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Inleiding

Aanpak en methodiek
Dit onderzoek kan gezien worden als een nulmeting van de
regio2. Voor het onderzoek hebben we een enquête uitgezet onder
ondernemers die bezig zijn met het maken van impact, en die een
(economische) relatie hebben met de regio Zuidoost-Drenthe.
De opgenomen vragen in de enquête gaan over de behoeftes
en ervaringen die ondernemers hebben met het vergroten
van de impact die zij maken in de regio. Daarnaast zijn vragen
opgenomen om meer te weten te komen over de samenstelling
van de populatie impactondernemers. Het onderzoek is uitgezet
via mailing en social media. Tevens is ondernemers gevraagd het
onderzoek verder te verspreiden. Er zijn 78 respondenten die het
onderzoek hebben ingevuld. Dit is een relatief hoge respons3,
waaruit geconcludeerd kan worden dat het onderwerp leeft in de
regio en ondernemers betrokken zijn bij het onderwerp.

Steeds meer bedrijven houden zich bezig met het leveren van
maatschappelijke waarde, naast financiële waarde. Impact is de mate van
positieve bijdrage aan onze maatschappij en onze planeet, die bedrijven
met hun activiteiten maken. Er zijn veel manieren waarop bedrijven impact
kunnen maken, bijvoorbeeld door het vergroten van de arbeidsparticipatie
van kwetsbare groepen, door het verduurzamen van hun bedrijfsmodel,
door het versnellen van de energietransitie, het bestrijden van armoede of
ongelijkheid, of het tegengaan van verspilling.
Dat bedrijven bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke
problemen, en niet louter gericht zijn op financiële winst, maar op brede
welvaart, wordt ook wel de beweging van de betekeniseconomie
genoemd. Ook in Drenthe is de betekeniseconomie in opkomst.

“Er kan worden geconcludeerd dat
het impactondernemen leeft in de
regio en ondernemers betrokken
zijn bij het onderwerp.”

De gemeenten Emmen en Coevorden willen meer doen rondom
impactondernemen, waarbij ze willen samenwerken met andere
stakeholders in het ecosysteem, zoals de andere gemeentes in ZuidoostDrenthe, de provincie, kennisinstellingen en de ondernemers. In dat kader
hebben zij opdracht gegeven tot het doen van een onderzoek in de regio
naar de behoeftes en kansen van impactondernemers. Dit onderzoek is
uitgevoerd door Jan Willem Wennekes en Floor Kuipers van Buro Bries1.

Daarnaast hebben we twaalf uitgebreide interviews gehouden
met stakeholders in het ecosysteem rondom impactondernemen,
waaronder banken, overheden, kennisinstellingen, business
support (Ik Ben Drents Ondernemer) en ondernemersverenigingen. De uitkomsten van deze interviews hebben met
name betrekking op de samenstelling van het ecosysteem en de
genoemde partijen zijn als belangrijke experts geselecteerd in
overleg met de opdrachtgevers.
In dit rapport presenteren we de analyse van de resultaten van
dit onderzoek en onze aanbevelingen voor het verbeteren van
het impact-ecosysteem in Zuidoost-Drenthe. Allereerst volgt een
korte introductie over impactondernemen en over de gebruikte
Ecosysteem aanpak. Vervolgens bespreken we de resultaten van
de vragenlijsten en de interviews. Aansluitend presenteren we de
aanbevelingen voor het stimuleren van impactondernemen in de
regio Zuidoost-Drenthe, op basis van de resultaten en de analyses.

Contactpersoon
Jan Willem Wennekes
janwillem@burobries.nl
06 44836363

Wij raden aan om op regelmatige basis de regio in kaart te brengen, bijvoorbeeld eens per 2 jaar. Zo kunnen
de ontwikkelingen gevolgd worden en kan ook het effect van de genomen maatregelen onderzocht worden.
3
Ter vergelijking, het meest recente onderzoek in de regio Groningen van begin 2019 leverde 89 respondenten op. Hier is echter al vaker onderzoek gedaan en is de doelgroep beter in beeld. Voor een eerste onderzoek
is 78 dus een hoog aantal respondenten.
2

4

Met dank aan Rients Verschoor en Teie van der Hoek van Alexander Impact
en Freerk Jan Bruins en Angelique van de Beek van Buro Bries.
1
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Wat is impactondernemerschap?
Het realiseren van impact wordt gedefinieerd
als het leveren van een positieve bijdrage aan
maatschappelijke en/of ecologische problemen.
Impactondernemen is daarmee het bedrijfsmatig leveren van een positieve bijdrage aan

deze uitdagingen. Impactondernemers zorgen
bijvoorbeeld voor arbeidsplaatsen voor individuen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt,
versnellen de energietransitie of maken circulaire producten of diensten.

Commercieel
Sociaal/Ecologisch

Resultaat onderneming

Doel onderneming
Commercieel

Sociaal/Ecologisch

traditionele
onderneming
(1)

sociale
onderneming
(3)
hybride
vormen

constructieve
onderneming
(2)

ondernemende
non-proﬁt
(4)

Figuur 1: Indeling naar doel en resultaat onderneming

Bovenstaande indeling4 (figuur 1) geeft een
helder overzicht van de twee soorten impactondernemingen die onderscheiden worden:
constructieve ondernemingen (2) en sociale ondernemingen (3). Bij de tweede categorie is het
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doel van de onderneming economisch, maar er
wordt wel sociale of ecologische impact gemaakt
als onderdeel van het bedrijfsmodel. Bij de derde categorie (sociale ondernemingen) is het doel
van de onderneming om impact te realiseren,

Gebaseerd op: Neck, H., Brush, C., & Allen, E. (2009). “The Landscape of Social Entrepreneurship”.
Business Horizons, 52(1), 13–19.
4

en wordt dit op een commerciële wijze gedaan
door het verkopen van producten of diensten op
de markt. Beide soorten ondernemingen vallen
onder de noemer ‘impactonderneming’. (Traditionele ondernemingen (1) en ondernemende non-profits (4) laten we hier verder buiten
beschouwing.)
Impactondernemingen functioneren als een
gewone onderneming, en hebben daarbij een
maatschappelijke missie en/of effect. Geld
verdienen is geen doel op zich, maar een middel om de wereld rechtvaardiger, duurzamer
en socialer te maken. Constructieve en sociale
ondernemingen hebben wel een andere relatie
tot winst: bij sociale ondernemingen staat de
maatschappelijke missie centraal (impact first),
bij constructieve ondernemingen is deze secundair aan het primaire verdienmodel (impact
second). Impactondernemers zijn de koplopers
in de transitie naar een circulaire en inclusieve
economie (de betekeniseconomie), waar het
draait om het maken en vergroten van impact.
Zij vormen de motor van de beweging richting
brede welvaart.

zij zien dat het mogelijk is om impact te maken
én daarmee winst te genereren. De uitdaging is
vaak om het verdienmodel toekomstbestendig
te maken, de bedrijfsprocessen te professionaliseren en de organisatie te laten groeien.
Constructieve ondernemingen zijn veelal professioneel ingericht, hebben hun verdienmodel
en organisatie op orde, maar hebben uitdagingen bij het tijdig en adequaat anticiperen op de
invloed van maatschappelijke ontwikkelingen op
het toekomstige businessmodel. Zij zoeken dus
vooral ondersteuning bij het maken of vergroten
van hun impact, waarbij ze de innovaties van de
pioniers overnemen en opschalen.
Beide groepen hebben, over het algemeen
genomen, andere behoeftes als het gaat over
business support, financiering, kennis en regelgeving. In de aanpak dient hiermee rekening te
worden gehouden.

Pioniers en
volgers
Het is nuttig om een onderscheid te maken tussen de vaak innovatieve en pionierende rol van
de sociaal ondernemers enerzijds, en de vaak
volgende rol van constructieve ondernemers anderzijds. Veelal zijn sociaal ondernemers ‘echte’
pioniers met veel vernieuwende en inspirerende
ideeën, gericht op de nieuwe economie, maar
met de nodige uitdagingen rondom de kennis en
professionaliteit van bedrijfsprocessen. Zij vinden nieuwe verdienmodellen of processen uit,
waarmee impact gemaakt kan worden. Zo laten

7
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Ecosysteem aanpak
De omgeving van ondernemerschap (het ecosysteem) werkt anders dan bij traditionele
ondernemingen, omdat impactondernemers op
twee vlakken actief zijn (economisch en maatschappelijk). Impactondernemers streven immers andere doelen na, en hebben dus andere
ecosysteem-stakeholders dan ‘regulier’ ondernemerschap. Zo hebben zij vaker te maken met
het maatschappelijk en het publieke domein. En
werken zij vaker samen met maatschappelijke
en publieke partners om hun doelen te bereiken. Soms is er zelfs sprake van concurrentie
van (gesubsidieerde) maatschappelijke instellingen of de overheid zelf.
Een ondernemerschapsecosysteem (verder
‘ecosysteem’) kan gedefinieerd worden als: “Het
geheel aan van elkaar afhankelijke factoren, die
zodanig worden gecoördineerd dat ze productief ondernemerschap mogelijk maken in een
bepaalde regio.”5 Om dit ecosysteem te verbeteren en te versnellen, is een gemeenschappelijke aanpak nodig die zorgdraagt voor de lange
termijn, die samenwerking bestendigt en die
iedere stakeholder handvatten biedt om impactondernemen te bevorderen.
In dit onderzoek hebben we gebruik gemaakt
van de Ecosysteem aanpak, waarin we het ecosysteem voor impactondernemen onderverdelen in zes strategische domeinen. Deze vormen
ieder een essentiële schakel in de verbetering
van de omstandigheden voor impactondernemers (zie figuur 2).
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Het kan daarbij gaan om betere financieringsmogelijkheden voor impactondernemers (vanuit
fondsen, banken of overheden), maar ook om
het beter ontsluiten van kennis (onderling, maar
ook vanuit de kennisinstellingen) of om de aanwezigheid van business support met gedegen
kennis van impactondernemerschap.

Rol overheid
in ecosysteem
Belangrijk om op te merken is dat de overheid
in het impact-ecosysteem verschillende rollen
kan innemen: zij kan bijvoorbeeld de business
support verbeteren (in Drenthe onder andere
via Ik Ben Drents Ondernemer), de voorwaarden voor financiering beïnvloeden (bijvoorbeeld
via het MKB Fonds Drenthe, maar ook via de
NOM en SNN, en door kleinschalige regionale
regelingen), en zij kan ook ondernemersnetwerken stimuleren (bijvoorbeeld door middelen
beschikbaar te stellen) of de markt beïnvloeden
(bijvoorbeeld door ander beleid, of met andere
aanbestedingen), enzovoort. De regionale en
lokale overheden zijn hiermee de grootste stakeholders van het ecosysteem.

Netwerk

Menselijk
Kapitaal

Onderzoek
& Kennis

Impact
Ondernemers

Markt &
Beleid

Business
Support

Financiering

Netwerk: stimuleren van netwerk en verbinding
tussen ondernemers onderling en tussen ondernemers en beleidsmakers
Onderzoek & Kennis: koppeling met kennisinstellingen, doen van onderzoek, delen van kennis,
opleiden van beleidsmakers
Business Support: hulp bij het professionaliseren
en groeien voor ondernemers op alle
strategische vlakken
Financiering: ontwikkelen van nieuwe vormen van
ﬁnanciering, toegankelijk maken van bestaande
ﬁnanciering, ontsluiten van instrumentarium
Markt & Beleid: pleiten voor gunstiger beleid en het
ontsluiten van publieke en private markten
Menselijk Kapitaal: ontwikkelen van werknemers,
talentontwikkeling, leiderschap en HRM

Figuur 2: De zes domeinen volgens Entrepreneurial Ecosystem-theorie

“De regionale en lokale overheden zijn hiermee de
grootste stakeholders van het ecosysteem.”

