvb samen met mensen die weinig
kansen hebben op de arbeidsmarkt

Sociale innovatie maakt vaak gebruik van participatieve processen
en juist daarin zit een belangrijk ‘multiplier’ = iets wat de
schaalgrootte van de impact van sociale innovatie drastisch kan
verhogen.



17
40

22
44

19
37

32
39

10
28

2
45

0 10 20 30 40 50

Hungary

Romania

Spain 

Sweden 

UK 

SELUSI vs. EU‐27
Benchmark

Innovation in Public
Administration
Organisations  (EU‐
Innobarometer, 2010,
N=3963)

Subsample Selusi  Social
Enterprise Survey (with at
least 10 employees, n=293

Sociale ondernemingen en radicale
innovatie

• 75% van die ‘radicale
innovators’  
introduceerden
diensteninnovaties
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Community Innovation
Statistics  (Eurostat, 2010,
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% ondernemingen die een radicale
innovatie introduceerden in de 
voorbije 3 jaar

% ondernemingen die een radicale
innovatie introduceerden in de 
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• Diensten‐sector draagt het 
meest bij tot het BBP.

• Uitdaging: versterken van de 
diensten‐sector



Sociale onderneming en het  
creëren van nieuwe markten
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45% van sociale ondernemingen rapporteren
dat zij bij opstart de eerste waren die een
bepaald product of dienst in de markt zetten. 
Daarvan werden 61%  geïmiteerd door een
mediaanaantal van 3 organisaties
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Sociale innovatie en sociaal ondernemerschap als catalyst in een
transitieproces naar een meer mature democratie, een meer
rechtvaardige, duurzame en inclusieve samenleving.

Lead user Blue Oceans



4 aandachtspunten
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Welke dimensies van een sociale onderneming vinden we
belangrijk en willen we evalueren bij het toekennen van 
specifieke ’sociale innovatiesubsidies’ of bepaalde
overheidscontracten? Bijvoorbeeld ….
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Focus op maatschappelijke
verandering die inhaakt op 1 of
meerdere van de 6 trends 

Trends
1. Demografie
2. Gemeenschap
3. Armoede
4. Milieu
5. Gezondheid en zorg
6. Ethische goederen

a.

Principes ▪ Stroomlijnen



Welke dimensies van een sociale onderneming vinden we
belangrijk en willen we evalueren bij het toekennen va 
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overheidscontracten?
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1

Focus op maatschappelijke
verandering die inhaakt op 1 
of meerdere van de 6 trends 

Mate van integratie van 
sociale en economische
activiteit

a.

Inkomsten-
genererende
activiteiten

Sociale 
Impact

b.

Principes ▪ Stroomlijnen
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Focus op maatschappelijke
verandering die inhaakt op 1 
of meerdere van de 6 trends 

Mate van integratie van 
sociale en economische
activiteit

a.

b.

Positionering in het 
kwadrant maatschappelijke
inclusie – privaat/publiek
goed

c.

Principes ▪ Stroomlijnen



Principes ▪ Stroomlijnen
Welke dimensies van een sociale onderneming vinden we
belangrijk en willen we evalueren bij het toekennen va 
specifieke ’sociale innovatiesubsidies’ of bepaalde
overheidscontracten?
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Focus op maatschappelijke
verandering die inhaakt op 1 
of meerdere van de 6 trends 

Mate van integratie van 
sociale en economische
activiteit

a.

b.

Positionering in het 
kwadrant maatschappelijke
inclusie – privaat/publiek
goed

c.

Innovatieve aanpak van het 
meten van sociale impact

d.

Mate van repliceerbaarheid
of opschalingsmogelijkheden
van business model

e.



Blik openen ▪ Participatie
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2
Sociaal ondernemerschap als alternatieve, valide 
carrière [rol modellen]
Horizonten verbreden
Idea jams
Toevoer van kwalitatieve, veelbelovende concepten
voor sociale ondernemingen vergroten



Traject ▪ Systemische
Verandering
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Concipiëren van 
business model

• Ondersteunen
• Incubatietrajecten
• Uitwissselen van 

leerervaringen

Financierings‐
instrumenten Groei



Disseminatie ▪ Diffusie
innovaties
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