Hoe houd je als sociale onderneming de balans tussen sociale en commerciële doelen?
In het project Toekomstbestendig Sociaal Ondernemen (TBSO) werken onderzoekers en ondernemers samen aan een goede basis voor sociale
ondernemingen. De ondernemingen willen impact maken door een leer- of werkplek te bieden aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt (hun sociale
doelstelling) én moeten tegelijkertijd voldoende inkomsten uit producten of diensten halen om dat te kunnen doen (hun commerciële doelstelling). Uit
interviews met 10 sociale ondernemingen blijkt dat er al aan de basis enkele elementen zijn die de balans tussen deze doelen beïnvloeden. Daarnaast zien
we dagelijkse spanningen die de combinatie van sociaal en commercieel met zich meebrengt.

Toekomstbestendig
Sociaal Ondernemen

De centrale vraag in het project TBSO is: Hoe organiseer ik mijn onderneming zo dat ik zowel aan mijn sociale als commerciële doelstelling kan werken?
Deze praatplaat laat voorbeelden zien van dagelijkse spanningen die ondernemers kunnen ervaren.

Dagelijkse spanningen voor een sociale onderneming
Werk

Samenwerken met een doelgroep die
moeite heeft met druk of verandering

Continuïteit

Van idealisme alleen
kun je niet leven

Kan je keuzes maken
in welke producten
of diensten je levert?

Welke inkomstenbronnen
heb ik nodig in welke fase
van de onderneming?
Kan je keuzes maken
in het aannemen
van opdrachten?

Kan je vooruit plannen om pieken
te voorkomen of deze op te
vangen met extra personeel?

Personeel

Kan je je menu of aanpak
standaardiseren?

Imago

Zoeken naar mensen met feeling voor
sociale én commerciële aspecten

Hoe vind ik mensen die
goed kunnen samenwerken
met mijn doelgroep?

Hoeveel tijd kan ik besteden aan het
werven van fondsen en donaties? Deze
zijn vaak nodig, maar regelen en
bijhouden kost veel tijd.

Werk aan beeldvorming rond
prijsstelling, kwaliteit en doelgroep

Welke samenwerkingen ga je aan?
Houd je hierbij rekening met hun
imago en impact?

Welke functies kan ik
invullen met mensen
uit de doelgroep?

Hoe maak je de unieke waarde van
jouw doelgroep zichtbaar?

Hoe word ik minder
afhankelijk van
subsidies?

Bij welke partners wil je je product of
dienst benadrukken en bij welke juist
de sociale impact?

Hoe vind ik goed personeel terwijl ik
niet marktconform kan belonen?

Strategische keuzes en voorwaarden aan de basis van de sociale onderneming
Bij de deelnemende ondernemingen zien we enkele aspecten die van invloed kunnen zijn op de dagelijkse dilemma’s

Investeringsruimte

In welke mensen en middelen investeer je?
Voor een duurzame organisatie zijn
investeringen in mensen en
middelen nodig: de meeste
ondernemers hebben geen tijd om
alles zelf te doen, maar ook geen
geld om iemand anders in te huren...
...dit betekent dat soms op korte
termijn geld nodig is, om te
investeren in de lange termijn.

Inrichting van de organisatie

Zijn de commerciële en sociale activiteiten gescheiden?

Personele basis

Op welke mensen kan de sociale onderneming terugvallen?

Scheid je commerciëel van sociaal in
je onderneming of niet? Houd je het
commerciële deel apart in een bv en
het sociale deel in een stichting?

Hoe organiseer je de
begeleiding? Doe je het zelf,
huur je iemand in of is het
uitbesteed?

TBSO is een onderzoeksproject van hogeschool Windesheim in samenwerking met Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam en Universiteit Utrecht.
Dit onderzoek is medegeﬁnancierd door Regieorgaan SlA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

De ondernemer redt het vaak niet alleen.
Als er een vast kernteam is (collega's,
leermeesters etc.), kan je daarop
terugvallen, bijvoorbeeld bij drukte.

Werken met een bepaalde
doelgroep betekent dat
niet iedereen overal op
inzetbaar is.
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