Zie https://www.pwc.nl/nl/actueel-publicaties/assets/pdfs/pwc-bouwen-van-een-ecosysteem-voorsociaal-ondernemerschap.pdf (p. 4) en https://www.platform31.nl/uploads/media_item/media_
item/110/82/ecosystemen-en-regionaal-dna-1533033234.pdf (p. 47)
5

Ecosysteem aanpak

ECOSYSTEEM AANPAK

9

IMPACTONDERNEMEN IN ZUIDOOST-DRENTHE

Uitkomsten
interviews
In de interviews hebben we de respondenten
bevraagd op de zes genoemde domeinen, en
zo een analyse kunnen maken die aangeeft op
welke domeinen het meeste winst te behalen
valt. Deze zijn, in volgorde van prioriteit en met
een nadruk op de eerste drie:
1

Imago en zichtbaarheid (het beeld en de (h)
erkenning van impactondernemen)

2

Netwerk (faciliteren van netwerken voor
ondernemers)

3

Business support (support voor pioniers en
volgers bij groei en professionalisering)

4

Onderzoek & kennis (vooral kennisontwikkeling ambtenaren en ondernemers)

5

Financiering (betere informatievoorziening
over bestaande financiering, maar ook beter
aansluitende regelingen voor impactondernemers)

6

Markt & beleid (eenduidig en congruent
beleid, een helder loket of aanspreekpunt,
meer gebruik maken van bestaande wetgeving)

10

milieu
ecologie
planet

IMAGO EN ZICHTBAARHEID
Onderliggend aan deze domeinen ontbreekt
het in de regio sterk aan zichtbaarheid en
(h)erkenning van impactondernemen als economische en maatschappelijke ontwikkeling. Het
onderwerp stuit op onbegrip, of wordt gezien als
liefdadigheid enerzijds of puur arbeidsparticipatie anderzijds. Hier hebben impactondernemers
last van. Ook valt op dat de duurzame/circulaire
kant van impactondernemen vaak niet geschaard
wordt onder dit onderwerp, terwijl daar juist in
Zuidoost-Drenthe veel ontwikkelingen en dus
kansen zijn.
Als fundament voor de aanpak is het daarom
van belang om de zichtbaarheid en het imago
van impactondernemen te verbeteren.
In de interviews komt naar voren dat er – in het
kader van zichtbaarheid en imago – behoefte
is aan meer goede maar vooral ook haalbare
voorbeelden van impactondernemers. Dit om
de ‘afstand’ tussen het reguliere bedrijfsleven
en de voorbeelden niet te groot te maken. Dus
niet alleen de (ver) vooruitlopende pioniers,
maar ook de meer conventionele bedrijven die
stappen richting meer impactgericht ondernemen hebben gezet. Daarnaast mag de ambitie
en visie van de overheid duidelijker en gerichter
zijn. Kies een duidelijke ‘werkdefinitie’ van impactondernemen, die breed gedragen kan worden. Een definitie die niet alleen de sociale of
maatschappelijke kant van impactondernemen
benoemt, maar ook de duurzame of milieu-kant
van impactondernemen meeneemt. Figuur 3
laat dit in een versimpeld overzicht zien.

impact
=
positieve
bijdrage

le imp
a
c
cia
t
so

Management
samenvatting

lieu impact
i
m
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mens
maatschappij
people

Figuur 3: Impact maken kan worden onderverdeeld in twee categorieën, milieu of maatschappij.

NETWERK

BUSINESS SUPPORT

Er is een grote behoefte om het netwerk beter
te organiseren en te ontsluiten. Zorg voor overzicht, uitwisseling en verbinding. Het begin is
er, het gaat hierbij vooral om faciliteren en de
ondernemers in staat stellen met elkaar uit te
wisselen, projecten te ontwikkelen en de koppeling te maken met andere stakeholders zoals
kennisinstellingen, banken of overheden. Het
bevorderen van ondernemersnetwerken is de
basis van de ecosysteem-aanpak: alles begint bij
het netwerk. Zodra er eenmaal een sterk netwerk is, vinden ondernemers elkaar, vormen zij
samen een agenda, gaan ze kennis en ervaring
uitwisselen, en kunnen ze hun krachten bundelen om hun belangen te (laten) vertegenwoordigen.

Hoewel het IBDO-programma al goed bekend
is en de bevraagde partijen ook ondernemers
doorverwijzen, geven zij ook aan dat te weinig
ondernemers de weg vinden naar deze ondernemersondersteuning. Het aanbod sluit onvoldoende aan op de vraag van impactondernemers. Er was de afgelopen programmaperiode
onvoldoende kennis en expertise aanwezig
binnen de IBDO-organisatie wat betreft impactondernemen, en het ontbrak aan specifieke
programmering voor impactondernemers6.

ONDERZOEK EN KENNIS
Over het algemeen wordt aangegeven dat het
kennisniveau bij overheden laag of zeer wisselend
is. Hierdoor worden impactondernemers vaak
onvoldoende begrepen en niet goed geholpen.
Door gebrek aan kennis is er ook onbegrip over
impactondernemen in meer algemene zin, als
maatschappelijke en economische ontwikkeling.

Bij het schrijven van dit rapport is inmiddels bekend dat zowel IBDO als de Provincie Drenthe voornemens zijn
meer expertise en programma te ontwikkelen voor impactondernemen. Dit biedt een kans voor de betrokken
partijen (gemeentes, provincie en IBDO) om in de regio krachten te bundelen en te gaan samenwerken.
6
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FINANCIERING
Er zijn redelijk veel regelingen voor ondernemers, maar deze zijn enerzijds onvoldoende
bekend bij impactondernemers, en anderzijds
zijn er onvoldoende specifieke impact-financieringen. De bekendheid en informatievoorziening
is matig, en er zou gewerkt kunnen worden aan
vormen van financiering die impact stimuleren.

MARKT EN BELEID
Naast een duidelijke ambitie en visie vanuit de
overheid, is er ook behoefte aan een duidelijke
koppeling met beleidsdoelen. Kies bijvoorbeeld
maatschappelijke thema’s waar ondernemerschap een middel kan zijn, en zorg ervoor dat
er impact opdrachten ontstaan door resultaatfinanciering of aanbestedingen.

Uitkomsten
vragenlijsten
In totaal hebben 78 respondenten de vragenlijst
ingevuld. De betrokkenheid van de ondernemers is hoog te noemen, wat bijvoorbeeld blijkt
uit de vele open antwoorden.
De maatschappelijke thema’s die het vaakst
genoemd worden zijn:
1

Het verhogen van arbeidsparticipatie (60%)

2

Circulaire economie en/of duurzame productie (54%)

3

Het verhogen van sociale cohesie en inclusiviteit (48%)

4

12

Het verbeteren van zorg en welzijn (41%)
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Belangrijkste behoeftes van ondernemers
zijn:
1

Stimuleren van netwerkvorming

2

Verbeteren imago (zichtbaarheid en (h)
erkenning)

3

Financiering & opdrachten voor impactondernemers

4

Ondernemersondersteuning verbeteren

OPVALLENDE ONDERWERPEN

• I mago en zichtbaarheid. Impactondernemen is als begrip te onbekend waardoor er
veel onbegrip bestaat over wat het is, hoeveel
bedrijven er zijn, welke bedrijven meetellen
enzovoort. Dit levert ook weerstand op bij bepaalde doelgroepen en ondernemers (liefdadigheid, ‘randstedelijkheid’ of activisme).
• Onduidelijkheid & gebrek aan overzicht.
Veel partijen geven aan geen overzicht te hebben van wat er kan, welke middelen, kansen
of mogelijkheden er zijn om meer impact te
maken. Men weet niet waar men terecht kan
en wat er dan te halen valt. Betere informatievoorziening over het onderwerp impactondernemen en het verkrijgen van hulp, ondersteuning of financiering bij het vergroten of maken
van impact is een grote behoefte.
• Grote latente behoefte. Opvallend is dat een
relatief groot deel van de respondenten aangeeft wel bezig te willen zijn met impact, maar
het nu nog niet doet. Hier ligt een kans om de
groep latent geïnteresseerden te activeren. Dit
lijkt vooral van toepassing te zijn op de grotere
groep constructieve ondernemers.
• Rol overheid kan krachtiger. Veel ondernemers geven aan dat de overheid meer kan
doen om het maken van impact te bevorderen
of makkelijker te maken. Onderwerpen die
hierbij duidelijk naar voren komen zijn:

o H
 et ontbreken van een heldere visie en
ambitie vanuit de overheid als het gaat om
het aangaan van maatschappelijke thema’s
via ondernemerschap.
o Betere interne samenwerking (combineren van domeinen, afdelingen of portefeuilles).
o B
 ehoefte aan één helder aanspreekpunt
of loket voor impactondernemers, waar zij
terecht kunnen voor contact, vragen, doorverwijzen, enzovoort.
o H
 et verbeteren van informatievoorziening over wat gemeentes kunnen betekenen voor impactondernemers, maar ook
het samenbrengen van bestaande informatie over waar ondernemers terecht kunnen,
bijvoorbeeld rondom financiering etc.
o H
 et beter of verder opleiden van de eigen
ambtenaren (kennis en begrip vergroten
van impactondernemen)
o H
 et verstrekken van opdrachten (of
aanbestedingen) waarbij impact gemaakt
wordt (of dient te worden). De overheid is
zelf ook een grote speler op de markt die
als klant bij impactondernemers diensten
of producten kan afnemen, daarmee het
goede voorbeeld geeft én ondernemers
helpt groeien die bijdragen aan het halen
van beleidsdoelen.

Advies in
vogelvlucht
In vogelvlucht adviseren we om op de volgende
onderdelen actie te ondernemen. Dit kan middels een Actieprogramma Impactondernemen in
de regio Zuidoost-Drenthe.

ZICHTBAARHEID - LICHT

Verbeter het imago van impactondernemen met
een goede campagne over het onderwerp, waarin duidelijk voorbeelden komen van bedrijven.

NETWERK - LICHT

Stimuleer netwerkvorming tussen (impact)ondernemers en koppel belangrijke stakeholders –
waaronder ook de gemeentes – aan dit netwerk.
Stel middelen beschikbaar voor bijeenkomsten.

MARKT EN BELEID - LICHT

Stel een duidelijke ambitie, visie en richting
vast vanuit de overheid. Maak gericht en integraal beleid met een duidelijke koppeling met
beleidsonderwerpen. Koppel hierbij de budgetten om impact te vergroten.

BUSINESSSUPPORT - LICHT

Breidt IBDO uit met expertise over en programma gericht op impactondernemen. Oefen
invloed uit op andere bestaande programma’s
en instellingen (NOM, SNN, etc.) om impactondernemen beter te beleggen.

