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Het Competentie Model en het Educatief Pakket zijn gericht op het identificeren van de 

basisconcepten die elke student moet kennen om een sociale onderneming te kunnen opzetten. 

Deze materialen leiden hen naar de sociale zakenwereld en helpen hen hun sociale 

ondernemersvaardigheden te ontwikkelen. 

Het Sociaal Ondernemend Educatief Pakket omvat drie modules, die de volgende onderwerpen 

behandelen: 

 

Sociaal Ondernemerschap 

Een overzicht van sociaal ondernemerschap ondersteund door voorbeelden, evenals de 

voordelen en valkuilen. De module bevat ook instructies voor het ontwikkelen van een Social 

Business Model Canvas om de benodigde activiteiten en instrumenten te identificeren. 

 

Sociaal Ondernemer 

Deze module is gebaseerd op het EntreComp Model en behandelt de basisvaardigheden en 

concepten die een persoon nodig heeft om sociaal ondernemer te worden. De belangrijkste focus 

ligt op: 

 

1. Ethisch en duurzaam denken, 

2. Financiële en economische geletterdheid en 

3. Planning en management. 

 

Case Studies 

Met praktijkvoorbeelden van inspirerende sociale ondernemingen in partnerlanden.  

 

 

 

 

 

 

 

INLEIDING 
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HOOFDSTUK 1. WAT IS SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP? 

Duur 15 minuten 

Korte omschrijving Introductie in de wereld van sociaal ondernemerschap. Leer meer 
over de basisconcepten van sociaal ondernemerschap, bekende 
voorbeelden van sociaal ondernemerschap en de voordelen en 
valkuilen ervan. 

Leerresultaten Kennis: Definieer wat sociaal ondernemerschap is 

Vaardigheden:  Identificeer de verschillende concepten met 

betrekking tot sociaal ondernemerschap; Herken de voordelen en 

valkuilen van sociaal ondernemerschap 

Houding: Definiëren en identificeren van sociale ondernemingen 

Activiteiten – Voordat je begint met het hoofdstuk 

Activiteit 1 Hoeveel weet je over sociaal ondernemerschap? 

Doel van de activiteit Weten wat het kennisniveau is voorafgaand aan het starten van 

hoofdstuk  

Duur 3 minuten 

Soort activiteit Waar/niet waar vragen 

 

Activiteit 2 Wat is sociaal ondernemerschap? 

Doel van de activiteit Weten wat het kennisniveau is na het voltooien van het hoofdstuk 

Duur 3 minuten 

Soort activiteit Online video:  https://www.youtube.com/watch?v=aTo0qtdVMpM  

Activiteiten – Na het afronden van het hoofdstuk 

Activiteit 3 De gemeenschap van sociaal ondernemerschap 

Doel van de activiteit Nieuwe geleerde concepten toevoegen aan een open mind-map 

Duur 2 minuten 

Soort activiteit Online Mind-map 

Bronnen – Video’s, PPT’s, Online Artikelen, Theorie, Infographics 

Bron 1 titel https://www.youtube.com/watch?v=aTo0qtdVMpM  

Bron 2 titel MSG Management Study Guide 

https://www.youtube.com/watch?v=aTo0qtdVMpM
https://www.youtube.com/watch?v=aTo0qtdVMpM
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Voor we beginnen… 

Voltooi de volgende activiteiten. Hoeveel weet jij over sociaal ondernemerschap? 

 

ACTIVITEIT 1 

 Welke van de volgende uitspraken over sociaal ondernemerschap zijn wel waar en welke 

zijn niet waar? 

a) Sociaal ondernemerschap is net als elk ander ondernemerschap, waarbij jouw product 

op de markt wordt gebracht en winst wordt gegenereerd. 

b) De winst wordt uitsluitend gebruikt om het vermogen van de eigenaren van bedrijven 

te vergroten. 

c) De winst wordt opnieuw geïnvesteerd om de levenskwaliteit en het welzijn van de hele 

gemeenschap te verbeteren. 

d) Zakelijk succes wordt gemeten in termen van positieve sociale, grote winst en 

ecologische impact. 

e) Sociaal ondernemers identificeren sociale problemen en kunnen positieve 

veranderingen bewerkstelligen zonder ondernemersvaardigheden te gebruiken. 

 

ACTIVITEIT 2 

 De wereld van sociaal ondernemerschap ontdekken 

In de volgende video maak je kennis met het concept van sociaal ondernemerschap. Hoeveel 

uitspraken van de vorige activiteit waren onjuist? 

https://www.youtube.com/watch?v=aTo0qtdVMpM 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aTo0qtdVMpM
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Hoofdstuk 1: Wat is Sociaal Ondernemerschap?  

Het herkennen van maatschappelijke vraagstukken en het tot stand brengen van 

maatschappelijke verandering via het gebruik van ondernemende ideeën, processen en 

bedrijfsvoering is waar het bij sociaal ondernemerschap om draait. Het concept is duidelijk, maar 

het is erg moeilijk om een gemeenschappelijke definitie te vinden om het idee van sociaal 

ondernemerschap te ontwikkelen. 

Terwijl algemeen commercieel ondernemerschap het initiatief neemt om een nieuw bedrijf te 

starten of een bestaand bedrijf te diversifiëren, richt sociaal ondernemerschap zich op het 

opbouwen van sociaal kapitaal in plaats van winst of rendement op investering. Sociaal 

ondernemers zijn veelal betrokken bij non-profit organisaties en sectoren. Dit neemt echter niet 

weg dat er winst moet worden gemaakt. Ondernemers hebben immers financiering nodig om 

het proces voort te zetten en een positieve impact op de samenleving te hebben. 

Er is een basisvereiste om een sociale onderneming te definiëren, namelijk het creëren van 

sociale waarde. Er zijn ook 6 hoofdprincipes om dit concept te kaderen: 

 

Vraag: Hoe kunnen we deze principes toepassen op een ondernemend project? 

 

 

 

 

Figuur 1: Principes van Sociaal Ondernemerschap  
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Ondanks het feit dat sociale bedrijfsvoering op elk gebied kan worden gedaan, blijven gebieden 

als gezondheidszorg, huisvesting, voeding, onderwijs en financiële dienstverlening aan armen en 

onderdrukten prioriteit krijgen. In tegenstelling tot bedrijven met winstoogmerk, wordt succes 

op het gebied van sociaal ondernemen afgemeten aan de mate van effect of goede verandering 

die het kan aanbrengen in het bestaande systeem. 

Winst komt, zoals eerder gezegd, op de tweede plaats, maar winst maken is niet helemaal 

verboden in sociale ondernemingen. Duurzaamheid van zowel de organisatie als de investeerder 

is immers cruciaal en winst maakt dat haalbaar. Er is echter een limiet aan de hoeveelheid winst 

die het bedrijf kan maken én de opbrengst moet opnieuw in het bedrijf worden geïnvesteerd. 

Over het algemeen kunnen sociale ondernemingen niet verder profiteren dan hun initiële 

investering. 

In sociale organisaties is de grens tussen winst en sociale impact zelfs buitengewoon moeilijk te 

handhaven, en het is gebruikelijk dat sociale ondernemingen al na een paar jaar bestaan 

winstgevend worden. Als gevolg hiervan is het noodzakelijk om de zakelijke denkgewoonten op 

te geven, want wat als een molshoop kan beginnen, kan binnen 5-6 jaar een berg worden. 
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Hoeveel heb ik geleerd? 

 

ACTIVITEIT 1 

 

 De gemeenschap van sociaal ondernemerschap 

Laten we samen brainstormen! Draag bij aan een wereldwijde mind-map met jouw eigen en 

nieuwe ideeën over sociaal ondernemerschap door op de onderstaande link te klikken: 

https://app.mindmup.com/map/_free/2022/02/d44aa29088d711ec90334d3a9cb3ea73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://app.mindmup.com/map/_free/2022/02/d44aa29088d711ec90334d3a9cb3ea73
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HOOFDSTUK 2. WAAROM SOCIAAL? WAT IS DE TOEGEVOEGDE WAARDE? 

Duur 15 minuten 

Korte omschrijving Het verschil tussen ondernemerschap en sociaal ondernemerschap 
leren. 

Leerresultaten Kennis: De toegevoegde waarde van het creëren van een sociale 

onderneming begrijpen 

Vaardigheden:  Identificeer de verschillen tussen ondernemerschap 

en sociaal ondernemerschap 

Houding: Identificeer de belangrijkste aspecten van een sociale 

onderneming 

Activiteiten – Voordat je begint met het hoofdstuk 

Activiteit 1 Zakelijk ondernemerschap versus sociaal ondernemerschap 

Doel van de activiteit Het verschil tussen zakelijk ondernemerschap en sociaal 

ondernemerschap leren. 

Duur 8 minuten 

Soort activiteit Online video 

Activiteiten – Na het afronden van het hoofdstuk 

Activiteit 2 Test jouw creativiteit 

Doel van de activiteit De student in staat stellen om op basis van de opgedane kennis 

nadelen te identificeren. 

Duur 2 minuten 

Soort activiteit Schrijven 

Bronnen – Video’s, PPT’s, Online Artikelen, Theorie, Infographics 

Bron 1 titel https://www.youtube.com/watch?v=Mh1rXR40hyk  

Bron 2 titel MSG Management Study Guide 

https://www.youtube.com/watch?v=Mh1rXR40hyk
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Voor we beginnen… 

Voltooi de volgende activiteit. Wat is het verschil tussen zakelijk en sociaal ondernemerschap? 

 

ACTIVITEIT 1 

 Zakelijk ondernemerschap versus sociaal ondernemerschap 

Schrijf twee verschillen op die je kunt bedenken tussen zakelijk ondernemerschap en sociaal 

ondernemerschap: 

 

 

 

Bekijk nu de volgende video. Had je gelijk? 

https://www.youtube.com/watch?v=Mh1rXR40hyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Mh1rXR40hyk
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Hoofdstuk 2: Waarom Sociaal? Wat is de Toegevoegde Waarde?  

De termen "sociaal bedrijf" en "sociale onderneming" worden vaak door elkaar gehaald. In veel 

opzichten zijn ze vergelijkbaar, maar in andere niet. In feite kan een sociaal bedrijf worden 

beschouwd als een subgroep van een sociale onderneming of een van de manieren waarop een 

sociale onderneming zich manifesteert. Bovendien kan een sociale onderneming financiering 

krijgen van particulieren, subsidies of de overheid, terwijl een sociaal bedrijf dat niet kan. 

Muhammad Yunus introduceerde het begrip sociale onderneming, welke hij in wezen 

presenteerde als een alternatief voor het kapitalisme. Het was bedoeld om de gebreken en 

mislukkingen van het kapitalisme op te lossen, dat zich uitsluitend richt op winst en andere 

aspecten van het bedrijf over het hoofd ziet of niet aanpakt. Hij ontwierp een nieuw kader waarin 

winstgevende en sociale ondernemingen naast elkaar bestaan. Bovendien is het maken van winst 

voor sociale ondernemingen niet verboden. Ze mogen echter geen dividend uitkeren of winst 

herinvesteren in het bedrijf om de activiteiten uit te breiden en om zoveel mogelijk mensen te 

laten profiteren. 

Sociale ondernemingen zijn bedrijven die waarde willen toevoegen aan de samenleving en 

tegelijkertijd winst (zo niet rijkdom) willen maken. Als algemene regel geldt dat de oplossingen 

die zij bieden innovatief, uniek en vriendelijk voor mens en milieu moeten zijn; kosten efficiëntie 

is ook een belangrijke overweging. Dit zijn allemaal obstakels voor de levensvatbaarheid van 

sociale bedrijven op de lange termijn, maar degenen die kunnen opschalen, zullen een aanzienlijk 

verschil kunnen maken! Het zijn bedrijven die op de een of andere manier de samenleving, de 

mens en het milieu ten goede komen. 

Er zijn ondernemer specifieke voordelen van een sociale onderneming, zoals: 

 Fondsenwerving is makkelijker voor sociale ondernemingen. De overheid biedt hiervoor 

tal van drijfveren en programma's.  

 Het is ook vrij eenvoudig om deze organisaties op de markt te brengen en te promoten. 

Het is makkelijker om publieke en media-aandacht te trekken wanneer een 

maatschappelijk probleem wordt aangepakt met een oplossing. De mate van publiciteit 

wordt vaak bepaald door de uniciteit van de oplossing. 
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 Omdat het bedrijf een sociaal aspect heeft, is het eenvoudiger om steun te krijgen van 

gelijkgestemden. In vergelijking met andere bedrijfstakken is het ook gemakkelijker om 

mensen in te huren tegen lagere tarieven. 