KENNISONTWIKKELING /
MARKT EN BELEID - GEMIDDELD

Investeer in opleidingen zodat het kennisniveau van ambtenaren stijgt en de (lokale)
overheid beter wordt in het (h)erkennen van
impactondernemen.

NETWERK - GEMIDDELD

Zorg voor een helder en eenduidig aanspreekpunt (loket en/of team) waar impactondernemers terecht kunnen.

BUSINESSUPPORT - LICHT

Verbeter de informatievoorziening in algemene zin zodat ondernemers weten waar ze
terecht kunnen als ze meer impact willen maken. Verbeter specifiek de informatievoorziening
over ondersteuning en financiering.

13
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KENNISONTWIKKELING - GEMIDDELD

- E
 r mist een duidelijke definitie van impactondernemen en een heldere visie op het onderwerp. Stakeholders zouden graag zien dat
de overheid keuzes maakt: wat verstaan we
eronder, en wat willen we ermee.
- V
 oorbeelden van ondernemers die impact
maken worden mondjesmaat genoemd. Vaak
komt men bij dezelfde bedrijven uit, zoals
Toolbox, Brownies & Downies, Bakkie Koffie,

Verbeter de informatievoorziening over bestaande financieringsmogelijkheden. Werk daarnaast aan specifieke vormen van financiering
die impact maken bevorderen, zoals resultaatfinanciering.

MARKT EN BELEID - GEVORDERD

Ontwikkel het inkoopbeleid zodat impactondernemers meer kans maken en/of aanbestedingen
meer gericht zijn op het leveren van impact.
Stimuleer bedrijven om maatschappelijk resultaat te boeken.

Drentea, Senbis of Code Gorilla. (Constructieve bedrijven worden nauwelijks genoemd als
voorbeeld). Deze voorbeelden staan soms,
door hun voorlopersrol, ook (te) ver van de
reguliere ondernemers af.
- Impactondernemen heeft in (Zuidoost-)Drenthe
nog een imagoprobleem, waardoor ondernemers verkeerde associaties hebben, zoals
liefdadigheid, en er minder voor open staan.

“Wees als overheid eenduidiger, wat versta je onder ‘impactondernemen’ en wat wil je

BUSINESSUPPORT / NETWERK GEVORDERD

ermee? Wat zou helpen is als de gemeente zou zeggen: “impact ondernemen vinden we
belangrijk, het betekent dit voor onze regio, en we zetten in op deze specifieke impactgebie-

Overweeg een broedplaats voor impactondernemers te faciliteren waar alles kan samenkomen.

den. Die matchen we met deze maatschappelijke opgaves in de regio”.
Dan kunnen we allemaal verder.”

Analyse interviews
Uitkomsten
interviews

“Ons idee is dat er verrassend veel ondernemers

“Het zou echt helpen als we meer laten zien wat we

zijn die impact maken, maar dit zelf niet weten of

nu bedoelen met impactondernemen. Meer duide-

doorhebben. Die noemen zich dus geen impactonder-

lijkheid geven door het uit te leggen, voorbeelden te

nemer.”

laten zien.”

“Er nog steeds een zweem van liefdadigheid en

“Werk aan de beeldvorming over impactondernemen

geitenwollensokkengehalte. Dit is ook iets wat ver-

door te laten zien wat het is. Zorg voor commitment

beterd kan worden door kennisdeling en bewustwor-

van organisaties die vertellen over deze vorm van

ding. Het imago van impactondernemen (of sociaal

ondernemen. En zorg voor nieuwe gezichten, het zijn

ondernemen) is nog niet goed. Dit weerhoudt men-

te vaak dezelfde types die hun verhaal vertellen.”

sen ervan om zich erin te verdiepen, en dat is zonde.”

Hier bespreken we in meer detail de belangrijkste trends vanuit de stakeholder-interviews, aan
de hand van de ecosysteem domeinen, aangevuld met het onderwerp imago en zichtbaarheid.

IMAGO EN ZICHTBAARHEID
Uit de resultaten blijkt een zeer wisselend beeld
over wat men verstaat onder impactondernemen of het maken van impact. Partijen hanteren
verschillende definities, geven vaak aan niet
goed te weten of te begrijpen wat het onder-
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werp betekent of hoe ze een impactonderneming kunnen herkennen. Niet alle partijen zijn
in staat om voorbeelden te noemen, maar bij
gegeven voorbeelden blijken ze deze wel te herkennen. Daarnaast valt op dat impactondernemen ook geassocieerd wordt met liefdadigheid,
“geitenwollensokken” of een “hippe term uit de
Randstad”. Wij concluderen dat er enerzijds een
gebrek is aan algemene kennis over het onderwerp impactondernemen, en anderzijds een
imagoprobleem.

15
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NETWERK
Uit het onderzoek blijkt dat er nog weinig ‘dekking’ is in Drenthe op het gebied van impactondernemen. Dit zou een reden kunnen zijn voor
de groeiende behoefte naar ondernemersnetwerken, waar de stakeholders over spreken.
Het faciliteren van netwerken is een sterk middel om het ecosysteem behoeftegestuurd te
bevorderen. Niet alleen stelt het ondernemers
in staat om kennis en ervaring met elkaar te
delen, zij kunnen ook projecten samen opzetten,
hun krachten bundelen voor betere belangenbehartiging, worden aantrekkelijker als geheel voor
stakeholders zoals financiers, kennisinstellingen,
banken en andere netwerken. Het versterken
van ondernemersnetwerken draagt daarmee bij
aan het bevorderen van de andere ecosysteem
domeinen.

BUSINESS SUPPORT
“Ik heb wel het idee dat er steeds vaker losse evenementen of lezingen zijn over dit onderwerp. En
dan zie ik ook dat daar steeds meer mensen naartoe
gaan. Het begon vooral met MVO, dat is nu wel gemeengoed geworden. Nu gaat het verder.”

“Jonge ondernemers hebben dit automatisch al hoog
in het vaandel staan, wij zien het veel bij starters.
Maar we zien bij oudere bedrijven nu ook een kentering ontstaan. De markt is nu echt in beweging,
er wordt veel meer om duurzame en verantwoorde
productie gevraagd.”

“We zien dat steeds meer ondernemers ervoor open
staan. Aan de ene kant omdat het ze trekt, het is
interessant en het is onderscheidend. Maar aan de
andere kant ook omdat ze wel moeten, het systeem
is niet houdbaar meer, het moet echt anders.”

Opvallende thema’s uit de interviews:
- Veel stakeholders benoemen een gebrek aan
samenwerking in de regio (“turf, jenever en
achterdocht”). Niet alleen tussen regio’s en ondernemingen maar ook binnen de overheid werken
actoren nog te veel binnen hun eigen domein
(economie, duurzaamheid, circulair, arbeid, etc).
- Er heerst (mede hierdoor) een gevoel van
versnippering: er zijn wel evenementen,
locaties, regelingen en programma’s maar het
is allemaal los van elkaar en werkt langs elkaar
heen. Er is geen gezamenlijke gecoördineerde
regionale aanpak of programma. Hierdoor is
het gevoel van een bredere beweging rondom
het maken van impact (betekeniseconomie)
mogelijk minder sterk dan het kan zijn.
- Het organisatieniveau van impactondernemers is in Zuidoost-Drenthe laag te noemen:
het aantal ondernemers dat zich bezighoudt
met het maken van impact is niet bekend, een
eventueel netwerk is niet duidelijk in beeld.
- Netwerken en programma’s die genoemd worden zijn: GreenDrinks, Growing Emmen, IBDO,
Koplopersproject, Impact Days en ook Emmtec.
Lang niet iedereen is overigens bekend met deze
netwerken, programma’s of evenementen.
16

Hoewel het huidige ondernemersprogramma in
Drenthe wel goed bekend is bij ondernemers,
weten toch weinig impactondernemers de weg
te vinden. Enerzijds sluit het aanbod en de communicatie onvoldoende aan bij de wereld van
impactondernemers, anderzijds ontbreekt het aan
specifieke expertise en programma’s waar impactondernemers hun voordeel mee kunnen doen.
Opvallende thema’s uit de interviews:
- I k Ben Drents Ondernemer wordt veelvuldig
genoemd als instrument voor ondernemers
om verder te komen, de beeldvorming over
IBDO is positiever geworden, maar expertise
rondom impactondernemen ontbreekt nog.
- S
 takeholders geven aan dat er bij IBDO extra
programma zou moeten komen om impactondernemers te helpen (pioniers), en om
reguliere bedrijven te helpen meer impact te
maken (volgers).

- T
 och geven veel stakeholders ook aan dat er
onvoldoende overzicht is van regelingen of
programma’s waar ondernemers gebruik van
kunnen maken. Er is wel business support,
toch vinden veel ondernemers de weg nog
niet. Dit wordt tevens veroorzaakt door een
lage mate van verbinding tussen ondernemers en gemeentes. Deze ondersteuning kan
beter georganiseerd worden, zodat ondernemers weten met welk vraagstuk ze waar
terecht kunnen.
- D
 e Drentse mentaliteit wordt ook herhaaldelijk genoemd als reden voor het niet benaderen van ondernemersondersteuning. De
cultuur is dat men het zelf oplost en geen hulp
of financiering van buitenaf wil vragen.
- O
 ndernemingen die in een gevorderd stadium
zijn (volwassen business) zoeken vaak zelf expertise bij professionals (via eigen netwerk,
niet via IBDO).

“Wat echt zou helpen is ondernemers meer bij elkaar
brengen. Goede voorbeelden delen, met elkaar uitwisselen. Ondernemers inspireren vooral elkaar.”
“Waar kunnen ze heen? Geen idee! Er is geen duidelijk beeld van waar ondernemers terecht
“Het zou helpen als we meer partijen samenbrengen

kunnen met vragen over impactondernemen of impactvoller ondernemen.”

die belang hebben bij het oplossen van regionale uitdagingen. Nu is het werkveld nog heel versnipperd.
Soms wordt er te veel uit eigenbelang gehandeld, in
plaats van het algemene belang.”

“Wat echt zou helpen is ondernemers meer bij elkaar

“Best veel ondernemers zijn wel bezig met impact,

“Daar waar impactondernemen afwijkt van ‘klassiek’

verduurzamen, arbeidsparticipatie of energiebespa-

ondernemerschap (zaken als andere rechtsvormen,

ring. Ondernemers willen best, maar ze nemen niet

werkwijze met stichting als enige aandeelhouder,

zo snel zelf het initiatief. Als wij wat organiseren,

complexe financieringsstromen, impactmeting) is

zien we wel dat er veel ondernemers op af komen.”

geen ondersteuning te vinden in Drenthe.”

brengen. Goede voorbeelden delen, met elkaar uitwisselen. Ondernemers inspireren vooral elkaar.”

“Klassieke bedrijven zitten vaak al in een eigen gesloten netwerk, werken met elkaar. De
nieuwe generatie ‘impact-starters’ passen hier niet bij. Die komen echt enthousiast af op

“Ik vermoed dat wel 80% van de bedrijven waar wij

evenementen die we organiseren rondom impact. Daar komt ook vaak de vraag op om een

mee te maken hebben als constructieve onderne-

goed netwerk, ze zoeken andere bedrijven met dezelfde drijfveren en business cases.”

ming aan te merken is. Dus het zijn er eigenlijk
heel veel.”

“Het thema impactondernemen staat volgens mij nergens echt hoog op
de agenda op dit moment. Dit terwijl er wel veel programma’s zijn zoals

“Volgens mij zijn zo’n 20% van de bedrijven echt

IBDO en Dutch Tech Zone. En de roep vanuit consumenten en bijvoor-

gedreven met impactondernemerschap bezig, in de

beeld ook banken wordt steeds sterken om iets met MVO te doen.”

zin dat ze verder gaan dan het verplichte MVO of
duurzaamheidsmaatregelen.”
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ONDERZOEK EN KENNIS

FINANCIERING

Het meest opvallende in dit onderdeel is het
lage niveau van kennis bij overheidsmedewerkers. Hierdoor ontstaat veel onbegrip tussen
ondernemers en ambtenaren. Dit onbegrip
belemmert de samenwerking.

Allereerst valt op dat er onvoldoende informatievoorziening is over bestaande regelingen
waar impactondernemers gebruik van kunnen
maken. Daarnaast is er geen kennis over meer
impact-specifieke vormen van financiering,
terwijl daar wel behoefte aan lijkt te zijn. Experts
zien bijvoorbeeld kansen voor vormen van resultaatfinanciering.

Opvallende thema’s uit de interviews:
- In de ervaring van de stakeholders is het niveau van kennis bij overheidsmedewerkers
over impactondernemen laag. Ambtenaren zijn
niet goed bekend met het onderwerp, het type
ondernemerschap en de specifieke uitdagingen
waar deze ondernemers mee te maken hebben.
- In meer algemene zin is de kennis over en de
bekendheid van impactondernemen in Drenthe laag. Veel stakeholders geven aan dat het
begrip, de zichtbaarheid en de kennis over
impactondernemen zou verbeteren als hier
meer en eenduidige aandacht voor zou zijn.
- E
 r wordt door stakeholders ook gedacht dat
een deel van de Drentse ondernemers conservatief zijn en geen interesse hebben in impact
maken, of moeite zouden hebben met het
meegaan in deze ontwikkelingen.

Opvallende thema’s uit de interviews:
- Er is sprake van een grote mate van onduidelijkheid over subsidies en financieringen.
Zoals eerder genoemd kennen ondernemers de
verschillende regelingen onvoldoende én weten
zij de weg hiernaartoe niet altijd vinden.
- O
 p het gebied van financiering geven stakeholders ook aan dat er geen krachtige keuzes
worden gemaakt over criteria bij financiering, terwijl overheden wél invloed hebben
op financiering via de NOM, SNN, MKB Fonds
Drenthe, Voucherregelingen en IBDO. Het
maken van impact zou een voorwaarde of
meewegend criterium kunnen zijn bij bovenstaande financieringsregelingen.

“Een select gezelschap weet de weg wel te vinden als
het gaat om financiering. Maar algemene informatie
hierover is moeilijk te vinden. Ik weet ook niet goed
waar ondernemers dan terecht zouden kunnen, ik ben
niet bekend met een overzicht hiervan.”

- E
 r is veel animo voor vormen van resultaatfinanciering, waarbij regelingen worden
ingesteld die het maken van impact belonen,
in plaats van ingewikkelde subsidies met controles vooraf.
- In theorie kunnen impactondernemers terecht
bij IBDO voor specifieke “impactfinanciering”
(via financieringstafels) maar in de praktijk
weten ondernemers deze weg nog niet te
bewandelen. Het blijft hierdoor bij ‘gewone’
investeringen met bestaande criteria, die soms
(te) ingewikkeld of beperkend zijn voor impactondernemers.

“Enerzijds zijn er een boel regelingen waar al over gecommuniceerd is, maar toch weten mensen er niet
“Voor mij als ondernemersvertegenwoordiger is het onderwerp ‘impact’ niet echt

vanaf. En anderzijds is er ook een gebrek aan specifieke financieringsvormen om impact te belonen.

zichtbaar. Als ik zou weten dat de behoefte bij ondernemers er is, hier iets mee te

Dat gebeurt nog niet in Drenthe.”

doen, zouden wij er ook meer aan werken.”

“Ondernemen met impact gaat ook wel echt over een cultuurverandering. Veel ondernemers
waar wij mee te maken hebben zijn daar nog niet mee bezig, ze lopen daarin niet voorop. Maar
ze zijn destijds ook meegegaan in alle ICT-ontwikkelingen, dus het kan wel.”

“Laten we meer vertellen en laten zien wat er al gebeurt in de regio. We hebben al best
mooie voorbeelden, maar die kennen mensen helemaal niet. Dat is zonde!”

“Het kennisniveau bij overheden is niet erg hoog. Onderwerpen zoals duurzaamheid, circulair en sociale innovatie worden vaak ook door elkaar gebruikt. De relatie met impactondernemen is dan niet helder. Overheden lijken niet goed te weten wat ze willen hiermee, er mist
een visie vanuit de overheid wat zij wil met impactondernemen.”
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MARKT EN BELEID
Het ontbreekt volgens stakeholders aan een heldere en eenduidige visie op impactondernemen.
Met meer ambitie en een duidelijke richting zou
er volgens stakeholders aanzienlijk méér kunnen gebeuren in de regio. Samenwerking binnen
de gemeente in een integraal team en/of via een
gezamenlijk loket wordt specifiek benoemd. Ook
wordt de scheiding tussen sociaal ondernemen
en duurzaam ondernemen als een probleem
ervaren, en geeft men aan dat onvoldoende gebruik gemaakt wordt van bestaande regelgeving
om opdrachten te gunnen aan impactondernemers.
Opvallende thema’s uit de interviews:
- G
 eef voorbeelden, maak de missie duidelijk en
koppel dit aan beleidsdoelen. Laat als overheid
duidelijk zien welk type impactonderneming
nastrevenswaardig is. Dit kun je als overheid
koppelen aan bestaande maatschappelijke beleidsdoelen, zoals het vergroten van arbeidsparticipatie of het bevorderen van gezondheid
(zie figuur 4).

circulaire productie

IMPACTONDERNEMEN IN ZUIDOOST-DRENTHE

- I mpactondernemen is niet ingebed als thema
binnen de gemeentes: het onderwerp is onvoldoende belegd binnen de organisatie. Het
ontbreekt aan een duidelijk aanspreekpunt of
eindverantwoordelijke, een overkoepelende
strategie, congruent beleid of een samenwerkend team vanuit verschillende domeinen.
- O
 ndernemers weten hierdoor de weg vaak
niet te vinden bij gemeentes, en zoeken ook
niet uit zichzelf contact. Gemeentes reageren
volgens stakeholders te reactief in plaats van
proactief te stimuleren.
- S
 ommige stakeholders geven aan dat zij van
de overheid een krachtiger handelen verwachten als het gaat om het maken en vergroten van maatschappelijke impact.
- H
 et lage kennisniveau en de beperkte ervaring
met impactondernemen zorgt ervoor dat er
veel onbegrip is over wat impactondernemers
doen. Ondernemers voelen zich soms miskend door overheden, of worden weggezet als
liefdadigheid of ‘geitenwollensokken’. Dit staat
de waardering van het resultaat van deze ondernemingen in de weg, en zodoende de groei
en ontwikkeling van deze bedrijven.

inclusie & diversiteit
verbeteren zorg
& welzijn

im
ciale pact
so

lieu impact
i
m

minder vervuiling

natuurinclusieve
landbouw

impact
de mate van
positieve bijdrage
aan onze maatschappij
en/of leefomgeving

waarde voor de regio. En dit moet vanuit de overheid aangestuurd worden, bijvoorbeeld via zaken
die ondernemers nodig hebben, zoals subsidies of
opdrachten. Daar moet je het in verweven. Straal als
overheid ook uit dat je dit belangrijk vindt, bijvoorbeeld via wethouders en burgemeester.”

“De invloed van aanbestedingen zien wij wel terug bij
ondernemers. We zien dat ondernemers zich aanpassen als er bijvoorbeeld eisen worden gesteld in aanbestedingen rondom arbeidsparticipatie. Het moet
echter geen papieren bevrediging worden. Als je wilt
dat de impacteconomie wordt doorgevoerd, moet je
daar ook op inzetten en op controleren.”

“In Drenthe is men echt heel voorzichtig, er wordt heel veel overlegd en afgestemd, maar er gebeurt te weinig. Ik zie
dat in andere regio’s met meer daadkracht en focus gewerkt wordt aan het verbeteren van impactondernemen.”

“Zodra helder wordt dat impactondernemen een

“Bij overheden moet het duidelijker zijn wat impact-

middel kan zijn om beleidsdoelen te halen, dus onze

ondernemen is, en hoe ze daarop in kunnen spelen.

maatschappelijke problemen op te lossen, denk ik dat

Het kennisniveau in de organisatie vormt daarin een

veel meer ambtenaren enthousiast zouden worden!”

heel belangrijke factor.”

“We zijn hier nog vrij slecht in bepaalde onderwerpen zoals arbeidsparticipatie en het bestrijden van armoede.
Juist door deze te verbinden aan het overkoepelende thema van impact, waar ook circulariteit bij hoort, kunnen
we dit verder brengen. Want als je onderwerpen als energietransitie en circulaire productie meeneemt, dan zijn
er opeens heel veel impactondernemers in de regio.”

bestrijden
armoede

tegengaan
eenzaamheid
vergroten
gezondheid

reduceren CO2
uitstoot
vergroten biodiversiteit
duurzame ketens
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“Betekeniseconomie is van absoluut toegevoegde

arbeidsparticipatie

energietransitie

duurzaam voedsel

- W
 at hier verder opvalt is dat er sprake is van
een scheiding tussen sociale resultaten en
milieu-resultaten. Op het gebied van duurzaamheid of circulariteit is beleid en programma vaak krachtiger en zijn onderwerpen goed
belegd. De ‘sociale kant’ van impactondernemen is daarbij niet aangesloten, terwijl beide
onderdeel zijn van impact maken (zie figuur
4). Deze onderwerpen aan elkaar verbinden is
krachtiger.
- I ntegraal werken met een multidisciplinair
team binnen de gemeente wordt door een
aantal partijen als oplossing aangedragen. Verder wijzen veel stakeholders op de mogelijkheid voor overheden om sociaal in te kopen
en op de rol van de overheid in de beeldvorming rondom impactondernemen.

vergroten
sociale cohesie
rechtvaardigheid

Figuur 4: Een overzicht van verschillende vormen van impact maken, ingedeeld in milieu en sociaal.
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Analyse van de
vragenlijsten

Uitkomsten
vragenlijsten
In totaal hebben 78 respondenten de vragenlijst
ingevuld. Niet alle respondenten hebben alle
vragen beantwoord, de antwoorden zijn echter
wel indicatief voor de bedrijven. We hebben
geen respondenten hoeven uit te sluiten. Wat
opvalt zijn de vele en soms ook uitvoerige
reacties bij de open vragen. Ook geeft een
groot aandeel (73%) van de respondenten
aan interesse te hebben in de uitkomsten
van het onderzoek. Dit wijst op een hoge
betrokkenheid van deze ondernemers in de
regio bij het onderwerp.
Respondenten zijn ook bevraagd op algemene
informatie over hun onderneming, zoals bestaansduur, type dienst of product, soorten klanten en
aantal werknemers. Deze bespreken we eerst,
waarna we op de inhoudelijke vragen ingaan.
22
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AANTAL MEDEWERKERS

Algemene
bedrijfsgegevens
LEEFTIJD BEDRIJVEN
Het overgrote deel van de bedrijven is jong,
bestaat 5 jaar of korter (44%). Toch is er ook een
redelijk groot deel van de bedrijven die al langer
bestaan: 27% is zelfs ouder dan 20 jaar (tot 1900
als jaar van oprichting) en 15% bestaat 10-20
jaar (samen 42%). Slechts 13% van de bedrijven
is tussen de 5 en 10 jaar oud. Dit beeld sluit wat
ons betreft aan bij het onderscheid tussen enerzijds pionierende sociale ondernemingen en
anderzijds de groep langer bestaande bedrijven
die de ontwikkelingen volgen.