 Diensten, ongeacht het segment waarin ze worden geleverd, zijn beter 

gepersonaliseerd om aan de behoeften van het individu of de situatie te voldoen. Dit is 

ook zo ontworpen om samen te werken met alle andere systemen, zoals het milieu, de 

samenleving en de mens. 

 Een ander voordeel van een sociale onderneming is de kosten efficiëntie. In vergelijking 

met de identieke service van een winstgevende organisatie, zijn de oplossingen die door 

deze organisaties worden aangeboden in de vorm van producten of diensten redelijker. 
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Hoeveel heb ik geleerd? 
 

ACTIVITEIT 1 

 Test jouw creativiteit. 

Nu je de voordelen van sociaal ondernemerschap kent, kun je dan ook eventuele nadelen 

bedenken van het worden van een sociaal ondernemer?   
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HOOFDSTUK 3. SOCIAL BUSINESS MODEL CANVAS 

Duur 30 minuten 

Korte omschrijving Ontwikkeling van een Social Business Model Canvas om alle 
benodigde activiteiten/middelen te identificeren. 

Leerresultaten Kennis: Begrijp hoe het Social Business Model Canvas werkt 

Vaardigheden: Identificeer de benodigde activiteiten en middelen 

Houding: maak een Social Business Model Canvas 

Activiteiten – Na het afronden van het hoofdstuk 

Activiteit 1 Maak je eigen Social Business Model Canvas 

Doel van de activiteit Een casestudy analyseren en een Social Business Model Canvas 

maken op basis van deze casestudy 

Duur 25 minuten 

Soort activiteit Interactief diagram 

Bronnen – Video’s, PPT’s, Online Artikelen, Theorie, Infographics 

Bron 1 titel https://app.creately.com/diagram/PAQUSgIJLqR/edit  

Bron 2 titel https://canvanizer.com/ 

Bron 3 titel https://www.strategyzer.com/canvas/business-model-canvas 

https://app.creately.com/diagram/PAQUSgIJLqR/edit
https://canvanizer.com/
https://www.strategyzer.com/canvas/business-model-canvas
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Hoofdstuk 3: Business Model Canvas: Hoe Ontwikkel je een Social Business 
Model Canvas om alle Benodigde Activiteiten/Middelen te Identificeren 

Het Business Model Canvas (BMC) is een strategische managementtool om een zakelijk idee of 

concept snel en effectief te definiëren en te communiceren. Het is een document van één pagina 

dat de basisprincipes van een bedrijf of product doorneemt en een idee op een logische manier 

uiteenzet. De rechterkant van de BMC is gewijd aan de klant (extern), terwijl de linkerkant is 

gewijd aan het bedrijf (intern). De waardepropositie, de uitwisseling van waarde tussen jouw 

bedrijf en jouw klanten/klanten, brengt zowel externe als interne elementen samen. Over het 

algemeen wordt de waarde van een klant ingeruild voor geld wanneer jouw bedrijf een probleem 

oplost of pijn voor hen verlicht. We hebben echter al geleerd dat we door sociaal 

ondernemerschap waarde creëren om een sociaal, cultureel en/of milieuprobleem aan te 

pakken, en dit is de belangrijkste focus van ons Social Business Model Canvas. Hieronder vind je 

een algemeen sjabloon voor de illustratie van jouw bedrijfsidee: 

Laten we nu de belangrijkste kenmerken van het Business Model Canvas ontdekken: 

Figuur 2: Het Business Model Canvas 
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 Belangrijkste partners (Key partners): Wie zijn onze belangrijkste partners? Wie zijn onze 

belangrijkste leveranciers? Welke kernmiddelen nemen we van partners over? Welke 

kernactiviteiten voeren partners uit? 

 

 Kernactiviteiten (Key activities): Welke kernactiviteiten vereisen onze 

waardeproposities? Onze kanalen? Klantrelaties? Inkomstenstromen? 

 

 Kernmiddelen (Key resources): Welke kernmiddelen vereisen onze waardeproposities? 

Onze kanalen? Klantrelaties? Inkomstenstromen? 

 

 Waardeproposities (Value propositions): Welke waarde leveren we aan de klant? Welk 

probleem van onze klanten lossen we op? Welke bundels van producten en diensten 

bieden we aan elk klantsegment? Aan welke klantbehoeften voldoen we? 

 

 Klantrelaties (Customer relationship): Wat voor soort relatie verwacht elk van onze 

klantsegmenten dat we met hen aangaan en onderhouden? Welke hebben we opgezet? 

Hoe zijn ze geïntegreerd met de rest van ons bedrijfsmodel? Hoe duur zijn ze? 

 

 Kanalen (Channels): Via welke kanalen willen onze klantsegmenten worden bereikt? Hoe 

bereiken we ze nu? Hoe zijn onze kanalen geïntegreerd? Welke werken het beste? Welke 

zijn het meest kostenefficiënt? Hoe integreren we ze met klantroutines? 

 

 Klantsegementen (Customer segment): Voor wie creëren we waarde? Wie zijn onze 

belangrijkste klanten? Is ons klantenbestand een massamarkt, nichemarkt, 

gesegmenteerd, gediversifieerd, veelzijdig platform? 

 

 Kostenstructuur (Cost structure): Wat zijn de belangrijkste kosten die inherent zijn aan 

ons businessmodel? Welke kernmiddelen zijn het duurst? Welke kernactiviteiten zijn het 

duurst? 

 

 Inkomstenstromen (Revenue streams): Voor welke waarde zijn onze klanten echt bereid 

te betalen? Waar betalen ze momenteel voor? Hoe betalen ze momenteel? Hoe zouden 

ze het liefst betalen? Hoeveel draagt elke inkomstenstroom bij aan de totale inkomsten? 

Er zijn veel online bronnen om een Business Model Canvas te ontwikkelen. Hieronder een paar 

voorbeelden: 

https://canvanizer.com/ 

https://www.strategyzer.com/canvas/business-model-canvas 

 

https://canvanizer.com/
https://www.strategyzer.com/canvas/business-model-canvas
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Hoeveel heb ik geleerd? 

 

ACTIVITEIT 1 

 

 Maak je eigen Social Business Model Canvas. 

Op dit punt kun je misschien beschrijven wat sociaal ondernemerschap is en wat het verschil is 

tussen zakelijk ondernemerschap en sociaal ondernemerschap. Je hebt ook het Business Model 

Canvas en de belangrijkste kenmerken ervan gezien. Tijdens deze activiteit moet je de volgende 

stappen doornemen: 

1) Kies jouw favoriete case study uit het geleverde materiaal 

2) Analyseer de case study (je kunt de 3D2ACT e-Mapping tool gebruiken om meer over 

het initiatief te weten te komen).  

3) Ben je in staat om op basis van de gekozen sociale onderneming/initiatief een Business 

Model Canvas te ontwikkelen die op het SOCIALE vraagstuk gebaseerd is? 

4) Volg deze link (https://app.creately.com/diagram/PAQUSgIJLqR/edit) en maak het 

Social Business Model Canvas online. 

 

VERGEET NIET DAT ONS BELANGRIJKSTE DOEL HET CREËREN VAN WAARDE IS!  

https://app.creately.com/diagram/PAQUSgIJLqR/edit
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MODULE 2. EDUCATIEF PAKKET OM EEN 

SOCIAAL ONDERNEMER TE WORDEN 
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HOOFDSTUK 1. INTRODUCTIE TOT HET ENTRECOMP MODEL 

Duur 30 minuten 

Korte omschrijving Globaal overzicht van het EntreComp Model en inbegrepen 

vaardigheden 

Leerresultaten Kennis: Definieer en raak vertrouwd met het EntreComp Model 

Vaardigheden: Identificeer belangrijke competenties om een sociaal 

ondernemer te worden 

Houding: Integreer sociale impact in vaardigheden 

Activiteiten – Voordat je begint met het hoofdstuk 

Activiteit 1 Introductie tot het EntreComp Model 

Doel van de activiteit Weten wat het kennisniveau is voorafgaand aan het begin van het 

hoofdstuk door de lege plekken in afbeelding 1 in te vullen, dit doe je 

door te brainstormen over de vaardigheden die een sociaal 

ondernemer zou moeten hebben. 

Duur 5 minuten 

Soort activiteit Vul de lege plekken in 

Activiteiten – Na het afronden van het hoofdstuk 

Activiteit 2 Quiz over het EntreComp Model 

Doel van de activiteit Het kennisniveau weten na het afronden van het hoofdstuk 

Duur 3 minuten 

Soort activiteit 5 vragen 

Activiteiten – Tijdens de training 

Activiteit 3 Het EntreComp Model 

Doel van de activiteit Begrijp op een praktische manier (via een video – bron 1) wat precies 

het EntreComp Model is en lees de inhoud van 1.1. Het volledige 

beeld van het EntreComp Model 

Duur 10 minuten 

Soort activiteit Video en tekst 

 

Activiteit 4 De 15 competenties 
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Doel van de activiteit Identificeer de 15 competenties die mensen moeten ontwikkelen om 

een ondernemersmentaliteit te hebben door de inhoud van 1.2 te 

lezen. De 15 competenties 

Duur 10 minuten 

Soort activiteit Tekst (reflectie) 

 

Activiteit 5 De sociale impact 

Doel van de activiteit Begrijp hoe je sociale impact kunt integreren in de vaardigheden door 

de inhoud van 1.3 te lezen. De sociale impact 

Duur 2 minuten 

Soort activiteit Tekst (reflectie) 

Bronnen – Video’s, PPT’s, Online Artikelen, Theorie, Infographics 

Bron 1 titel EntreComp video  

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1317&langId=en#:~:text=EntreComp%20is%20a%20free%2C%20flexible,practice%20to%20develop%20entrepreneurial%20skills
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Voor we beginnen… 

 

ACTIVITEIT 1 

 

 Het plaatje van sociaal ondernemen 

Over welke vaardigheden moet een sociaal ondernemer beschikken? Denk na en vul elk 

bloemblad met één competentie. 
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Hoofdstuk 1: Introductie tot het EntreComp Model 

In een snel veranderende wereld moet iedereen over de nodige vaardigheden, ideeën en kennis 

beschikken om zich persoonlijk en professioneel te ontwikkelen. Om dit te doen, moeten mensen 

een ondernemersmentaliteit ontwikkelen, in bijna alle aspecten van het leven. De Europese 

Commissie heeft het European Entrepreneurship Competence Framework (EntreComp) 

ontwikkeld om de kennis, vaardigheden en houdingen van mensen te beschrijven om deze 

ondernemersmentaliteit te ontwikkelen. 

Specifieker: 

 EntreComp brengt 3 sleutelgebieden in kaart (ideeën en kansen, middelen, in actie); 

 Elk gebied bevat 5 competenties (totaal 15 competenties) die even belangrijk zijn; 

 Elke competentie wordt opnieuw gedefinieerd door middel van leerresultaten (kennis, 

vaardigheden en houdingen) in 8 progressieniveaus om de groei en vooruitgang van deze 

ondernemersmentaliteit te tonen en te ondersteunen.  

 

  

Figuur 3: Volledige afbeelding van het EntreComp Model  
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1.1 De 15 Competenties  

Zoals eerder vermeld, is elk sleutelgebied onderverdeeld in vijf competenties, elk met zijn eigen 

belang. In EntreComp zijn alle competenties alleen genummerd om ze gemakkelijk te kunnen 

raadplegen zonder volgorde of hiërarchie te impliceren. Dit zorgt voor meer flexibiliteit en 

aanpasbaarheid van dit model, afhankelijk van waar en hoe het wordt gebruikt. Daarom wordt 

het EntreComp-wiel vooral gezien als een uitgangspunt om te begrijpen waar deze 

ondernemersmentaliteit uit bestaat. 

Hieronder wordt een nadere toelichting gegeven op deze 15 competenties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figuur 4: Het EntreComp-wiel 
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Kansen spotten  
Identificeer en omarm kansen die van waarde kunnen 
zijn en identificeer uitdagingen die moeten worden 
aangegaan. 

Creativiteit 
Experimenteer met innovatieve benaderingen en 
ontwikkel verschillende ideeën voor het verbeteren 
van waarde en oplossingen. 

Visie Visualiseer de toekomst op basis van huidige acties, 
inspanningen en hun mogelijke gevolgen. 

Ideeën waarderen 
Beoordeel en erken de uitkomst of het potentieel van 
een idee en identificeer geschikte manieren om het te 
realiseren. 

Ethisch en duurzaam denken 
Beoordeel de gevolgen van ideeën voor de 
gemeenschap, de doelgroep, de samenleving en het 
milieu en denk na over de duurzaamheid hiervan.  