44%
5 jaar of jonger

TYPE PRODUCT OF DIENST &
BRANCHE

TYPE KLANTEN

Als we kijken naar het soort product of dienst
en de branche die wordt ingevuld, ontstaat een
zeer divers beeld. Veel bedrijven zetten in op
dan wel de duurzame kant (circulair, hergebruik,
duurzaamheid) of juist de sociale kant (arbeidsparticipatie, sociale cohesie) of een combinatie
van deze twee. De verdeling in deze twee gebieden (sociaal/maatschappelijke of duurzaam/
circulair) is grofweg 50-50 te noemen. Ook zien
we een aantal dienstverlenende partijen die coaching en begeleiding of informatie bieden. Niet
alle bedrijven hebben helder aangegeven wat
hun product of dienst is, wat erop kan wijzen dat
het om combinaties van meerdere producten of
diensten gaat. Dat bedrijven die impact maken
over alle branches verdeeld zijn is niet bijzonder
te noemen, in elke branche kan impact gemaakt
worden. Wel zijn er een aantal bedrijven die aangeven in meerdere branches tegelijk te opereren,
wat vaker voorkomt bij impactondernemingen.
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27%
ouder dan 20 jaar

15%
10-20 jaar
13%
5- 10 jaar

Bij het aantal medewerkers valt op dat er in redelijk grote mate gebruik wordt gemaakt van onbetaald werk. Belangrijk om op te merken is dat er
slechts enkele bedrijven zijn die gebruik maken
van (zeer) grote aantallen onbetaalde medewerkers, waardoor het gemiddelde in onderstaande
grafiek naar verhouding hoog uitvalt. Het grootste deel van de bedrijven heeft geen of slechts
enkele onbetaalde medewerkers. Gemiddeld
werken er bij de bedrijven 8 ondernemers (zoals
DGA’s) en 132 betaalde krachten in loondienst.

AANTAL MEDEWERKERS

RECHTSVORM

LEEFTIJD BEDRIJVEN

Het grootste deel van de bedrijven levert B2B
aan het MKB. Daarna gemeenten, semi-overheden en consumenten. Rijksoverheden en het
grootbedrijf in iets mindere mate. Naast het bedrijfsleven en consumenten vormt de overheid
als geheel dus een grote doelgroep.

Veruit de meest gebruikte rechtsvorm is de BV
(40%), gevolgd door stichting (23%) en eenmanszaak (21%).

Impactondernemen
in de regio
In dit deel onderzochten we in welke mate de
respondenten al bezig zijn met impact maken,
op welke maatschappelijke uitdagingen zij zich
richten, of ze hun impact in kaart brengen en
wat de (economische) relatie van de respondenten is met de regio Zuidoost-Drenthe.

RECHTSVORM

IMPACT MAKEN
Het grootste deel van de respondenten is al
(veel) bezig met het maken van impact. (Weinig
5% en Nauwelijks 3%, geen enkele respondent
geeft aan niet bezig te zijn met impact).

MAATSCHAPPELIJK THEMA
De vier belangrijkste impactgebieden waar de
respondenten zich op richten zijn de volgende.
Veel bedrijven richten zich hierbij op meer dan
1 impactgebied (hierdoor komt het totaal boven
de 100% uit).

TYPE KLANTEN

1.
2.
3.
4.

Het verhogen van arbeidsparticipatie (60%)
Circulaire economie en/of duurzame productie (54%)
Het verhogen van sociale cohesie en inclusiviteit (48%)
Het verbeteren van zorg en welzijn (41%)

IMPACT MAKEN
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Opvallend is het aandeel bedrijven dat bezig is
met het versnellen van de energietranstie erg laag
is, terwijl het beeld van Drenthe is dat bedrijven
hiermee wel bezig zijn. Het kan zijn dat de bedrijven die zich met dit onderwerp bezighouden niet
bereikt zijn met dit onderzoek. Vooral sociale
thema’s zoals arbeidsparticipatie, inclusie, sociale
cohesie en zorg & welzijn scoren hoog in deze lijst,
hoewel ook de helft aangeeft zich met circulaire
en/of duurzaam ondernemen bezig te houden.

IMPACT IN KAART BRENGEN
(IMPACTMETEN)

Behoeftes en wensen
In dit deel hebben we de behoeftes en wensen
van de ondernemers bevraagd. Wat hebben zij
nodig om hun impact te vergroten of te versnellen? Waar lopen ze momenteel tegenaan? En
wat zou helpen om verder te komen als impactonderneming? En in hoeverre vinden ze deze
hulp nu bij de bestaande ondernemersondersteuning? Er werd hier veel gebruik gemaakt van
de open antwoorden.

VERGROTEN VAN IMPACT

Meer dan de helft van de bedrijven (ruim 51%) geeft
aan dat zij hun maatschappelijke impact in kaart
brengen. Dit is in onze ervaring hoog te noemen.
In de open antwoorden valt op dat een deel van de
bedrijven hier ook serieus mee bezig is in de vorm
van impact-jaarverslagen, en gebruik maakt van
instrumenten om impact daadwerkelijk te meten
en vast te leggen. De respondenten die hun impact
niet in kaart brengen geven aan dat dit vooral komt
door een gebrek aan kennis, tijd en middelen.

Wat hebben ondernemers nodig om de impact van
hun onderneming te vergroten?
ANTWOORDKEUZEN
Herkenning en erkenning
van impactondernemen
Verkrijgen van subsidies en
andere financiele ondersteuning
Verkrijgen van aanbestedingen

RELATIE ZUIDOOST-DRENTHE

(overheidsopdrachten)

Het overgrote deel van de respondenten is (respectievelijk) in de regio gevestigd, heeft er klanten,
de doelgroep of juist de werknemers. Slechts een
klein aandeel van de ondernemers geeft aan leverancier te zijn van een van de gemeentes (19%).

(Makkelijker) meten van
maatschappelijke impact
Vinden van meer klanten
Beter aansluitende wetgeving
en/of beleid lokaal

ANTWOORDKEUZEN

REACTIES

Wij zijn in de regio gevestigd

71.79%

56

64.10%

50

51.28%

40

Onze klanten bevinden zich in
de regio
Onze doelgroep zit in de regio
Onze werknemers komen
(voornamelijk) uit deze regio
Wij zijn leverancier van een
gemeente in de regio
Anders, namelijk
TOTAAL AANTAL RESPONDENTEN
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Professionaliseren door meer
expertise en/of kennis in huis
Beter aansluitende wetgeving
en/of beleid lokaal

37.18%

29

15

12.82%

10
78

55.93%

33

47.46%

28

44.07%

26

40.68%

24

35.59%

21

33.90%

20

33.90%

20

22.03%

13

TOTAAL AANTAL RESPONDENTEN

1. D
 e (h)erkenning van impactondernemen
(imago)
2. Financiering: subsidies & ondersteuning,
aanbestedingen, investeerders & kapitaal
3. O
 ndernemersondersteuning: verbeteren
impactmeting, vinden van klanten, professionaliseren
4. Betere aansluiting met beleid: wetgeving
lokaal & nationaal, aanbestedingen

“Impact ondernemen staat niet op de kaart in ZO
Drenthe. Daarmee valt hele concept buiten de aandacht terwijl het een krachtige oplossing is.”

“Als overheden betrokken zijn bij impactondernemen
ligt de focus vaak op arbeidsparticipatie en subsidie-

22.03%

13

11.86%

7

werkkapitaal)
Anders, namelijk

19.23%

Als we de behoeftes clusteren komen we op de
volgende prioriteiten:

REACTIES

Vinden van financiering /
investeerders (groeikapitaal /

Het is duidelijk dat het imago (zichtbaarheid en (h)
erkenning) van impactondernemen ook voor de ondernemers de hoogste prioriteit heeft. Daarbij gaat
het enerzijds om het algemene imago van impactondernemen (wat is het, waarom is het goed) maar
ook over de verschillende thema’s (dat het breder
is dan alleen arbeidsparticipatie bijvoorbeeld).
Daarnaast speelt financiering een grote rol, zowel
in de vorm van subsidies of ondersteuning, als in
de vorm van overheidsopdrachten én het vinden
van investeerders of kapitaal. Opvallend is de grote
behoefte aan het verbeteren van impactmeten.
In de open antwoorden komen de onderwerpen
zichtbaarheid/(h)erkenning en financiering ook
veelvuldig terug.

potjes. Maar er zijn ook veel impactondernemers die
consumenten als klant hebben en die bijvoorbeeld in
de duurzaamheid (voedsel, energie, producten enz)
opereren.”

“Overall meer bewustzijn (overheden en maatschappij) over de 'andere manier van ondernemen die
impact ondernemen is'. Als partijen of mensen waar
je mee spreekt niet 'snappen' dat je maatschappelijke drive groter is dan je financiële kun je niet in een
goede samenwerking komen. Impactondernemer zijn
heeft nog niet altijd een positieve associatie.”

Het (makkelijker) meten van de maatschappelijke
impact is voor ruim 40% van de respondenten ook
een manier om hun eigen impact te vergroten,
ondernemers sturen immers op uitkomsten, deze
zullen dan ook in kaart moeten worden gebracht.
In de antwoorden geven ondernemers aan hier
meer over te willen leren, of meer te verwachten
van bijvoorbeeld wetgeving enerzijds en expertise
bij accountants anderzijds. De overige onderwerpen sluiten aan bij meer algemene behoeftes van
ondernemers (dat wil zeggen niet specifiek voor
impactondernemers) zoals het vinden van klanten
en het professionaliseren van de bedrijfsvoering.
Deze onderwerpen worden als het goed is reeds
ingevuld door bestaande programma’s zoals Ik
Ben Drents Ondernemer, maar dit aanbod is nog
onvoldoende bekend bij de doelgroep impactondernemers. Zij voelen zich niet altijd aangesproken
of aangetrokken door het bestaande programma
en de communicatie daarover. Voor de specifieke
behoeftes van impactondernemers (zoals impactmeting en impactfinanciering) is nog onvoldoende
aanbod in de regio.
Dit sluit ook aan bij de eerdere constatering dat
er twee groepen ondernemers zijn, pioniers en
volgers, waar verschillend aanbod voor nodig is. De
pioniers hebben bepaalde ‘impactspecifieke’ kennis
en expertise nodig die nog niet wordt aangeboden. Daarnaast hebben ze vaak bij het groeien en
professionaliseren hulp nodig, die wel aanwezig is
in de regio, maar niet toegespitst is op impactondernemers.

59
“Vaak wordt impact ondernemen nog niet als volwaardig gezien, maar meer als een ding voor geitenwollensokkenmensen.”
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ONDERSTEUNINGSBEHOEFTE
Welke ondersteuning zou ondernemers het meeste
verder helpen bij het vergroten van hun impact?
Deze vraag heeft een directe relatie met voorgaan-

de behoeftes. Ook deze vraag leverde veel respons
op bij de open antwoorden, wat aangeeft dat de
behoefte op dit vlak bij ondernemers sterk leeft.

In het volgende overzicht hebben we de antwoorden geclusterd naar oplossingsrichting, om een beter beeld te geven van de onderliggende behoeftes.

ANTWOORDKEUZEN

REACTIES

Zichtbaarheid en publiciteit rondom ‘impactondernemen’

49,15%

29

Netwerkvorming

Meer kennis en begrip bij ambtenaren over impactondernemen

44,07%

26

Toegang tot een netwerk van impactondernemers

40,68%

Toegang tot een netwerk van impactondernemers

40,68%

24

Faciliteren kennisdeling tussen ondernemingen

30,51%

Meer opdrachten van overheden (aanbestedingen)

35,59%

21

Lobby voor betere regelgeving en overheidsbeleid

25,42%

Hulp of kennis bij het meten van maatschappelijke impact

33,90%

20

Toegang tot een netwerk van in te huren experts

10,17%

Faciliteren kennisdeling tussen ondernemingen

30,51%

18

Meer kennis en informatie over (impact)ondernemen (cursussen)

10,17%

Lobby voor betere regelgeving en overheidsbeleid

25,42%

15

Imagoverbetering

Ondersteuning bij het verkrijgen van (overheids)financiering

23,73%

14

Zichtbaarheid en publiciteit rondom ‘impactondernemen’

49,15%

Advies en coaching om te professionaliseren

20,34%

12

Meer kennis en begrip bij ambtenaren over impactondernemen

44,07%

Verbeterde toegang tot kapitaal en/of investeerders

13,56%

8

Opdrachten en Financiering

Toegang tot een netwerk van in te huren experts

10,17%

6

Meer opdrachten van overheden (aanbestedingen)

35,59%

Meer kennis en informatie over (impact)ondernemen (cursussen)

10,17%

6

Ondersteuning bij het verkrijgen van (overheids)financiering

23,73%

Een geschikte vestigingslocatie

8,47%

5

Verbeterde toegang tot kapitaal en/of investeerders

13,56%

Training over of coaching bij het aantrekken van klanten

6,78%

4

Ondernemersondersteuning

Anders, namelijk

3,39%

2

Hulp of kennis bij het meten van maatschappelijke impact

33,90%

59

Advies en coaching om te professionaliseren

20,34%

Een geschikte vestigingslocatie

8,47%

Training over of coaching bij het aantrekken van klanten

6,78%

TOTAAL AANTAL RESPONDENTEN

ANTWOORDKEUZEN

Hier ontstaat een sterk beeld van de behoeftes van ondernemers waar lokale en regionale
overheden op kunnen inspelen. Als we deze
antwoorden clusteren naar oplossingsgebied
ontstaat het volgende beeld, waarbij de prioriteiten duidelijk zijn:
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REACTIES

116,95%

93,22%

72,88%

69,49%

1. Stimuleren van netwerkvorming
2. V
 erbeteren imago (zichtbaarheid en
(h)erkenning)
3. F
 inanciering en opdrachten voor
impactondernemers
4. Ondernemersondersteuning verbeteren
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Door het bevorderen van netwerkvorming kunnen de onderwerpen toegang tot netwerk, faciliteren kennisdeling, lobby, netwerk experts en
cursussen bevorderd worden. Het verbeteren
van het imago van impactondernemen wordt
bevorderd door meer zichtbaarheid en publiciteit, maar ook door het vergroten van kennis en
begrip bij ambtenaren, bijvoorbeeld door middel
van cursussen over en ontmoetingen met sociaal ondernemers. Als derde punt noemen we de
beschikbare geldstromen voor ondernemers,
in de vorm van subsidies, (overheids)opdrachten
of investeringen. Ondernemers geven duidelijk
aan hier meer over te willen weten en de weg
nog onvoldoende te vinden. Als laatste punt de
behoefte aan meer ondernemersondersteuning, waarbij zowel specifieke impactkennis
nodig is (verbeteren impactmeten) als op impactondernemers toegespitste kennis over meer
algemene onderwerpen zoals het professionaliseren van het bedrijf (groeien), en het aantrekken van klanten. Een bijzondere vermelding
verdient de behoefte aan een geschikte locatie,
omdat het realiseren van een ‘hub’ voor impactondernemers veel van bovenstaande behoeftes
zou kunnen bevorderen (fysieke nabijheid is een
duidelijke factor voor het versnellen van netwerken, kennisdelen en innovatie).
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BUSINESS SUPPORT

ONDERNEMERSNETWERKEN

Kent u Social
Enterprise NL?
Kent u Impact Noord?

Bent u geïnteresseerd
in lidmaatschap van

JA

NEE

55,93%

44,07%

33

26

54,39%

45,61%

31

26

72,88%

27,12%

43

16

TOTAAL
59

57

59

Impact Noord

Meer dan de helft van de ondernemers is bekend met Social Enterprise NL (het landelijke
netwerk voor sociaal ondernemers) en Impact
Noord (het noordelijke netwerk voor impactondernemers). Toch zijn maar weinig ondernemers
uit deze regio lid van deze netwerken, en dat is
een opvallend gegeven. Maar liefst 73% geeft
aan interesse te hebben in het lidmaatschap
van Impact Noord. We merken op dat ook hier
de latente behoefte groot lijkt, ondernemers
willen wel maar ondernemen niet vanzelf actie.
Hier ligt een kans om drempels te verlagen en
deelname en activatie te vergroten.

“Het zou mooi zijn dat er meer financiële waardering

“Zodra we de impact kunnen meten kunnen we

komt vanuit de gemeenten voor ondernemers die de

wellicht ook financieringsstromen naar ons toe halen

(lokale)wereld mooier maken. Ik zou het fantastisch

waar we nu geen toegang tot hebben.”

Ook in het onderdeel ondernemersondersteuning valt op dat de latente behoefte groot is: het
merendeel van de respondenten (27%) geeft aan
geen gebruik te maken van business support
(bijvoorbeeld via IBDO) maar hier wel interesse
in te hebben. Ongeveer 22% van de respondenten heeft al van IBDO gebruikgemaakt. Verder
kiest ongeveer een kwart van de ondernemers
ervoor om via hun eigen netwerk experts in te
schakelen (25%).
Uit de interviews met stakeholders blijkt een
groot verschil te zijn tussen startende en groeiende ondernemingen enerzijds (pioniers/innovators), en bestaande meer professionele ondernemingen anderzijds (voorlopers/volgers). De
eerste categorie, waar veel pionierende sociaal
ondernemers toe behoren, heeft behoefte aan
ondersteuning bij de begin- of groeifase van hun

bedrijf. Dit valt te halen bij reguliere programma’s
zoals IBDO, maar is nog niet toegespitst op de
‘impact first’ gedachte. Ook mist expertise over
impactspecifieke vraagstukken, zoals bijvoorbeeld
impactmeting (zie eerder). De tweede groep,
waartoe grotere constructieve ondernemingen
vaak behoren, zijn over het algemeen verder ontwikkeld en verkeren dus in een meer volwassen
fase als onderneming. Een eerstelijnsprogramma
zoals IBDO biedt dan veelal geen uitkomst meer,
en ondernemers gaan in hun eigen netwerk op
zoek naar experts en zijn ook bereid om deze professionals in te huren of aan te nemen als werknemers. (Ditzelfde beeld blijkt ook uit de uitkomsten van de Impact Monitor 2019 in Groningen).
Deze worden niet altijd gevonden. Een regionaal
ondernemersnetwerk waar deze professionals al
verbonden zijn kan dan uitkomst bieden.

“De stap van output naar impact denken gaat moei“We hebben nog te weinig kennis (en eventueel ook de

zaam in een organisatie die al 70 jaar bestaat. Het is

capaciteit) om onze impact voldoende te meten en dit

een cultuurverandering. Expertise op dit gebied en

te kapitaliseren.”

hulp bij impact management zou ons kunnen helpen.”

vinden dat je trots kunt zijn op je dorp, gemeente of
land omdat we voorlopers zijn in het betekenisvol
ondernemen en leven.”

“Er zijn nog veel geitewollensokkenondernemers die
niet commercieel denken, marketing vies vinden en
vaak wat aanmodderen we marge. Ik (en de markt en

30

“Met name in het Noorden ligt volgens mij de kracht

de wereld) heb serieuze impactondernemers nodig

in het netwerk en elkaar willen helpen. Er zijn

die meer impact willen maken door te groeien. En die

voldoende initiatieven en slimme mensen in de drie

dus ook commercieel ingesteld zijn. Een impacton-

noordelijke provincies en het zou mooi zijn als die

derneming slaagt pas als de gevestigde bedrijven pijn

elkaar versterken met als doel om impact te maken.”

voelen en klanten verliezen.”
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FINANCIERING
Het overgrote deel van de respondenten geeft
aan onvoldoende of redelijk op de hoogte te zijn
van de mogelijkheden. Slechts 21% geeft aan dat
zij goed op de hoogte zijn van alle financieringsmogelijkheden, van subsidie en crowdfunding
tot leningen en investeringen. Op dit vlak valt
nog veel winst te behalen, enerzijds door betere
informatievoorziening, anderzijds door specifieke vormen van financiering die gericht zijn op
het belonen van impact. Dit sluit sterk aan bij de
uitkomsten van de interviews met stakeholders.
Daaruit komt terug dat impactondernemers
zich onbegrepen voelen door partijen die met
financiering te maken hebben. Het kennisniveau
bij deze partijen kan daarmee laag genoemd
worden.

doende, 58% matig, 25% slecht). Samenwerken
met de gemeente kost dan dus meer tijd, levert
meer frustratie op en wordt niet als plezierig
ervaren. Als we kijken naar het kennisniveau
bij gemeentes over het onderwerp impactondernemen, dan geeft 10% van de respondenten
aan dit voldoende te vinden, 73% matig en 17%
slecht. De respondenten ervaren weinig begrip
en ook zien ambtenaren volgens hen de meerwaarde van impactondernemen onvoldoende.
Ook dit beeld komt overeen met de resultaten
van de interviews met stakeholders. Ambtenaren zijn wisselend of slecht op de hoogte van
wat impactondernemen is, hoe deze bedrijven
werken en wat de gemeente eraan kan hebben.
Het aantal open antwoorden bij deze vraag is
relatief groot, omdat er redelijk wat frustratie
leeft bij de ondernemers.

“Het probleem is dat financiële middelen erg moeilijk en traag loskomen. Het is alsof het om het eigen
zakgeld gaat. Er is een grote regel- en verantwoor-

“Ik zou willen dat bij aanbestedingen meer gebruikt

dingsdruk.”

wordt gemaakt van voorbehouden opdrachten aan
sociale ondernemingen (art. 2.82 abw). Niet alles
samenvoegen tot één grote aanbesteding maar haal

“Net als alle startups heeft een beginnende impact-

er een kleiner perceel uit. Het winnen van aanbeste-

onderneming allerlei uitdagingen om te groeien en

dingen door de gemeente zou stabiele groei voor ons

een stevige basis neer te zetten. Het hoofddoel is

bedrijf betekenen.”

echter om impact te realiseren, dit is vaak nog niet
een gedeeld doel met traditionele investeerders,
waarbij vooral wordt gekeken naar winst.”