Zelfbewustzijn en zelfeffectiviteit Reflecteer op jouw behoeften en identificeer jouw 
sterke en zwakke punten.  

Motivatie en doorzettingsvermogen 
Wees gemotiveerd om ideeën om te zetten in acties 
en blijf het proberen, zelfs als het meer tijd kost dan 
gepland.  

Middelen mobiliseren Beheer alle middelen die nodig zijn om ideeën in actie 
om te zetten en er het beste uit te halen.  

Financiële en economische 

geletterdheid 

Maak een schatting van de kosten om jouw idee te 
realiseren en beheer de financiering om jouw idee te 
ondersteunen. 

Anderen mobiliseren Inspireer relevante belanghebbenden en toon jouw 
capaciteiten om vertrouwen in hen te wekken. 

Ideeën en Kansen  

Middelen  
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1.2 De Sociale Impact 

Het belangrijkste verschil tussen een 'traditionele' onderneming en een sociale onderneming is 

de impact die de tweede heeft op de samenleving en het milieu, terwijl de 'traditionele' 

onderneming over het algemeen winst en economische ontwikkeling nastreeft. Om de sociale 

impact in EntreComp te integreren, is het belangrijk om kritisch te denken en de potentiële 

sociale impact achter elk van de bovengenoemde competenties te identificeren. Met het in 

gedachten hebben van een voorbeeld van een sociale onderneming, kan deze theorie echt in de 

praktijk worden gebracht.  

Initiatief nemen Initieer processen, handel zelfstandig en ga 
uitdagingen aan. 

Planning en Management Stel doelen voor de lange, middellange en korte 
termijn en stel prioriteiten. 

Omgaan met onzekerheid, 
ambiguïteit en risico 

Beslissingen nemen, zelfs als er onzekerheid en 
ambiguïteit is, en ga om met snel veranderende 
situaties.  

Samenwerken 
Werk samen met anderen en bouw sterke 
netwerkrelaties op.  

Leer door ervaring Reflecteer en leer van jouw acties en met anderen.  

In Actie Komen  
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Hoeveel heb ik geleerd? 

 

ACTIVITEIT 1 

 Quiz 

 

1. Het EntreComp Model is ontwikkeld om kennis, vaardigheden en houdingen te 

beschrijven die mensen moeten ontwikkelen voor een mentaliteit van alleen sociale 

ondernemers. 

a) Waar  

b) Niet waar 

 

2. Het EntreComp Model is onderverdeeld in welke 3 sleutelgebieden? 

a) Ideeën, Middelen en Kansen, In actie komen  

b) Kansen, Middelen en belanghebbenden, In actie komen 

c) Ideeën en Kansen, Middelen, In actie komen 

 

3. Hoeveel progressieniveaus zijn er?  

a) Zes 

b) Zeven 

c) Acht 

 

4. De 15 competenties zijn op hiërarchische manier opgesteld.  

a) Waar 

b) Niet waar 

 

5. De sociale impact is: 

a) De impact op de samenleving  

b) De impact op het milieu 

c) Beide 
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HOOFDSTUK 2. WAT HEB JE NODIG OM EEN SOCIAAL ONDERNEMER TE WORDEN? 

Duur 30 minuten 

Korte omschrijving Belangrijkste aspecten van een sociaal ondernemer 

Leerresultaten Kennis: Maak kennis met voorbeelden van sociaal ondernemers 

Vaardigheden: Identificeer de belangrijkste vaardigheden met 

betrekking tot sociaal ondernemers 

Houding: wees gemotiveerd om jouw eigen sociale onderneming op 

te starten op basis van de gegeven voorbeelden 

Activiteiten – Voordat je begint met het hoofdstuk 

Activiteit 1 Zoeken naar bekende sociaal ondernemers   

Doel van de activiteit Weten wat het kennisniveau is voorafgaand aan het hoofdstuk door 

online te zoeken naar bekende sociaal ondernemers (meer informatie 

in Hand-out 1) 

Duur 10 minuten 

Soort activiteit Online onderzoek + reflectievragen 

Activiteiten – Na het afronden van het hoofdstuk 

Activiteit 2 Quiz over de bekende sociaal ondernemers   

Doel van de activiteit Het kennisniveau weten na het afronden van het hoofdstuk  

Duur 5 minuten 

Soort activiteit 5 vragen 

Activiteiten – Tijdens de training 

Activiteit 3 Drie bekende sociaal ondernemers en hun verhaal    

Doel van de activiteit Ontdek succesvolle sociaal ondernemers en lees hun verhaal in 

paragraaf 2.1-2.3  

Duur 15 minuten 

Soort activiteit Video en tekst 

Bronnen – Video’s, PPT’s, Online Artikelen, Theorie, Infographics 

Bron 1 titel Tom Szaky 

Bron 2 titel Somya Munjal 

Bron 3 titel Greg Overholt 

https://www.youtube.com/watch?v=7283qRcMOy0
https://www.youtube.com/watch?v=qzjbUov4PEk
https://www.youtube.com/watch?v=7178mTndI6A


     

30 
 

 

Hoofdstuk 2: De Sociaal Ondernemer: Wat heb je Nodig om een Sociaal 
Ondernemer te Worden?  

Zoals eerder vermeld, prioriteert EntreComp de 15 competenties die in dit model zijn opgenomen 

niet en is het model aanpasbaar. Een sociaal ondernemer moet immers tal van vaardigheden 

hebben ontwikkeld om succesvol te zijn en zijn sociale onderneming in stand te houden. Het 

3D2ACT-consortium heeft er echter drie competenties uit gehaald (ten behoeve van het project) 

die voor dit project als de belangrijkste worden beschouwd. Er is gekozen voor één competentie 

per sleutelgebied: 

- Ethisch en duurzaam denken (uit het sleutelgebied “Ideeën en kansen”) 

- Financiële en economische geletterdheid (uit het sleutelgebied “Middelen”) 

- Planning en Management (uit het sleutelgebied “In actie komen”) 

Elke competentie zal in de volgende hoofdstukken verder worden ontwikkeld, maar we laten ze 

alvast kort bekijken aan de hand van voorbeelden van bekende sociaal ondernemers.  
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2.1 Ethisch en Duurzaam Denken  

TOM SZAKY 

Tom Szaky is op een missie om alles te recyclen via zijn sociale onderneming TerraCycle. Deze 

sociale onderneming werd opgericht in 2001, toen het elimineren van afval nog geen prioriteit 

was. Echter twee decennia later, zijn we dagelijks bezig met milieubewustzijn in ons leven. Als 

gevolg hiervan is TerraCycle wereldwijd explosief gegroeid dankzij belangrijke partnerschappen 

met grote merken zoals Nestle, Carrefour (Frankrijk), Tesco (VK), Unilever, Gillette en P&G, die 

het bedrijf betalen om de oude producten van klanten in te zamelen en te recyclen . 

Tom Szaky lanceerde zijn sociale onderneming toen hij 19 jaar oud was. Op dat moment was 

TerraCycle meer een bijzaak waarbij voedselverspilling met behulp van wormen werd omgezet 

in hoogwaardige mest. Toen realiseerde hij zich dat voedsel slechts het topje van de ijsberg was, 

aangezien plastic een ernstiger probleem was. Echter, producten die van meerdere materialen 

zijn gemaakt, en daarom complexer en tijdrovender zijn, werden niet gerecycled. Al snel ontdekte 

Tom dat al deze voorwerpen gerecycled kunnen worden, zelfs als recyclingbedrijven datgene wat 

ze kunnen recyclen met winst verwerken. En met zijn wil om alles te recyclen, werd TerraCycle 

geboren zoals het nu is. 

 

“We gebruiken in wezen al deze middelen op krediet, in de 

verwachting dat onze kinderen, dieren en de planeet ervoor 

zullen betalen in de toekomst.” 

 

Het idee van Tom Szaky, en nu sociale onderneming, is twintig jaar geleden begonnen en groeit 

voortdurend. Dit laat zien hoe ethisch en duurzaam denken vanaf het begin werd gebruikt en 

zich uitbreidde tot positieve gevolgen voor de samenleving. Door het door mensen ontwikkelde 

afval te verminderen, bevordert TerraCycle een groenere manier van leven en respect voor het 

milieu. 

Meer informatie: https://www.terracycle.com/nl-NL       

  

https://www.terracycle.com/nl-NL
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2.2 Financiële en Economische Geletterdheid 

SOMYA MUNJAL 

Somya Munjal is een gecertificeerde accountant (CPA – Certified Public Accountant) met veel 

ervaring in financiën en de auteur van het boek "Audacious Endeavours", dat onderzoekt hoe 

iedereen sociaal welzijn kan creëren door de kracht van ziel-inspirerende creaties. Daarnaast is 

ze de oprichter van een sociale onderneming genaamd Youthful Savings, de Managing Partner 

van CPA for the People, en de Creative Director van Audacious Endeavors. Via deze drie sociale 

ondernemingen wil ze mensen informeren over hun financiën en de verstoring van de 

welvaartskloof aanpakken. Bovendien deed haar werk als CPA haar beseffen hoe noodzakelijk 

het was om de economie te begrijpen om daarmee mensen te kunnen helpen. Daarom kunnen 

financiële kennis en het juiste management hiervan, volgens haar, zoveel meer doen om de 

problemen van de wereld op te lossen. 

 

“Geld is slechts energie om te verdelen en van de wereld een 

betere plek te maken.” 

 

Somya Munjal benadrukt de waarde van financiële kennis en hoeveel geluk ze had, vanwege haar 

professionele achtergrond, om deskundig te zijn in dit onderdeel bij het oprichten van haar 

sociale ondernemingen. Ze is van mening dat het vinden van fondsen voor je sociale 

onderneming fundamenteel en min of meer onvermijdelijk is, maar het is belangrijk om eerst een 

diepe inschatting te maken van wat je visie is voor je sociale onderneming en of die visie 

overeenkomt met wie jou geld geeft. Ze adviseert om veel tijd door te brengen met de 

investeerders van jouw onderneming om te begrijpen of deze samenwerking succesvol kan zijn. 

Echter, ze benadrukt het belang om hulp te vragen aan andere mensen die mogelijk meer 

ervaring hebben in de financiële sector, zoals accountants of objectievere deskundigen. 

Meer informatie: https://www.youtube.com/watch?v=qzjbUov4PEk  

  

https://www.youthfulsavings.com/
https://www.cpaforthepeople.com/
https://www.audaciousendeavors.com/
https://www.youtube.com/watch?v=qzjbUov4PEk
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2.3 Planning en Management 

GREG OVERHOLT 

Greg Overholt is de oprichter van de sociale onderneming Students Offering Support. Deze 

sociale onderneming is gevestigd in 30 universiteiten in heel Canada, waar vrijwilligers lesgeven 

aan eerstejaarsstudenten vlak voor hun examens in verschillende vakken/gebieden. Het 

ingezamelde geld gaat naar onderwijs gebaseerde ontwikkelingsprojecten op het platteland van 

Latijns-Amerika. Aan het einde van elk academiejaar gaan deze studenten twee weken naar 

Latijns-Amerika en werken ze aan de ontwikkelingsprojecten om de kracht en de impact te zien 

die hun acties hebben gehad op het leven van andere mensen. 

Tijdens een TED Talk vertelde hij over zijn eigen ervaring toen hij zijn eigen sociale onderneming 

startte en benadrukte hij de 6 fundamentele stappen om een sociale onderneming te starten. 

Planning en management zijn immers op elk moment in bijna alle aspecten van het leven 

belangrijk. 

 

“Met het juiste plan kan elke leraar, accountant, arts en 

professionele hockeyspeler creatieve en innovatieve 

oplossingen creëren om bedrijven vorm te geven.” 

 

Volgens Greg Overholt zijn de zes stappen als volgt: 

1. Identificeer het probleem en je passie hierachter. 

2. Vind “supersterren” die jou kunnen helpen en die gepassioneerd zijn voor jouw idee en 

jouw potentiële onderneming. 

3. Bepaal jouw model, de impact en geschiktheid. 

4. Heb plezier bij het falen en leren  

5. Breng mensen in jouw organisatie en sta open om te helpen 

6. Denk na of je moet “overstappen” of “ontwikkelen” 

Meer informatie: https://www.youtube.com/watch?v=7178mTndI6A  

https://studentsofferingsupport.org/
https://www.youtube.com/watch?v=7178mTndI6A
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HOOFDSTUK 3. IDEEËN EN KANSEN – ETHISCH EN DUURZAAM DENKEN 

Duur 1 uur 

Korte omschrijving Leer over duurzaamheid en ethiek in het bedrijfsleven en 

gerelateerde onderwerpen zoals circulaire economie en de impact 

van acties 

Leerresultaten Kennis: Aan het einde van dit hoofdstuk moeten de studenten in staat 

zijn om: 

• Te begrijpen wat de belangrijkste ethische concepten zijn die de 

morele filosofie van het bedrijfsleven omkaderen 

• Begrip te tonen van duurzaamheidspraktijken  

• Ethische problemen te identificeren 

• De belangrijkste kenmerken van Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen te identificeren 

• Sociale, economische en milieukwesties in een zakelijke context te 

begrijpen 

• De gevolgen van de acties met betrekking tot duurzaamheid te 

begrijpen 

• Te leren hoe je een verantwoord product ontwikkelt volgens de 

principes van de circulaire economie 

Houding: 

• Hoe ethisch en duurzaam te handelen in een zakelijke context 

• Het toepassen van maatschappelijke verantwoordelijkheid in het 

bedrijfsleven 

• De ontwikkeling van businessmodellen in lijn met circulaire 

economie en duurzame praktijken 

Vaardigheden: 

• Verbeeldingskracht 

• Creativiteit 

• Ethisch denken 

• Duurzaam denken 
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• Vindingrijkheid 

• Samenwerken 

• Communiceren 

• Organiseren 

• Oplossingsgerichtheid 

• Besluitvaardigheid 

• Kritisch denken 

• Flexibel/aanpassingsvermogen 

• Experimenteren 

• Omgevingsbewustzijn 

• Doelen stellen 

Activiteiten – Voordat je begint met het hoofdstuk 

Activiteit 1 Ethisch en duurzaam denken quiz 

Doel van de activiteit Zelf het kennisniveau beoordelen voordat het hoofdstuk begint 

Duur 5 minuten 

Soort activiteit Quiz: 5 vragen 

Activiteiten – Na het afronden van het hoofdstuk 

Activiteit 2 Ethisch en duurzaam denken quiz 

Doel van de activiteit Beoordeel het kennisniveau na het afronden van het hoofdstuk 

Duur 5 minuten 

Soort activiteit Quiz: 5 vragen 

Activiteiten – Tijdens de training 

Activiteit 3 Sociaal ondernemerschap 

Doel van de activiteit Lees hier meer over sociaal ondernemerschap.  Bekijk voorbeelden 

van sociaal ondernemerschap, ideeën en wat enkele succesvolle 

sociaal ondernemers te zeggen hebben! Welke ideeën heb jij te 

bieden? Discussie. 

Duur 20 minuten 

Soort activiteit Verder lezen / Reflectie / Video’s / Discussie 

Activiteiten – Tijdens de training 

https://blog.hubspot.com/sales/social-entrepreneurship
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Activiteit 4 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen(SDG’s - Social Development Goals) 

Doel van de activiteit Denk na over de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen(SDG’s) door de 

bijbehorende VN-website te bekijken, waar je analytische informatie 

kan vinden over elk van de 17 SDG’s and deze video. Welke van deze 

zijn logisch voor jou en waar had je nog nooit over nagedacht? 

Discussie. 

Duur 30 minuten 

Soort activiteit Verder lezen / Reflectie / Video’s / Discussie 

Activiteiten – Tijdens de training 

Activiteit 5 Circulaire economie 

Doel van de activiteit Bekijk deze video, waarin het concept circulaire economie wordt 

uitgelegd. Bekijk deze video om erachter te komen wat er werkelijk 

gebeurt met het plastic dat je weggooit en deze video om meer te 

weten te komen over de levenscyclus van een t-shirt. Denk hierover 

na en ga in discussie over ethisch consumentisme en wat jij als 

individu kunt doen om het milieu te helpen.  

Duur 15 + 25 minuten 

Soort activiteit Video - Discussie 

Activiteiten – Tijdens de training 

Activiteit 6 Heroverweeg een bedrijfsmodel 

Doel van de activiteit Bekijk de volgende video van een bekend Baskisch kledingmerk dat 

de circulaire economie heeft toegepast in hun bedrijf. Bedenk zelf een 

potentieel bedrijfsidee en hoe je het concept circulaire economie zou 

toepassen in jouw bedrijfsmodel.  

Duur 5 + 25 minuten 

Soort activiteit Video / Reflectie / Ondernemingsplan in kaart brengen 

Bronnen – Video’s, PPT’s, Online Artikelen, Theorie, Infographics 

Website over sociaal 

ondernemerschap 

https://blog.hubspot.com/sales/social-entrepreneurship  

VN website met de  

17 SDG’s 

https://www.undp.org/sustainable-development-goals  

Video over de 17 

SDG’s   

https://www.youtube.com/watch?v=0XTBYMfZyrM&t=78s  

https://www.undp.org/sustainable-development-goals
https://www.youtube.com/watch?v=0XTBYMfZyrM&t=78s
https://www.youtube.com/watch?v=7b9R82vrA40
https://www.youtube.com/watch?v=_6xlNyWPpB8
https://www.youtube.com/watch?v=BiSYoeqb_VY
https://www.youtube.com/watch?v=cmkgfpgggII
https://blog.hubspot.com/sales/social-entrepreneurship
https://www.undp.org/sustainable-development-goals
https://www.youtube.com/watch?v=0XTBYMfZyrM&t=78s
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Video waarin 

circulaire economie 

wordt uitgelegd 

https://www.youtube.com/watch?v=7b9R82vrA40  

Video over wat er 

gebeurt als je plastic 

weggooit.  

https://www.youtube.com/watch?v=_6xlNyWPpB8  

Video over de 

levenscyclus van een 

t-shirt.   

https://www.youtube.com/watch?v=BiSYoeqb_VY  

Video van een bekend 

Baskisch kledingmerk 

dat  de circulaire 

economie heeft 

toegepast in hun 

bedrijf 

https://www.youtube.com/watch?v=cmkgfpgggII  

https://www.youtube.com/watch?v=7b9R82vrA40
https://www.youtube.com/watch?v=_6xlNyWPpB8
https://www.youtube.com/watch?v=BiSYoeqb_VY
https://www.youtube.com/watch?v=cmkgfpgggII
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Voor we beginnen… 

 

ACTIVITEIT 1 

 Quiz 

 

1. De volgende bewering is correct. Ethisch en duurzaam denken gaat over ethisch 

handelen, duurzaam denken, impact inschatten en verantwoordelijk zijn. 

a) Ja 

b) Nee 

 

2. Wat zijn de 3 pijlers van duurzaamheid? 

a) Milieu, Sociaal, Economisch 

b) Energie, Onderzoek & ontwikkeling, Onderwijs 

c) Cultuur, Politiek, Gelijke kansen 

 

3. Waar staat SDG voor? 

a) Sustainable Digital Goods  

b) Societal Development Grants 

c) Sustainable Development Goals 

 

4. Als onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen mag een bedrijf zich niet 

bezighouden met: 

a) Greenwashing  

b) Vrijwilligerswerk 

c) Ethische arbeidsvoorwaarden 

 

5. Wat is het motto van circulaire economie in het engels? 

a) Take-make-waste 

b) Take-make-reuse 

c) Take-make-reuse/repair 
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Hoofdstuk 3. Ideeën en Kansen - Ethisch en Duurzaam Denken 

3.1 Inleiding 

Hoofdstuk 3 heeft betrekking op “ethisch en duurzaam denken”, een van de 15 competenties die 

elke student kan ontwikkelen om ondernemer te worden, volgens het EC Entrepreneurship 

Competence Model, beter bekend als de EntreComp. Deze competentie behoort tot het 

belangrijkste competentiegebied "Ideeën en kansen" van het EntreComp model. 

3.2 Wat is Ethisch en Duurzaam Denken? Hoe is dit Cruciaal in Sociaal Ondernemerschap? 

Ethisch en duurzaam denken heeft te maken met het kunnen inschatten van de gevolgen en 

impact van ideeën, kansen en acties. Het heeft betrekking op houdingen, gedragingen, waarden 

en de mentaliteit die een ondernemer of een persoon, organisatie, enz. zou moeten hebben om 

ethische beslissingen te nemen en duurzaam te denken en te handelen. 

Om precies te zijn, moeten sociaal ondernemers volgens het EC Entrepreneurship Competence 

Model: 

1. De gevolgen van ideeën die waarde toevoegen en het effect van ondernemende actie 

op de doelgemeenschap, de markt, de samenleving en het milieu beoordelen 

2. Over hoe duurzaam sociale, culturele en economische doelen op de lange termijn zijn, 

en de gekozen handelwijze nadenken 

3. Verantwoord handelen 

Met andere woorden, ethisch en duurzaam denken kan worden onderverdeeld in ethisch 

handelen, duurzaam denken, impact inschatten en verantwoordelijk zijn. 

Meestal heeft een ethisch denkende ondernemer niet alleen oog voor winst, maar ook de mens 

en de planeet. Traditioneel ondernemerschap waarbij het enige doel winst is, wordt als passé 

beschouwd. In de wereld van vandaag de dag zijn de motivaties om een bedrijf te starten 

aanzienlijk veranderd, net als die van consumenten als het gaat om wat ze kopen. 

Sociaal ondernemerschap heeft alles te maken met het opbouwen van een bedrijf dat niet alleen 

winst in gedachten heeft, maar ook rekening houdt met sociale verantwoordelijkheid en waarde, 

evenals met het milieu. Het is daarom duidelijk dat ethisch gedrag en duurzaam denken de 

speerpunten moeten zijn van elke beginnende sociaal ondernemer. 
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Een sociaal ondernemer is een persoon die een ondernemende organisatie begint met de 

bedoeling sociale problemen aan te pakken en bij te dragen aan het maatschappelijk welzijn. 

Deze bedrijven kunnen een for-profit, non-profit of hybride model hebben, maar fondsen 

worden doorgaans gebruikt om de operationele kosten te ondersteunen en programma's te 

ontwikkelen om doelmarkten te ondersteunen. 

Maatschappelijk ondernemende beslissingen moeten altijd worden genomen met ethisch en 

duurzaam denken in het achterhoofd en de leidende vraag moet zijn: 

Wat is belangrijker? Winst (Profit), Mensen (People) of de Planeet (Planet)? 

De hierboven genoemde 3 P’s (Profit, People, Planet) vormen wat algemeen bekend staat als de 

bottom line initiatieven van ondernemingen en duurzaamheid is hiervan de verbinder. 

 
Figuur 5: Wat is Belangrijker? Winst, Mensen of de Planeet? 

In het tijdperk van verhoogde concurrentie is sociale verantwoordelijkheid een onderscheidende 

factor die veel bedrijven in staat stelt een beroep te doen op specifieke demografische gegevens 

van kopers. Consumenten stellen nu meer dan ooit hun vertrouwen in bedrijven waarvan zij 

denken dat ze actie ondernemen. 
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3.3 Wat Zijn Duurzaamheid en Ethiek in het Bedrijfsleven? Sociale, Economische en Ecologische 
Duurzaamheid 

De Wereldtop van 2005 over sociale ontwikkeling definieerde duurzaamheid als een integratie 

van sociale, ecologisch een economische factoren. 

Een echt duurzaam, ethisch bedrijf moet rekening houden met de bovengenoemde 3 factoren, 

die ook wel bekend staan als de drie (3) pijlers van duurzaamheid:  

1. Sociaal (Verantwoordelijkheid/Gelijkheid) - Mensen 

2. Milieu (Bescherming) - Planeet 

3. Economisch (Levensvatbaarheid) - Winst 

Deze vertegenwoordigen belangrijke gebieden waarin veranderingen nodig zijn om de 

levensduur en gezondheid van de planeet en de mensheid te waarborgen. Duurzaamheid kan 

alleen worden bereikt als alle 3 de pijlers in evenwicht zijn. Het niet aanpakken van één pijler 

heeft invloed op de andere twee, daarom is het belangrijk om alle drie op een gelijke wijze aan 

te pakken. 

Duurzaamheid en ethiek in het bedrijfsleven zijn voor veel bedrijven een topprioriteit geworden 

en anderen staan onder druk om te laten zien hoe ze van plan zijn hun goederen en diensten op 

een duurzame manier te leveren. Ze streven niet alleen naar economische winst, maar ook naar 

sociaal welzijn en milieubescherming. Het is dus van cruciaal belang dat bedrijven zich richten op 

het ontwikkelen van plannen die winstgevendheid op lange termijn combineren met maximale 

sociale verantwoordelijkheid en milieubescherming.. 