“Ik werk vanuit intrinsieke motivatie om impact te
willen maken. Vanuit instanties wordt dit niet altijd
zo gezien of wordt er vastgehouden aan eigen vast-

ROL KENNIS EN OVERHEDEN
Volgens de respondenten passen lokale overheden de mogelijkheden tot sociaal en/of duurzaam aanbesteden (te) weinig toe. In de open
antwoorden kwamen hierover ook een aantal
opmerkingen voorbij, dat dit beter toegepast
zou kunnen worden. Daarnaast wordt aangegeven dat de samenwerking tussen de verschillende beleidsafdelingen, zoals sociale zaken en
economie, als matig wordt ervaren (17% vol-
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staande ideeën.”

“Net als alle startups heeft een beginnende impactonderneming allerlei uitdagingen om te groeien en
een stevige basis neer te zetten. Het hoofddoel is

Relatie met de Entreprenerial
Ecosystem Index
Recent is opnieuw de Entrepreneurial Ecosystem Index (EE Index) uitgevoerd door professor
Erik Stam van de Universiteit Utrecht7. In deze
Index scoort Drenthe het laagste van Nederland als provincie. Dit geeft aan dat volgens de
officiële en openbare bronnen (zoals data van
het CBS, RVO etc.) het ecosysteem voor ondernemerschap in Drenthe over het algemeen
laag scoort. De lage bevolkingsdichtheid en het
lagere aantal bedrijven zal hieraan bijdragen. De
index gebruikt een andere indeling van ecosystemen, namelijk 10 strategische domeinen.

echter om impact te realiseren, dit is vaak nog niet
een gedeeld doel met traditionele investeerders,
waarbij vooral wordt gekeken naar winst.”

Resultaten EE Index Zuidoost-Drenthe:
COROP

Zuidoost-Drenthe

Cultuur

0,65

Vraag

0,67

Instituties

1,02

Infrastructuur

0,78

Talent

0,66

Diensten

0,73

Financiering

0,6

Leiderschap

0,38

Netwerken

0,35

Kennis

0,67

Zie https://www.entrepreneurialecosystemobservatory.nl/
wp-content/uploads/2020/12/Entrepreneurial-Ecosystem-Index-2020.pdf
7
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In deze index scoort Zuidoost-Drenthe met
name laag op de volgende indicatoren (in volgorde van laag naar hoog):
- N
 etwerken: verbondenheid van bedrijven in
kennisnetwerken (aantal verbonden bedrijven per 1000 bedrijven)
- L
 eiderschap: aantal penvoerende organisaties met een innovatieproject per 1000
bedrijven
En vervolgens ook laag op (in volgorde):
- F
 inanciering: de hoogte en het aantal van de
financieringen in de regio
- O
 ndernemerscultuur: de waardering van
ondernemerschap in de regio, gemeten door
het aantal bedrijven per 1000 inwoners
- T
 alent: het aandeel mensen met menselijk
kapitaal, gemeten via opleidingsniveau
- K
 ennis: de hoogte en het aantal van investeringen in het vergroten van kennis door
bedrijven

Leiderschap is hier een indicator van het innovatieve vermogen, het aantal bedrijven dat
kartrekker is in innovatieve projecten. Dit zijn
de pioniers en innovators van de regio. Uit ons
veldonderzoek blijkt tevens dat de groep pionierende bedrijven (vaak zijn dit de sociaal ondernemers) relatief klein is. Dit is een kleine maar
belangrijke groep die de weg baant voor een
grotere groep volgers (breder mkb, constructieve
bedrijven). Wij adviseren om een onderscheid te
maken in beleid en maatregelen tussen de groep
pioniers/innovators en de groep voorlopers/
volgers, omdat het doelgroepen zijn met andere
ondersteuningsbehoeftes (zie figuur 5).
De uitkomsten van de Entrepreneurial Ecosystems Index gaan over ondernemerschap in het
algemeen, maar de trends komen sterk overeen
met de resultaten van ons onderzoek. Daarmee
vormen ze een bevestiging van het beeld dat hier
ontstaat over impactondernemen.

Aanbevelingen voor
een beter impact
ecosysteem
Aanbevelingen
We vatten de aanbevelingen voor Zuidoost-Drenthe samen in het volgende overzicht
(figuur 6). We onderscheiden in de aanbevelingen vier niveaus: allereerst het fundamentele
niveau van visie en zichtbaarheid. Zonder een
helder beeld van wat impactondernemen is en
wat eronder wordt verstaan, is het niet mogelijk
om het onderwerp te stimuleren, ondernemers

te categoriseren, aan te spreken of beleid, programma en regelingen te maken voor de (juiste)
doelgroep of resultaten. Daarnaast onderscheiden we de niveaus spelers (de ondernemingen),
speelveld (de omstandigheden waarin de ondernemingen zich bevinden) en de spelregels (wet,
regelgeving beleid). Op elk van de niveaus kan
de overheid handelen.

3. Spelregels

Pioniers /
Innovators

1. Mogelijk

Laten zien dat je kunt
ondernemen op een duurzame, verantwoorde en
sociale manier waarbij je
de leefomgeving of
maatschappij beter maakt.

Volgers /
Voorlopers

2. Aantrekkelijk
Laten zien dat het aantrekkelijk is om met impact te
ondernemen, dus zorgen
dat het beter verdient,
meer klanten trekt, beter
wordt ondersteund.

Figuur 5: Het innovatiemodel van Rogers, toegepast op impactondernemen.

Achterlopers /
Achterblijvers

3. Noodzakelijk

Laten zien dat het onacceptabel is om géén impact te
maken, maak het tot
‘business as usual’
(voorzetsel ‘impact’ kan weg)

Beleid
(overheden)

2. Speelveld
Ecosysteem
(omstandigheden)

De omstandigheden voor ondernemen met
impact verbeteren zodat er meer impactondernemers komen, bestaande impactondernemers kunnen groeien en het overig
bedrijfsleven wordt geinspireerd & geholpen.

1. Spelers
Actoren
(ondernemers, burgers)
Ambitie & Perspectief
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Wet- en regelgeving zo maken dat het maken
van impact wordt beloond en dat het
tegenovergestelde moeilijk wordt gemaakt.
Kan op alle overheidsniveaus gedaan worden.

Netwerk en middelen beschikbaar maken
voor ondernemers om zich te ontwikkelen en
bekwamen in het maken van (meer) impact.
Programma’s, workshops, leergangen, vouchers, vestigingsplaatsen, ondersteuning, etc.

0. Fundament

Het lonkend en hoopvol perspectief, brede
welvaart, het grotere geheel. Het grotere doel.

Figuur 6: Samenvatting van de aanbevelingen voor het bevorderen van impactondernemen.

35

IMPACTONDERNEMEN IN ZUIDOOST-DRENTHE

Hieronder zullen we de aanbevelingen op basis
van het onderzoek en de analyse verder beschrijven. We categoriseren de aanbevelingen
op de eerdergenoemde thema’s.

Imago en zichtbaarheid
Uit het onderzoek is duidelijk dat impactondernemen nog geen grootse bekendheid in de regio
heeft, en er nog veel onwetendheid is over deze
economische ontwikkeling. Deels kan dit weggenomen worden door een brede campagne te
stimuleren waarin impactondernemen duidelijk
wordt uitgelegd. Verder is het aan te raden meer
voorbeelden te laten zien, die ook aansluiten bij
de belevingswereld van de ‘gemiddelde’ Drentse
ondernemer.
• S
 timuleer/bekostig een brede campagne om
impactondernemen zichtbaar te maken en
(h)erkenning te vergroten. Toon hierbij goede
en haalbare voorbeelden, zodat reguliere ondernemers mee willen én kunnen doen. (Hierbij is belangrijk dat er een duidelijke ‘werkdefinitie’ van impactondernemen gekozen wordt,
zie Markt & beleid)

Netwerk
Het begint allemaal met een goed netwerk.
Zorg dat niet alleen impactondernemers elkaar kunnen vinden (ondernemers leren graag
van elkaar), maar stimuleer ook ontmoetingen
tussen ‘regulier’ mkb en impactondernemers
enerzijds, en de impactondernemers en stakeholders (zoals beleidsmakers) anderzijds. Een
sterk netwerk heeft een positieve invloed op alle
andere onderdelen van het ecosysteem. Bijeenkomsten dragen bijvoorbeeld ook bij aan de
beeldvorming, kunnen investeerders aantrekken
en bieden een kans voor de koppeling van business support aan ondernemers.
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CONCREET

• S
 timuleer een regionaal netwerk van impactondernemers, door te voorzien in basiskosten en te helpen met kennis, ervaring en
kunde. Stel middelen beschikbaar voor bijeenkomsten en evenementen.
o B
 reng hierbij ook regulier mkb en impactondernemers bij elkaar om wederzijds
begrip en kennis te bevorderen.
• Faciliteer laagdrempelige ontmoeting en
kennismaking tussen ondernemers én stakeholders zoals beleidsmakers, inkopers, onderzoekers en (informele) investeerders.
• Koppel strategische stakeholders aan het
bestaande netwerk. Dit zijn partners zoals
banken, kennisinstellingen, gemeentes.

Financiering
Op financiering scoort de regio relatief laag in
de EE Index. Dit blijkt ook uit de resultaten van
dit onderzoek. Dit kan verbeterd worden door
enerzijds betere informatievoorziening over
bestaande vormen van financiering. Anderzijds
is het ook aan te raden om meer specifieke
vormen van financiering te ontwikkelen die impact ‘uitlokken’. Dit kan door scherpere criteria
te stellen aan bestaande regelingen, maar ook
door nieuwe regelingen te ontwikkelen, zoals
resultaatfinanciering.

CONCREET

• V
 erbeter de informatievoorziening over
subsidies en financiering. Stel informatie over
passende investeringsfondsen, kredieten,
impact fondsen, Social Impact Bonds en subsidieregelingen beschikbaar, gericht op impactondernemen.8
• K
 oop (meer) in bij impactondernemers of
mkb’ers die (nieuwe) impact producten lanceren. Hierdoor groeien de bedrijven en wordt
er tegelijk maatschappelijk resultaat geboekt.
(Dit kan ook in de vorm van Challenges , zie 5.
Markt & Beleid.)

Zie voor een voorbeeld: https://www.social-enterprise.nl/nieuws-en-evenementen/actueel/blog/financieringsoverzicht

• W
 erk aan financieringsvormen die impact
belonen. Ontwikkel bijvoorbeeld vouchers
(kleinschalig) of een Noordelijk Resultatenfonds (grootschalig) in samenwerking met de
provincies waarbij geld beschikbaar komt in
de vorm van leningen voor impact ondernemers.

Business Support
Hoewel IBDO goed bekend is bij de doelgroep
impactondernemers, wordt er nog onvoldoende gebruik van gemaakt. Dit is te verbeteren
door IBDO uit te breiden met expertise over
impactondernemen, en programma te ontwikkelen met een specifiek aanbod gericht op (een
selecte groep) ‘impact first’ ondernemingen,
en daarnaast aanbod voor (de grotere groep)
‘reguliere’ ondernemers die hun impact willen
vergroten. Als overheid kan ook invloed uitgeoefend worden op andere instellingen die aanbod
hebben voor ondernemers, zoals de NOM en
SNN. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt
verder dat er redelijk veel animo is voor een
‘landingsplaats’ voor impactondernemers.