 
Figuur 6: De 3 Pijlers van Duurzaamheid 
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SOCIALE DUURZAAMHEID 

Dit betreft sociale verantwoordelijkheid en het wederzijdse begrip dat alle acties moeten worden 

ondernomen in het voordeel van de bredere gemeenschap om sociaaleconomische 

rechtvaardigheid te brengen. 

Een duurzaam bedrijf moet de steun en goedkeuring hebben van zijn werknemers, 

belanghebbenden en de gemeenschap waarin het actief is. Dit komt neer op een eerlijke 

behandeling van werknemers en een goede buur en gemeenschapslid zijn. Veel organisaties 

nemen 'bedrijfswaarden' zoals diversiteit, inclusie, vertrouwen, eerlijke lonen, enz. over in hun 

bedrijfsstrategie in een poging om verantwoordelijkheid, menselijkheid en respect in de 

bedrijfssector te integreren. 

Enkele voorbeelden zijn:  

 producten inkopen bij fabrieken met goede en veilige werkomgevingen 

 gebruik van gerecyclede materialen 

 zorgen voor de mogelijkheid van het parkeren van hybride en elektrische voertuigen in 

wagenparken 

 doneren aan de behoeften aan de klant 

 fondsenwerving, sponsoring, beurzen en investeringen in lokale openbare projecten 

 medewerkers betrekken bij beslissingen over liefdadigheidsacties 

 markt specifieke vaardigheidstrainingen 

 duurzame landbouw en voedseldonaties 

 veiligheidsinitiatieven voor werknemers 

 initiatieven voor empowerment van vrouwen 

 bieden van responsieve voordelen (betere moederschaps- en vaderschapsuitkeringen, 

flexibele planning en leer- en ontwikkelingsmogelijkheden) 

 universele toegankelijkheid opnemen in het ontwerp van digitale producten 

 Transparantie in de toeleveringsketen vergroten 
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DUURZAAMHEID VAN HET MILIEU 

Dit betreft bedrijven die zich echt inspannen om hun activiteiten en werkplekken ecologisch 

duurzamer te maken om de natuurlijke omgeving te behouden, de uitputting van natuurlijke 

hulpbronnen tot een minimum te beperken en in lijn te zijn met een groeiende consensus over 

klimaatactie. Veel bedrijven hebben zich gerealiseerd dat zorg voor het milieu een positieve 

financiële impact kan hebben. 

In een toespraak over klimaatverandering stelde VN-secretaris-generaal Antonio Guterres: 

“Vrede sluiten met de natuur is de bepalende taak van de 21e eeuw. Het moet de hoogste 

prioriteit zijn voor iedereen, overal.” Hij beweerde dat we onze relatie met de planeet moeten 

heroverwegen en praktijken moeten aanmoedigen die leiden tot een duurzamere toekomst. 

Nu klimaatverandering zo’n cruciaal probleem is, is het opnieuw evalueren van hun milieu-impact 

de nieuwe trend onder bedrijven. Bedrijven voeren hun strategieën voor het bestrijden van 

klimaatverandering opnieuw uit met acties die variëren van de overgang naar hernieuwbare 

vormen van energie tot een nieuw verpakkings- en recyclingbeleid. 

Het doel is om milieuvriendelijke acties te ondernemen, zoals het verkleinen van de CO2-

voetafdruk, het verminderen of elimineren van afval, het gebruik van minder water, het 

bevorderen van recycling en milieubewust winkelen, het financieren van relevante projecten, het 

minimaliseren van de CO2-uitstoot en het verpakken van goederen met gerecycled materiaal 

(groene verpakking ), om er een paar te noemen. 

ECONOMISCHE DUURZAAMHEID 

Dit betreft het veranderen van perspectief en het transformeren van een bedrijfsdoel van alleen 

financiële winst op de korte termijn naar veiligheid en succes op de lange termijn in evenwicht 

met milieu en de samenleving. Hoewel financiële winst een bedrijfsprioriteit is, zorgen duurzame 

bedrijven ervoor dat hun activiteiten geen sociale of ecologische problemen veroorzaken die het 

succes van het bedrijf op de lange termijn zouden schaden en richten ze zich ook op geleidelijke 

groei met minder risico en een hoger rendement en voordelen op lange termijn. 
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Zonder duurzame winstgevendheid kunnen bedrijven niet innoveren en opereren, met negatieve 

economische gevolgen. Winst tegen elke prijs is echter van tafel. Ethische en duurzame winst is 

het mechanisme voor bedrijven om de samenleving te voorzien van de benodigde producten en 

diensten zonder het milieu of hun gemeenschappen te schaden. 

Goed ondernemingsbestuur, efficiënt gebruik van sociaaleconomische middelen, 

risicobeoordeling, noodplannen, mensgerichte praktijken, verantwoord financieel en 

vermogensbeheer zijn allemaal essentiële economische duurzaamheidsmaatregelen die door 

sociale ondernemers moeten worden geïmplementeerd en gerespecteerd. 

De focus moet liggen op mensen en hoe zij waar mogelijk economische stabiliteit kunnen 

behouden. Duurzame bedrijven streven naar ethische beslissingen als het gaat om leveranciers, 

medewerkers en klanten door een goede werkomgeving te bieden, een eerlijk en tijdig loon te 

betalen voor een redelijk aantal uren, een eerlijke prijs te betalen voor goederen/diensten, 

ziekengeld en ouderschapsverlof te bieden, een veilige toekomst te bieden en hebzucht te 

elimineren (redelijke prijzen, eerlijke marketing en veilige producten/diensten).  

3.4 De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals SDG’s) 

De eerder genoemde 3 pijlers worden verder uitgewerkt door de 17 doelstellingen van de 

Verenigde Naties. Deze doelstellingen “zijn een dringende oproep tot actie van alle landen in een 

mondiaal partnerschap. Ze erkennen dat het beëindigen van armoede en andere ontberingen 

hand in hand moet gaan met strategieën die de gezondheid en het onderwijs verbeteren, de 

ongelijkheid verminderen en economische groei stimuleren, terwijl we tegelijkertijd de 

klimaatverandering aanpakken en werken aan het behoud van onze oceanen en bossen.” 
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Figuur 7: De 17 VN Duurzame Ontwikkelingsdoelen 

De duurzame ontwikkelingsdoelen (SGD's) zijn acties die door de Verenigde Naties (VN) op 

verschillende gebieden zijn ontwikkeld met als doel een meer ethische en duurzame samenleving 

en wereld te bereiken. De 17 doelstellingen zijn allemaal met elkaar verbonden en geïntegreerd. 

Met de doelstellingen wordt erkend dat actie op het ene gebied van invloed zal zijn op de 

resultaten van andere, en dat ontwikkeling een balans moet vinden tussen sociale, economische 

en ecologische duurzaamheid. 

3.5 Belangrijkste Kenmerken van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een middel om te beschrijven hoe 

bedrijven hun impact op de samenleving meten en beheersen. Dit omvat zowel positieve als 

negatieve bijdragen aan de economie, het milieu en de samenleving. Het belangrijkste idee 

achter MVO is dat bedrijven naast winstmaximalisatie ook maatschappelijke doelstellingen 

nastreven. 

Dit is gemakkelijker voor grotere bedrijven die over meer middelen beschikken, maar het is 

belangrijk dat kleinere bedrijven ook MVO toepassen, omdat dit niet alleen het bedrijf ten goede 

komt, maar ook een aanzienlijke impact kan hebben, vooral in de lokale en kleinere 

gemeenschappen. 

Zakelijke MVO-initiatieven streven ernaar een positieve bijdrage te leveren aan het publiek, de 

economie of het milieu. In de sociaal bewuste groeiende omgeving van vandaag de dag hechten 

werknemers en klanten veel waarde aan het werken voor en het uitgeven van hun geld bij 

bedrijven die MVO hoog in het vaandel hebben staan, vooral jongere generaties. 
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MVO kan gunstig zijn voor een bedrijf, door het verbeteren van het imago bij het grote publiek 

en door verbetering van het moreel van de werknemers, betrokkenheid bij het bedrijf, evenals 

werktevredenheid en prestaties. Studies hebben aangetoond dat zowel het grote publiek als 

werknemers positief reageren wanneer ze duidelijk bewijs zien van MVO in een bedrijf en het 

anders aansprakelijk stellen. 

Het belang van MVO bleek uit een onderzoek van Cone Communications. Ter illustratie, uit dit 

onderzoek bleek dat meer dan 60% van de Amerikanen hoopt dat bedrijven sociale en 

ecologische veranderingen zullen stimuleren zonder overheidsregulering. Bijna 90% van de 

ondervraagde consumenten zei dat ze een product zouden kopen omdat een bedrijf een 

probleem ondersteunde waar ze om geven. Wat nog belangrijker is, bijna 75% zei dat ze zouden 

weigeren om van een bedrijf te kopen als ze zouden ontdekken dat het bedrijf een kwestie 

ondersteunt die in strijd is met hun eigen overtuigingen. 

Er zijn verschillende soorten/categorieën van MVO, waarvan het succes wordt gemeten door 

essentiële prestatie-indicatoren. De belangrijkste zijn: 

 Liefdadigheidsacties: donaties in welke vorm dan ook (geld, producten, diensten) aan sociale 

doelen. 

 Ethische arbeidsvoorwaarden: flexibele en redelijke werkuren, ouderschapsverlof, eerlijke 

en gelijke lonen voor zowel mannen als vrouwen, diversiteit, inclusiviteit, enz. 

 Milieu-inspanningen: stappen om de ecologische voetafdruk te verkleinen en te investeren 

in groene technologieën. 

 Vrijwilligerswerk: Bij gemeenschap gerelateerde evenementen zonder daar iets terug van te 

verwachten. 

 Transparantie: van bedrijfsmethoden en agenda's 

Het is belangrijk dat MVO-initiatieven medewerkers niet alleen betrekken bij de daadwerkelijke 

activiteit, maar ook bij het besluitvormingsproces. Het gevoel deel uit te maken van het proces 

en bij te dragen aan een zaak waarin ze geloven, zal resulteren in hun betrokkenheid. Ook neemt 

het scepticisme weg over de reikwijdte van de MVO-initiatieven, of ze duister zijn of niet.  
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Er zijn zelfs een aantal dingen die een bedrijf moet vermijden en juist duidelijk moeten maken 

dat ze om de juiste redenen aan MVO doen. Bijvoorbeeld, deelnemen aan 

liefdadigheidsinspanningen die geen verband houden met hun kernactiviteit, MVO-

mogelijkheden uitsluitend gebruiken voor marketingdoeleinden en/of MVO gebruiken om een 

verkeerde indruk van deugd te geven, ook wel greenwashing genoemd, zijn zaken die de 

reputatie van een bedrijf zowel intern kunnen schaden (werknemers) als extern (consumenten, 

algemeen publiek). In plaats daarvan moeten bedrijven proberen een doel te vinden waarin ze 

geloven, het op de lange termijn te maken en die extra stap voorwaarts proberen om de weg vrij 

te maken voor anderen om te volgen. 

3.6 Circulaire Economie en Haar Kenmerken 

Een circulaire economie is een alternatief economisch model, ter vervanging van het huidige 

lineaire model van 'take-make-waste'. Het model omvat efficiënt gebruik van hulpbronnen en 

het prioriteit geven aan hernieuwbare ingangen, het maximaliseren van het gebruik en de 

levensduur van een product om de maximale waarde eruit te halen en het terugwinnen en 

hergebruiken van bijproducten en afval om nieuwe materialen of producten te maken. Met 

andere woorden, om een circulaire economie te creëren ten voordele van iedereen en het milieu, 

moet elk element van het "take-make-waste"-model worden getransformeerd in termen van: 

 Hoe bronnen worden beheerd 

 Hoe producten worden gemaakt en gebruikt 

 Wat er na de tijd met de producten en hun materialen gebeurt 

In vergelijking met lineaire economie werkt circulaire economie veel soepeler en duurzamer. De 

belangrijkste focus is om de toegevoegde waarde van materiaal te behouden en verspilling zoveel 

mogelijk te elimineren. Circulaire economie concentreert zich op het gebruik van producten als 

hulpbronnen. Verspilling wordt natuurlijk niet vermeden, maar wel aanzienlijk verminderd. Het 

is gebaseerd op 3 principes: 

 Elimineer afval en vervuiling 

 Producten en materialen laten circuleren (in gebruik houden) 

 Natuurlijke systemen hervormen 
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Figuur 7: Lineaire verus Circulaire Economie 

Het wordt ondersteund door een transitie naar hernieuwbare energie en materialen. Een 

circulaire economie koppelt economische activiteit los van het verbruik van eindige hulpbronnen. 

Het is een veerkrachtig systeem dat goed is voor bedrijf, mens en milieu. In een circulaire 

economie ontwerpen fabrikanten producten die herbruikbaar zijn, d.w.z. elektrische apparaten 

zijn zo ontworpen dat ze gemakkelijker te repareren zijn. 

Ook producten en grondstoffen worden zoveel mogelijk hergebruikt. Bijvoorbeeld door plastic 

te recyclen tot pellets voor het maken van nieuwe plastic producten. 

De circulaire economie biedt de middelen om de klimaatverandering en het verlies aan 

biodiversiteit aan te pakken en voorziet ook in belangrijke sociale behoeften. Het stelt mensen 

ook in staat om welvaart, banen en veerkracht te vergroten en tegelijkertijd de uitstoot van 

broeikasgassen, afval en vervuiling te verminderen. 

Figuur 8: Circulaire Economie 
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3.7 Een Bedrijfsmodel Volgens het Circulaire Economieconcept 

Tegenwoordig willen bedrijven hun bedrijfsmodellen herstructureren om relevant te blijven en 

veerkracht te tonen. Van de diverse redenen hiervoor springt één eruit: echte waarde leveren 

aan de eindconsument. Hoewel het misschien een van de meest voorkomende termen is die in 

het bedrijfswoordenboek worden gebruikt, suggereert de frequentie en vaagheid waarmee 

'bedrijfsmodel' wordt gebruikt, dat er opnieuw moet worden nagedacht over dit begrip. 

Er zijn veel definities van businessmodellen. Ze geven "de inhoud, structuur en beheer van 

transacties weer die zijn ontworpen om waarde te creëren door het benutten van zakelijke 

kansen" of vertegenwoordigen "de logica van de organisatie, de manier waarop deze werkt en 

hoe deze waarde creëert en vastlegt voor haar belanghebbenden”. Bedrijfsmodellen zijn ook 

verhalen die uitleggen hoe organisaties werken, inclusief hoe ze geld verdienen en hoe ze waarde 

leveren aan klanten tegen een passende prijs. 

Ze zijn "een reeks belangrijke beslissingen die gezamenlijk bepalen hoe een bedrijf zijn inkomsten 

verdient, zijn kosten maakt en zijn risico's beheert" en belichamen "niets minder dan de 

organisatorische en financiële 'architectuur' van een bedrijf". 

Een recent artikel belicht de 5 bedrijfsmodellen die opnieuw vormgegeven zijn, waarin de manier 

waarop we werken, leven en waarde creëren opgenomen zijn. Het artikel benadrukt het belang 

van bedrijven die gebruikmaken van deze bestaande bedrijfsmodellen om succesvol te zijn in de 

jaren 2020: 

1. Crowd economy 

2. Data/Free economy 

3. Slimme economie 

4. Circulaire economie 

5. Decentrale autonome organisaties (DAO's) 
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Menselijke activiteit is zelfs in verband gebracht met een wereldwijde "zesde massale 

uitsterving" van diersoorten en "massale antropogene erosie van de biodiversiteit en van de 

ecosysteemdiensten die essentieel zijn voor de beschaving". In wezen zijn onze wereldwijde 

hulpbronnen eindig en overschrijden we onze planetaire hulpbronnencapaciteit. Op zoek naar 

alternatieven heeft het vakgebied industriële ecologie (IE) de basis gelegd voor het idee van een 

circulaire economie (CE). Voortbouwend op het originele IE-denken, is de CE onlangs (opnieuw) 

gepopulariseerd als zowel een openbaar beleids- als een bedrijfsconcept. 

 Voorbeeld: Gerenoveerde medische apparatuur 

Laten we proberen het economische model van de circulaire economie te benaderen met een 

voorbeeld van een bedrijf dat medische beeldvormingsproducten produceert voor 

gezondheidswerkers, ziekenhuizen, klinieken, enz. De producten zijn gemaakt van grondstoffen 

en het bedrijf heeft besloten uit te breiden door te integreren in het productieproces, producten 

die tot stand komen met gerecyclede materialen tegen een aantrekkelijke prijs. Op deze manier 

zullen steeds meer eindconsumenten zich de aanschaf van dergelijke technologische producten 

kunnen veroorloven, terwijl de positieve impact van bedrijfsethiek en MVO wordt versterkt, en 

zowel de maatschappelijke verantwoordelijkheid (zorg voor het milieu) als de winst wordt 

vergroot. 

Bovenstaand voorbeeld van een businessmodel is gebaseerd op het concept van de circulaire 

economie. Om precies te zijn, het: 

 ontwerpt de producten en analyseert de materialen die nodig zijn voor hun constructie 

 zamelt recyclebare materialen in bij speciale inzamelpunten 

 sorteert en verwerkt recyclebare materialen (bijv. afbraak) 

 gebruikt geselecteerde recyclebare materialen voor productie 

 distribueert producten aan consumenten 

 repareert defecte producten voor hergebruik 
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Figuur 9: Een Bedrijfsmodel Gebaseerd op Circulaire Economie 

3.8 Gevolgen en Impact van de Aanpassingen 

Bovenstaande aanpassingen hebben zowel positieve effecten op het milieu als op de MVO van 

de onderneming, die er onder meer in slaagt haar winst te verhogen. 

Concreet zijn de effecten van deze aanpassingen: 

 de relatieve vermindering of eliminatie van afval gegenereerd door de traditionele 

productielijn 

 de vermindering van vervuiling en de negatieve belasting van het milieu 

 de circulatie van producten en materialen 

 de her-creatie van oorspronkelijk ontworpen producten 

 versterken van het ecologische bewustzijn van de consument 

 de verlaging van de productiekosten 

 verlaging van de prijzen van afgewerkte producten waardoor ze toegankelijker worden 

voor meer consumenten 

 de winst van het bedrijf verhogen 
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Figuur 10: Gevolgen en Impact van de Aanpassingen 
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Hoeveel heb ik geleerd? 

Nu we meer weten over ethisch en duurzaam denken, wat weten we nu? 

 

ACTIVITEIT 1 

 Quiz 

 

1. De volgende bewering is correct. Ethisch en duurzaam denken gaat over ethisch 

handelen, duurzaam denken, impact inschatten en verantwoordelijk zijn. 

c) Ja 

d) Nee 

 

2. Wat zijn de 3 pijlers van duurzaamheid? 

d) Milieu, Sociaal en Economisch 

e) Energie, Onderzoek & ontwikkeling, Onderwijs 

f) Cultuur, Politiek, Gelijke kansen 

 

3. Waar staat SDG voor? 

d) Sustainable Digital Goods  

e) Societal Development Grants 

f) Sustainable Development Goals 

 

4. Als onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen mag een bedrijf zich niet 

bezighouden met: 

d) Greenwashing  

e) Vrijwilligerswerk 

f) Ethische arbeidsvoorwaarden 

 

5. Wat is het motto van circulaire economie in het engels? 

d) Take-make-waste 

e) Take-make-reuse 

f) Take-make-reuse/repair 
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HOOFDSTUK 4. MIDDELEN – FINANCIËLE EN ECONOMISCHE GELETTERDHEID 

Duur 30 minuten 

Korte omschrijving Belangrijkste economische en financiële aspecten om een sociale 

onderneming op te starten. 

Leerresultaten Kennis: Basisconcepten voor het opstarten van een sociale 

onderneming 

Vaardigheden: Identificeer de belangrijkste kosten voordat je begint 

met het opstarten van een sociale onderneming. 

Houding: Rekening houden met opstartkosten, cashflow en break-

even bij het ontwerpen van de sociale onderneming. 

Activiteiten – Voordat je begint met het hoofdstuk 

Activiteit 1 Verdeel de leerlingen in groepen en laat hen op school (online) 

zoeken naar financiële aspecten van sociaal ondernemingen. 

Doel van de activiteit Verzamel en onderscheid informatie om kennis te vergaren over 

economische en financiële aspecten van een sociale onderneming. 

Duur 10 minuten 

Soort activiteit Online onderzoek + reflectievragen 

Activiteiten – Na het afronden van het hoofdstuk 

Activiteit 2 Quiz over de belangrijkste economische en financiële aspecten van 

een sociale onderneming. 

Doel van de activiteit Weten wat het kennisniveau is na het afronden van het hoofdstuk 

Duur 5 minuten 

Soort activiteit 4 vragen 

Activiteiten – Tijdens de training 

Activiteit 3 Economische en financiële aspecten 

Doel van de activiteit Identificeren van opstartkosten, cashflow en break-even. De kennis 

die de leerlingen hebben verzameld kunnen ze toepassen door een 

deel van het ondernemingsplan van de sociale onderneming te 

ontwerpen in een onderwerp van hun interesse. (Hand-out 1) 

Duur 15 minuten 

Soort activiteit Tekst 

Bronnen – Video’s, PPT’s, Online Artikelen, Theorie, Infographics 

Bron 1 titel https://www.the-sse.org  

https://www.the-sse.org/
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Bron 2 titel https://www.inspire2enterprise.org   

Bron 3 titel Hand-out 1  

https://www.inspire2enterprise.org/
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Voor we beginnen… 

 

ACTIVITEIT 1  

 

 Hand-out 

 

Hand-out De burgemeester van jouw stad heeft een wedstrijd aangekondigd 

waarin op zoek gegaan wordt naar het beste ondernemingsplan 

voor een sociale onderneming.  

De instelling waar jij studeert, wil graag verschillende aanvragen 

indienen voor deze wedstrijd. De onderwerpen van de kandidaat 

aanvragen hebben betrekking op recycling, verkoop van een 

traditioneel lokaal product en diensten.  

Verschillende groepen studenten zullen samenwerken om de 

kandidaat-aanvragen te voltooien. Jij krijgt de opdracht om het 

onderdeel over de economische en financiële aspecten van één 

van de aanvragen voor te bereiden. 

Kies het vakgebied waarin jij geïnteresseerd bent en maak een 

beknopt plan inclusief opstartkosten (vaste kosten en variabele 

kosten), cashflow en break-even. Leg elk gegeven bedrag uit met 

argumenten.  
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Hoofdstuk 4. Middelen - Financiële en Economische Geletterdheid 

4.1 Economische en Financiële Aspecten Begrijpen 

Om een onderneming of een sociale onderneming te starten, is het belangrijk om de 

economische en financiële aspecten van het ondernemerschap te begrijpen. Deze paragraaf 

geeft de basisinformatie over de economische en financiële aspecten die nodig zijn bij het 

opzetten van een eigen sociale onderneming. De onderwerpen die hier aan bod komen zijn 

opstartkosten, cashflow en break-even. 

Opstartkosten 

Naast de commerciële en operationele kosten (kantoorhuur, verzekeringen, enz.), moet een 

sociaal ondernemer er rekening mee houden dat er ook impactkosten zullen zijn. Dit zijn kosten 

die horen bij de sociale kern van jouw onderneming en die daadwerkelijk een sociale 

onderneming creëren. Bijvoorbeeld: de sociale kern van jouw onderneming is om NEETs in dienst 

te nemen (noch in werkgelegenheid, noch in onderwijs en opleiding – Not in Education, 

Employment or Training), om integratie te bevorderen en de werkloosheid in jouw regio te 

verminderen. Dan moet je rekening houden met kosten voor hun opleiding en dus dat je 

doelgroep in eerste instantie minder productief is. Andere typische kosten waar bijna elke 

onderneming mee te maken heeft zijn: inventaris, huur van kantoorruimte, kosten in verband 

met communicatie, salarissen, benodigde machines/gereedschappen (voor een maatschappelijk 

doel).  

Je kunt opstartkosten onderverdelen in: 

1. Vaste kosten: dit zijn de kosten die niet veranderen op basis van jouw bedrijfsgroei en 

meestal per maand betaald moeten worden (ruimtehuur, digitale apparatuur zoals 

computers, verzekeringen). 

2. Variabele kosten: deze kosten variëren op basis van jouw reeds bestaande kosten, met 

name de groei van jouw bedrijf. 
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Cash flow (Kasstroom) 

Cash flow is een geweldig hulpmiddel om jouw begroting te bewaken, niet alleen tijdens de 

opstartfase, waar het alleen kan worden geschat, maar ook wanneer jouw bedrijf al een tijdje 

bestaat. Het is eigenlijk een algemeen overzicht van jouw sociale onderneming in cijfers. Waarom 

is cashflow belangrijk voor een sociale onderneming? Cashflow geeft aan wanneer je het geld 

ontvangt, maar ook wanneer de betalingen gedaan moeten worden en wanneer je geld over 

hebt, bijvoorbeeld winst. De cashflow wordt aangegeven op basis van jouw geschatte inkomende 

geld en uitgaven. Om de cashflow voor het eerste jaar van jouw sociale onderneming vast te 

stellen, moet er een realistische prognose zijn over elke geldoverdracht, of deze nu inkomend of 

uitgaand is. 