CONCREET
• Z
 org dat de bestaande ondersteuning voor
ondernemers via Ik Ben Drents Ondernemer expertise en ondersteuning kan bieden
over impactondernemen. Zorg voor betere
informatievoorziening en communicatie
zodat ondernemers de weg weten te vinden
naar deze ondersteuning. (Aangezien IBDO én
de Provincie Drenthe voornemens zijn meer
programma te ontwikkelen voor impactondernemers lijkt dit een kansrijke optie).
o M
 aak hierin een onderscheid tussen pioniers die impactspecifieke ondersteuning
nodig hebben, en volgers die juist hulp
nodig hebben bij het zetten van (eerste)
stappen richting een duurzamer en/of
socialer businessmodel.
o B
 ied kennis en training aan specifiek
voor impactondernemers over verkoop
en acquisitie, en over 1) impactmeting, 2)
het vinden van subsidies of investeringen,
3) het verkrijgen van overheidsopdrachten (aanbestedingen) en 4) het werven
van klanten, zodat zij zich kunnen professionaliseren.
• Oefen invloed uit op bestaande programma’s en instellingen zoals NOM, SNN, NPG,
MKB Fonds Drenthe om te zorgen dat impactondernemen geïncludeerd wordt en expertise
aanwezig is.
• Optioneel: overweeg om een broedplaats te
faciliteren die kan dienstdoen als incubator
voor (startende) impactondernemers en zorg
ter plaatse voor fysieke faciliteiten en capaciteit in training, coaching en ondernemersbegeleiding.
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Markt & beleid
Neem als overheid het voortouw door een ambitie en visie op te stellen. Toon daadkracht en
stel een werkdefinitie van impactondernemen
op, zodat de komende jaren (tijdelijk) consensus ontstaat. Koppel impactondernemen aan
concrete beleidsdoelen van de regio, zoals bijvoorbeeld het vergroten van arbeidsparticipatie,
het vergroten van gezondheid en bestrijden van
armoede, het vergroten van het aandeel circulaire en biobased productie en het versnellen van
de energietransitie.

CONCREET

• A
 mbitie, visie en richting. Maak gericht en
integraal beleid voor impactondernemen in de
gemeente, koppel hierbij de impact van ondernemingen aan de beleidsdoelen van gemeente
en provincie. Impactondernemers zijn te zien
als een middel om deze beleidsdoelen te halen. Trek hierin als overheden gezamenlijk op
(inclusief IBDO).
o K
 ies samen een duidelijke werkdefinitie
van impactondernemen en zorg dat deze
helder gecommuniceerd wordt.
o S
 luit aan bij de bestaande beleidsdoelen en combineer dit met de kracht van
ondernemerschap. (Kies bijvoorbeeld de
vijf belangrijkste impact-thema’s die aansluiten bij de bestaande beleidsdoelen).
o S
 la hierbij een brug tussen budgetten
van verschillende portefeuilles. Werk niet
alleen qua beleid maar ook qua budgetten domein overstijgend. (Integraal
beleid)
• Zorg voor een helder en eenduidig aanspreekpunt voor ondernemers – een loket
met domein overstijgend kernteam – waar
(het stimuleren van) impactondernemen belegd is. Stel een team met mandaat en daadkracht samen zodat er daadwerkelijk resultaat
wordt geboekt.

38

IMPACTONDERNEMEN IN ZUIDOOST-DRENTHE

• V
 erbeter de informatievoorziening in algemene zin zodat ondernemers weten waar
ze terecht kunnen als ze meer impact willen
maken. (Dit kan gecombineerd worden met
een aanspreekpunt of loket.)
• O
 ntwikkel het inkoopbeleid zodanig dat
het leveren van impact zwaarder meetelt bij
aanbestedingen of maak gebruik van andere
inkoopinstrumenten, zoals artikel 2.82 van de
aanbestedingswet. Kortom, zorg dat het leveren van maatschappelijke impact een essentieel onderdeel wordt van de opdracht.
• O
 ptioneel: Start met het aanbesteden van
(kleine) maatschappelijke opgaven in de vorm
van Challenges. Koppel lokale maatschappelijke uitdagingen aan ondernemers.

Onderzoek & kennis
Een grote stap kan gezet worden door de kennis
van ambtenaren (flink) bij te spijkeren rondom
impactondernemers. Hierdoor ontstaat niet alleen meer (h)erkenning maar ook meer expertise,
waardoor de samenwerking tussen gemeentes
en impactondernemers verbeterd kan worden.
In een recent rapport van PWC wordt het belang
van kennisontwikkeling bij overheden bevestigd:
het is een van de belangrijkste schakels voor de
overheid om impactondernemen te stimuleren.9

CONCREET

• Investeer in opleiding en kennisontwikkeling
voor ambtenaren, zodat beleidsmakers en
inkopers leren hoe zij impactondernemingen
kunnen herkennen, erkennen en ondersteunen. Betrek impactondernemers bij het vergroten van kennis en begrip.
• Stimuleer regionale kennisdeling tussen beleidsmakers om zo bestaande kennis en ervaring
sneller te delen en de samenwerking met impactondernemers te bevorderen. Dit kan via deelname aan de CityDeal Impactondernemen.

Lees verder in https://www.pwc.nl/nl/assets/documents/samenwerking-tussen-socialeondernemingen-en-gemeenten.pdf en https://www.social-enterprise.nl/application/
files/8516/0681/3800/PWC_RAPPORT_ZICHT_OP_DUURZAME_SAMENWERKING.pdf
9

Perspectief
Economische en
maatschappelijke
resultaten
Het stimuleren van impactondernemen vergt lef
vanuit de overheid, en de belangrijkste resultaten zijn niet één-op-één vooraf te benoemen.
Het stimuleren van een impact-ecosysteem is
een aanpak waarmee niet zozeer specifieke doelen worden behaald, maar veel meer ingestoken
wordt op stimuleren van een voedingsbodem.
Hiervoor is durf en vertrouwen nodig. Impactondernemers kun je zien als de ‘R&D-afdeling’
van onze regionale economie. Zij bereiden met
hun nieuwe verdienmodellen en methodieken
de weg voor richting de brede welvaart. Het
bedrijfsleven draagt hieraan bij door te werken
aan een duurzame, sociale, inclusieve en eerlijke
samenleving. Het stimuleren van impactondernemen is dus een belangrijke stap in de transitie
naar deze nieuwe economie.

IMPACT ONDERNEMERS ALS
INNOVATIEVE KOPLOPERS IN
DE NIEUWE ECONOMIE
Burgers en ondernemers zien soms eerder
dan de overheid dat er een maatschappelijk
probleem ontstaat en dat daar een duurzame
oplossing voor nodig is. Impactondernemers
zoeken vaak innovatieve en sectoroverstijgende
oplossingen. Impactondernemers zijn bovengemiddeld innovatief en vaak intrinsiek gemotiveerd, waardoor zij erom bekend staan dat zij
doorgaan waar anderen stoppen. Ze groeien
vaak snel, leveren werkgelegenheid (vaak juist
voor kwetsbare groepen) en werken aan maatschappelijke issues. Het stimuleren van impactondernemen draagt daarom simultaan bij aan
de innovatiekracht in de regio, het versterkt de
regionale economische structuur en vergroot

de maatschappelijke vindingrijkheid. Ook conventionele bedrijven worden gestimuleerd om
innovatief te blijven door hun maatschappelijke
relevantie te vergroten. Het verleiden van conventionele bedrijven om meer impactgericht te
werken draagt bij aan hun innovatievermogen,
en daarmee aan hun toekomstbestendigheid.
Dit draagt bij aan het behouden en versterken
van een goed ondernemersklimaat in de regio.

IMPACTONDERNEMEN ALS
MIDDEL VOOR HET HALEN
VAN BELEIDSDOELEN
De effecten van bovengenoemde maatregelen
hangen sterk samen met de maatschappelijke
thema’s die gekozen worden. Het is daarom
belangrijk om te sturen aan de hand van beleidsdoelen. De regio Zuidoost-Drenthe streeft
naar brede welvaart, en wil een regio zijn waarin
mensen graag werken, zich thuis voelen en waar
welzijn voor iedereen centraal staat. Bij dit streven kunnen impactondernemers van groot belang zijn, omdat zij vanwege hun impactgerichte
verdienmodel langdurig zullen blijven bijdragen
aan de maatschappelijke uitdagingen. Door op
specifieke thema’s samen te werken met impactondernemers, worden zij sterke samenwerkingspartners van de overheid bij maatschappelijke
uitdagingen en het halen van beleidsdoelen.
Daarmee dragen zij bij aan brede welvaart.

WELKE BELEIDSDOELEN LIGGEN
VOOR DE HAND?
Gegeven de uitdagingen van de regio én de
thema’s waarop de meeste impactondernemers
in het onderzoek aangeven actief te zijn, lijkt het
vanzelfsprekend om in ieder geval op ‘arbeidsparticipatie’ en ‘circulaire economie of duurzame
productie’ in te zetten. Daarna worden ‘sociale
cohesie & inclusiviteit en ‘het verbeteren van
zorg en welzijn’ ook veel benoemd door ondernemers in het onderzoek.
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Doorbreek
de impasse

Verantwoording

Dit onderzoek is een belangrijke stap richting
concrete maatregelen, en het is dan ook van
belang om nu door te pakken. Praktisch gezien
is het vooral van belang dat de verschillende
stakeholders, met name gemeentes en provincie (en in het verlengde hiervan ook IBDO),
gezamenlijk een knoop doorhakken over wat zij
verstaan onder impactondernemen en welke
beleidsdoelen ze daarbij willen behalen. Kies
een werkdefinitie én beleidsrichting en ga hiermee de eerste twee jaar aan de slag. Door op
dit vlak een duidelijk besluit te nemen, een visie
en ambitie neer te leggen, wordt de impasse in
de regio doorbroken en komt er beweging in de
ontwikkeling.

Interviews

Na twee jaar kan er geëvalueerd worden en
kunnen nieuwe stappen gezet worden. Begin
nu met de basis en het laaghangend fruit, en
pak vervolgens door op de maatregelen die een
langere adem en meer ontwikkelwerk vergen.

STAKEHOLDER

EXPERT

ECOSYSTEEM-DOMEIN

Gemeente Emmen

Marjon Lingbeek

markt & beleid

Gemeente Coevorden

Rieja Raven

markt & beleid

Provincie Drenthe

Albertje Sok

markt & beleid

Provincie Drenthe

Marcel van Beveren

markt & beleid

Ondernemend Emmen

Herman Idema

netwerk

Ondernemend Coevorden

Gerrie Westenbrink

netwerk

NHL Stenden

Annette Verhoef

kennis & onderzoek

Drenthe College

Liesbeth Horstmann

kennis & onderzoek

Ik Ben Drents Ondernemer

Floortje van Aken

business support

Rabobank

Martin Eising

financiering

MKB Fonds Drenthe

Dave de Groot

financiering

NOM

Gerard Lenstra

financiering

Menso

Jelle Brouwer

markt & beleid

Op naar een bloeiend ecosysteem
voor impactondernemen
in Zuidoost-Drenthe!
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