Break-even 

Terwijl je aan het cashflowmodel werkt, komt er een moment dat je je realiseert dat je kosten 

gelijk zijn aan je inkomsten (je inkomsten uit de producten/diensten die je aanbiedt). Dit wordt 

break-even genoemd. Vanaf dat moment begin je winst te maken. Weten wat jouw break-even 

punt is, is ook essentieel, omdat het jou belangrijke informatie geeft over het budget dat je in 

eerste instantie nodig hebt om jouw sociale onderneming levensvatbaar te maken. 

4.2 Begroting 

Natuurlijk moet bij het starten van jouw eigen sociale onderneming rekening worden gehouden 

met het budget om dit bedrijf te starten, maar ook met het budget dat je persoonlijk nodig hebt 

om te "overleven". Dit heet je eigen overlevingsbudget. Wanneer je een eigen sociale 

onderneming start, zul je waarschijnlijk geen salaris hebben dat je eerder had of zelfs helemaal 

geen bepaald maandinkomen. De kans is groot dat je een deel van het geld om te overleven 

investeert in je eigen bedrijf zodat het verder kan groeien. 
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Om het budget te berekenen dat je echt nodig hebt voor jouw eigen behoeften, zul je al jouw 

persoonlijke uitgaven moeten optellen. Dit zijn allemaal kosten die je maandelijks moet betalen, 

zoals gas/water/licht en de huur of hypotheek van jouw woning. Ook moet je er zeker van zijn 

dat je bedrijf winstgevend genoeg zal zijn om te overleven. Het kan zijn dat je tijdens de 

allereerste fase van jouw sociale onderneming een lening moet aanvragen (bijvoorbeeld van 

familie), eigen spaargeld moet gebruiken of een bijbaan moet nemen om te overleven. Als je 

genoeg geld gaat verdienen met je sociale onderneming om jezelf een salaris te betalen, dan heb 

je het overlevingsbudget niet meer of in ieder geval minder nodig. 

Over het algemeen handelen sociale ondernemingen vaak op dezelfde manier als de reguliere 

ondernemingen. Ook het beheer van de begroting(en) is grotendeels gelijk. Het grote verschil 

tussen sociale ondernemingen is dat ze ook een maatschappelijke waarde hebben. Niet vergeten 

mag worden dat de kostprijs van de gemaakte maatschappelijke impact wordt gemeten en dat 

dit ook financieel wordt vastgelegd. Maatschappelijke impact kan extra kosten, bijvoorbeeld door 

winstdonatie of tijd en geld besteden aan een bepaalde training. De maatschappelijke impact kan 

worden aangetoond door die uitgaven vast te leggen op wat het bedrijf sociaal maakt. Zelfs als 

we het alleen over tijd hebben, want het zijn arbeidskosten. De waarde van de bestede tijd moet 

worden bepaald volgens een passend tarief. 

4.3 Maak een Plan voor de Financiële Duurzaamheid van een Waarde Creërende Activiteit 

Het plan voor de financiële duurzaamheid van een sociale onderneming kan in de volgende 

stappen worden gespecificeerd: 

1. Verhoog jouw omzet agressief 

Het maakt niet uit of jouw omzet uit productverkoop (totale prijs van verkochte eenheden) 

of subsidies en donaties komt, een omzetgroei van 10% en meer is essentieel om een 

organisatie met een hoge impact op te bouwen, maar ook te behouden. 
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2. Verbeter jouw bruto- en bedrijfswinstmarges 

Om jouw bedrijf efficiënt en productief te laten zijn, moet er een goed kostenbeheer zijn om 

het product te maken of de dienst te leveren. Ook de kosten voor het besturen of exploiteren 

van de organisatie dienen zorgvuldig te worden beheerst. De brandstof voor impact? 

a) De brutowinst (Omzet minus productie-/servicekosten) 

b) Bedrijfsresultaat (Brutowinst minus de kosten van de onderneming) 

 

3. Zorgvuldig beheer van werkkapitaal 

Een goed beheerde werkkapitaalberekening (vlottende activa minus kortlopende schulden) 

kan een buffer zijn wanneer de inkomsten op korte termijn dalen. 

 

4. Investeer op een efficiënte manier kapitaal in projecten die nodig zijn om te groeien.  

Kapitaaluitgaven zijn een belangrijk gebruik van contant geld en moeten altijd worden gedaan 

met hulpmiddelen voor rendementsanalyse (zoals de break-evenanalyse). Bij het investeren 

in de sociale onderneming of de visie ervan, moet rekening worden gehouden met het 

creëren van waarde voor alle belanghebbenden. 

 

5. Verhoog doorlopend de vrije cashflow  

De vrije cashflow moet gekoesterd en gestaag verhoogd worden om ervoor te zorgen dat de 

sociale onderneming over de middelen beschikt die ze nodig heeft om haar strategische 

impactdoelen te bereiken. 

 

6. Bouw jouw activabasis gestaag op  

Het is erg belangrijk om een “buffer” te hebben voor als jouw sociale onderneming te maken 

krijgt met tegenslagen. Voor de sociale ondernemingen zonder winstoogmerk is dit de sleutel 

om impact te blijven maken, zelfs als de huidige donaties laag zijn. 
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7. Mogelijkheid van low-cost debt in beheersbare bedragen 

Wees zeer voorzichtig en bedachtzaam wanneer je schulden nodig hebt om jouw sociale 

bedrijfsactiviteiten te financieren. Check goed of de looptijd, rente en het aflossingsschema 

bij jouw situatie passen. Low-cost debt kan effectief zijn bij het financieren van missie 

gerelateerde activiteiten die inkomsten genereren. 

 

8. Ga in gesprek met de nieuwe “impact investering gemeenschap”  

Het aantal investeerders dat liever investeert dan doneert aan een sociale onderneming 

groeit. Ze kunnen beleggen met vreemd vermogen, maar ook met eigen vermogen en met 

lagere rendementsverwachtingen.  

 

9. Leg jouw zaak met vertrouwen voor aan al je belanghebbenden 

Financiële duurzaamheid is wat de missie en maatschappelijke impact van een sociale 

onderneming betekenisvol en duurzaam maakt voor alle belanghebbenden. Zorg ervoor dat 

jouw stakeholders het weten en ernaar handelen. 
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4.4 Financieringsmogelijkheden Vinden 

Het vinden van financieringsmogelijkheden kan moeilijk zijn. Daarom bieden we een selectie aan 

die nuttig kan zijn om financiering te vinden. Hieronder vind je een lijst met financieringsopties 

in sommige Europese landen. 

CYPRUS 

Het concept van sociaal ondernemerschap op Cyprus is relatief nieuw sinds in 2020 de "Wet 

voor de oprichting en het bijhouden van een register voor sociale ondernemingen" werd 

aangenomen. Volgens het actieplan voor de ontwikkeling van sociale ondernemingen in Cyprus 

(ontwikkeld in 2019) zou de derde prioriteit het verbeteren van de toegang tot 

financieringsmogelijkheden zijn. De gevonden financieringsmogelijkheden zijn (nog) niet alleen 

voor sociale ondernemingen. Om precies te zijn:  

 CYPEF 

CYPEF is een fonds van de regering van de Republiek Cyprus om ondernemerschap in het hele 

land te ondersteunen en te versterken door de financiering van kleine en middelgrote 

ondernemingen (kmo's) te vergemakkelijken. 

Meer informatie: https://www.eif.org/what_we_do/resources/cypef/index.htm  

 Youth Entrepreneurship Support Program 

Het Youth Entrepreneurship Support Program wordt beheerd door het ministerie van Energie, 

Handel en Industrie en ondersteund door de Jongerenorganisatie van Cyprus. Dit programma 

heeft tot doel ondernemerschap te ontwikkelen, te ondersteunen en te bevorderen, met name 

voor jongeren door middel van financiële steun en opleidingsseminars voor duurzame KMO's. 

Sociale ondernemingen hebben nog een aantal andere voordelen, zoals: Vrijstelling van de 

jaarlijkse bedrijfsvergoeding van 350 euro, fiscale stimuleringsmaatregelen voor individuen die 

investeren in sociale ondernemingen, subsidie voor sociale ondernemingen en subsidie wanneer 

sociale ondernemingen mensen met een handicap en andere kwetsbare groepen werven.  

Meer informatie: https://onek.org.cy/en/programmata-ypiresies/efkairies-

chrimatodotisis/neaniki-epicheirimatikotita/  

https://www.eif.org/what_we_do/resources/cypef/index.htm
https://onek.org.cy/en/programmata-ypiresies/efkairies-chrimatodotisis/neaniki-epicheirimatikotita/
https://onek.org.cy/en/programmata-ypiresies/efkairies-chrimatodotisis/neaniki-epicheirimatikotita/
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NEDERLAND 

Er zijn enkele financieringsmogelijkheden in Nederland en deze staan hieronder vermeld: 

 SI2Fund 

Deze financiering is gericht op de vroege en latere fase van financiering van sociale 

ondernemingen die zich bezighouden met het creëren van sociale impact. 

 Rubio Impact Ventures 

Rubio Impact Ventures investeert in sociale ondernemingen vanuit drie themagebieden: 

circulaire oplossingen, gezond leven en people power. 

 Start Foundation 

Deze stichting financiert organisaties en projecten die zich richten op betaald werk voor 

mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie en het versterken van hun 

arbeidsmarktpositie. 

BASKENLAND, SPANJE 

In Spanje is de financiering verschillend, afhankelijk van de regio waar de ondernemer een 

aanvraag wil indienen. In het geval van Spaans Baskenland wordt de financiering voornamelijk 

verstrekt door de lokale overheden voor representatieve organisaties, meestal uit Bizkaia. Het 

programma heet “Entrepreneurship and Social Innovation” (Ondernemerschap en Social 

Innovatie)  

Wat Wordt Gesubsidieerd? 

Het proces van het genereren en bouwen van zakelijke voorstellen voor potentiële innovatieve 

sociale ondernemingsprojecten, evenals het ontwerp en de ontwikkeling van een minimaal 

levensvatbaar product van een bedrijfsvoorstel van een innovatief sociaal ondernemingsproject 

en de validatie hiervan met de markt. 

In Aanmerking Komende Uitgaven 

Het uitbesteden van gespecialiseerde entiteiten in het proces van het genereren en bouwen van 

zakelijke voorstellen voor potentiële innovatieve sociale ondernemingsprojecten, en de kosten 

die worden gegenereerd door de huur van ruimtes die nodig zijn voor de ontwikkeling van het 

project. Ook andere concepten kunnen in aanmerking komen wanneer zij noodzakelijk worden 

geacht voor de ontwikkeling van het project. 

https://shapingimpact.group/fondsen/si2-fund
https://www.rubio.vc/
https://www.startfoundation.nl/
https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=9760&Idioma=CA
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ITALIË 

Artikel 6 van de ‘Third Sector Code’ leidt ertoe dat de inkomsten voornamelijk en voor meer dan 

70% moeten worden bepaald uit economische activiteiten die worden verricht in 

maatschappelijk nuttige sectoren. 

Een van de belangrijkste problemen waarmee Italiaanse sociale ondernemingen worden 

geconfronteerd, is de toegang tot krediet. 

Verenigingen hebben verschillende manieren om de fondsen te verkrijgen die ze nodig hebben 

om te functioneren en hun activiteiten uit te voeren. De meest voorkomende hiervan is het 

vragen van een lidmaatschapsbijdrage, die het lidmaatschap en het recht om te stemmen in 

vergaderingen geeft, plus de vergoedingen voor de deelname van leden aan de verschillende 

activiteiten van de vereniging. Deze gelden worden aangevuld met: buitengewone bijdragen, 

schenkingen, nalatenschappen en testamentaire legaten, bijdragen van instellingen, 

fondsenwerving en inkomsten uit commerciële activiteiten. 

Naast deze middelen is het ook mogelijk om toegang te krijgen tot financiering via Impact 

Investments en Social Bonds, crowdfunding en microkrediet. Dankzij de Italiaanse juridische 

aspecten die donaties specifiek reguleren, kunnen deze bronnen zonder enige beperkingen 

worden gebruikt. 

Ten slotte stellen openbare instellingen ook methoden ter beschikking. De maatregel Social 

Economy Enterprises wordt bijvoorbeeld beschikbaar gesteld door het ministerie van 

Economische Ontwikkeling.  

GRIEKENLAND 

In Griekenland zit de financiering van de sociale economie in een voortgangsverandering. Er vindt 

een verschuiving plaats van de logica van subsidies naar de logica van investeringen. De 

belangrijkste bronnen om sociaal ondernemerschap te financieren zijn: 

A) COMBINATIE VAN PUBLIEK-PRIVATE FINANCIERING 

Nationale financierings- en ondersteuningsmechanismen 

 Initiatief voor sociale ondernemingen 
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Het Social Business Initiative wil een ecosysteem creëren om sociaal ondernemerschap te 

versterken.  

 Ondersteuning voor kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) 

Sociale ondernemingen die tot de categorie van kleine en middelgrote ondernemingen behoren, 

hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van de beschikbare financiële instrumenten van 

de EU en Griekenland. 

 Programma's van de Griekse Arbeidsvoorzieningsorganisatie (OAED) 

Volgens het institutionele kader kunnen sociale coöperatieve ondernemingen worden 

opgenomen in ondersteuningsprogramma's voor ondernemerschap, in de programma's van de 

Arbeidsvoorzieningsorganisatie (OAED) voor ondersteuning van werk. 

 Programma's van het Nationaal Strategisch Referentiekader (NSRF) 

Sociale coöperatieve ondernemingen komen in aanmerking voor de verschillende programma's 

van de NSRF, zowel voor de oprichting van een nieuwe onderneming als voor de bestaande 

ondernemingen. 

Europese financierings- en hulpmechanismen 

De Europese financierings- en hulpmechanismen, dwz directe subsidies van de EU, worden per 

onderwerp gegeven voor: 

1. Europees Investeringsfonds 

2. Sociale impactversneller 

3. Europese Voortgangs-microfinancieringsfaciliteit 

4. Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises (JERE MIE)-initiatief 

5. Gezamenlijk optreden ter ondersteuning van microfinancieringsinstellingen (JASMINE)-

initiatief 

6. Nationaal Fonds voor Ondernemerschap en Ontwikkeling 

Er zijn ook verschillende manieren om een sociale onderneming particulier te financieren: 

Coöperatieve banken, Venture Philanthropy (ondernemende filantropie) en crowdfunding..  
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Hoeveel heb ik geleerd? 

 

ACTIVITEIT 1 

 

 Quiz 

 

De Break-even 

1. De Break-even is een factor waarmee je rekening moet houden bij het plannen van 

financiële kosten 

a) Waar 

b) Niet waar 

 

2. Vaste kosten: dit zijn de kosten die niet veranderen 

a) Waar 

b) Niet waar 

 

3. Terwijl je aan het cashflowmodel werkt, komt er een moment dat je je realiseert dat je 

kosten gelijk zijn aan je inkomsten (je inkomsten uit de producten/diensten die je 

aanbiedt). Dit heet een break-even 

 

4. Je kunt je opstartkosten onderverdelen in: 

a) Vaste kosten: dit zijn de kosten die niet veranderen op basis van uw bedrijfsgroei en 

die meestal per maand moeten worden betaald (ruimtehuur, digitale apparatuur 

zoals computers, verzekeringen). 

b) Variabele kosten: deze kosten variëren op basis van uw reeds bestaande kosten, met 

name de groei van uw bedrijf. 

 

5. Wat is de laatste stap van het plan voor de financiële duurzaamheid van een sociale 

onderneming? 

a) Zorgvuldig beheer van werkkapitaal 

b) Leg jouw zaak met vertrouwen voor aan al je belanghebbenden 

c) Efficiënt kapitaal investeren in projecten die nodig zijn om te groeien 
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HOOFDSTUK 5. IN ACTIE KOMEN -  PLANNING EN MANAGEMENT 

Duur 1 uur 

Korte omschrijving Kennis opdoen over planning, management, praktische informatie 

en voordelen. 

Leerresultaten Aan het einde van dit hoofdstuk moeten de studenten in staat zijn 

om: 

• Actieplannen te maken 

• Prioriteiten te definiëren 

• Managementinstrumenten te gebruiken 

• Risicomatrix te maken 

• Risico’s te identificeren en te beoordelen 

Opgedane kennis & vaardigheden: 

• Prioriteiten vaststellen om actieplannen te definiëren 

• Gebruik van verschillende soorten projectmanagement 

instrumenten 

• Risicobeoordelingsplannen maken 

• Identificeren van risico’s  

• Risico’s onder ogen zien 

Verworven soft skills: 

• Verbeeldingskracht 

• Creativiteit 

• Vindingrijkheid 

• Coördinatie 

• Organiseren 

• Oplossingsgerichtheid 

• Besluitvaardigheid 

• Kritisch denken 

• Flexibel/aanpassingsvermogen 

• Experimenteren 

• Omgevingsbewustzijn 

• Focus op een specifieke taak 

• Tijdmanagement 

• Doelen stellen 
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Activiteiten – Voordat je begint met het hoofdstuk 

Activiteit 1 Planning en Management quiz 

Doel van de activiteit Zelf het kennisniveau beoordelen voordat het hoofdstuk begint 

Duur 5 minuten 

Soort activiteit Quiz: 5 vragen 

Activiteiten – Na het afronden van het hoofdstuk 

Activiteit 2 50 verhalen van sociaal ondernemers 

Doel van de activiteit Denk na over de verhalen van de 50 sociaal ondernemers 

Duur 30 minuten 

Soort activiteit Verder lezen / Reflectie / Video’s / Discussie 

Activiteiten – Tijdens de training 

Activiteit 3 Zet de stappen in de juiste volgorde 

Doel van de activiteit Beoordeel het kennisniveau na het afronden van het hoofdstuk 5.2 

Duur 5 minuten 

Soort activiteit Het in de juiste volgorde zetten van 5 zinnen 

Activiteiten – Tijdens de training 

Activiteit 4 Sleep de woorden naar de juiste kolom 

Doel van de activiteit Beoordeel het kennisniveau na het afronden van het hoofdstuk 5.3 

Duur 5 minuten 

Soort activiteit Het plaatsen van de juiste 4 woorden in de juiste lege ruimte  

Activiteiten – Tijdens de training 

Activiteit 5 Zet de stappen in de juiste volgorde 

Doel van de activiteit Beoordeel het kennisniveau na het afronden van het hoofdstuk 5.4 

Duur 5 minuten 

Soort activiteit Het in de juiste volgorde zetten van 7 zinnen 

Activiteiten – Tijdens de training 

Activiteit 6 Kies het juiste antwoord van wat een afbeelding vertegenwoordigt 

Doel van de activiteit Beoordeel het kennisniveau na het afronden van het hoofdstuk 5.6 

Duur 1 minuut 
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Soort activiteit Kies het juiste antwoord 

Bronnen – Video’s, PPT’s, Online Artikelen, Theorie, Infographics 

Wat is sociaal 

ondernemerschap? 

https://www.shopify.com/encyclopedia/social-entrepreneurship  

Bedrijfsstrategie: hoe 

plan je een winnende? 

shorturl.at/gpzO4  

Actie Plan https://www.humanwareonline.com/project-

management/center/action-plan/  

De eenvoudige gids 

voor het ontwikkelen 

van een effectief 

actieplan 

https://creately.com/blog/diagrams/how-to-write-an-action-plan/  

Project WBS: De Work 

Breakdown Structure 

bouwen 

https://www.humanwareonline.com/project-

management/center/wbs-work-breakdown-structure/  

RAM: responsibility 

assignment matrix 

https://www.humanwareonline.com/project-

management/center/ram-matrice-assegnazione-responsabilita/  

Vereistenbeheer en 

traceerbaarheidsmatrix 

https://www.humanwareonline.com/project-

management/center/gestione-requisiti-matrice-di-tracciabilita/  

Logisch projectnetwerk 

en middelen: 

optimalisatietechnieken 

https://www.humanwareonline.com/project-

management/center/reticolo-progetto-risorsetecniche-

ottimizzazione/  

Project Gantt: 

diagrammen maken en 

hoe het te gebruiken 

https://www.humanwareonline.com/project-

management/center/gantt-di-progetto/  

Risicoregister https://www.humanwareonline.com/project-

management/center/registro-dei-rischi/  

Workflow management 

en besluitvorming 

https://www.humanwareonline.com/project-

management/center/workflow-management-processo-

decisionale/  

Open source software https://www.humanwareonline.com/project-

management/center/software-open-source/  

Zakelijke prioriteiten 

stellen 

https://www.indeed.com/career-advice/career-

development/business-priorities  

https://www.shopify.com/encyclopedia/social-entrepreneurship
file:///C:/Users/sasha/Downloads/shorturl.at/gpzO4
https://www.humanwareonline.com/project-management/center/action-plan/
https://www.humanwareonline.com/project-management/center/action-plan/
https://creately.com/blog/diagrams/how-to-write-an-action-plan/
https://www.humanwareonline.com/project-management/center/wbs-work-breakdown-structure/
https://www.humanwareonline.com/project-management/center/wbs-work-breakdown-structure/
https://www.humanwareonline.com/project-management/center/ram-matrice-assegnazione-responsabilita/
https://www.humanwareonline.com/project-management/center/ram-matrice-assegnazione-responsabilita/
https://www.humanwareonline.com/project-management/center/gestione-requisiti-matrice-di-tracciabilita/
https://www.humanwareonline.com/project-management/center/gestione-requisiti-matrice-di-tracciabilita/
https://www.humanwareonline.com/project-management/center/reticolo-progetto-risorsetecniche-ottimizzazione/
https://www.humanwareonline.com/project-management/center/reticolo-progetto-risorsetecniche-ottimizzazione/
https://www.humanwareonline.com/project-management/center/reticolo-progetto-risorsetecniche-ottimizzazione/
https://www.humanwareonline.com/project-management/center/gantt-di-progetto/
https://www.humanwareonline.com/project-management/center/gantt-di-progetto/
https://www.humanwareonline.com/project-management/center/registro-dei-rischi/
https://www.humanwareonline.com/project-management/center/registro-dei-rischi/
https://www.humanwareonline.com/project-management/center/workflow-management-processo-decisionale/
https://www.humanwareonline.com/project-management/center/workflow-management-processo-decisionale/
https://www.humanwareonline.com/project-management/center/workflow-management-processo-decisionale/
https://www.humanwareonline.com/project-management/center/software-open-source/
https://www.humanwareonline.com/project-management/center/software-open-source/
https://www.indeed.com/career-advice/career-development/business-priorities
https://www.indeed.com/career-advice/career-development/business-priorities
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Prioriteiten 

Management 

https://www.workfront.com/project-management/knowledge-

areas/time-management/priorities-management  

Prioriteit geven aan 

werk als alles belangrijk 

is 

https://www.wework.com/ideas/professional-

development/creativity-culture/how-to-prioritize-work  

De Eisenhower Matrix: 

tijd- en taak 

management 

eenvoudig gemaakt 

https://luxafor.com/the-eisenhower-matrix/  

Omgaan met 

ambiguïteit, 

onzekerheid en risico 

https://gamechanger-project.eu/en/into-action/coping-with-

ambiguity-uncertainty-risk/  

50 sociaal ondernemers 

die de wereld 

veranderen 

https://growensemble.com/social-entrepreneurs/  

https://www.workfront.com/project-management/knowledge-areas/time-management/priorities-management
https://www.workfront.com/project-management/knowledge-areas/time-management/priorities-management
https://www.wework.com/ideas/professional-development/creativity-culture/how-to-prioritize-work
https://www.wework.com/ideas/professional-development/creativity-culture/how-to-prioritize-work
https://luxafor.com/the-eisenhower-matrix/
https://gamechanger-project.eu/en/into-action/coping-with-ambiguity-uncertainty-risk/
https://gamechanger-project.eu/en/into-action/coping-with-ambiguity-uncertainty-risk/
https://growensemble.com/social-entrepreneurs/
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Voor we beginnen… 

 

ACTIVITEIT 1 

 Beoordelingsquiz 

 

1- Welke van de volgende kenmerken is een kenmerk van een sociaal onderneming? 

a. Een grootschalige sociale verandering bereiken 

b. Geen feedback gebruiken om aan te passen en te definiëren 

c. Innoveren bij het zoeken naar een oplossing voor een maatschappelijk probleem 

2- Is de analyse van de interne omgeving een stap in de planning van een bedrijfsstrategie? 

a. Waar 

b. Niet waar  

3- Een Actieplan houdt het volgende niet in: een reeks activiteiten die moeten worden 

uitgevoerd als gevolg van problemen en corrigerende maatregelen die zich voordoen in de 

loop van een project. 

a. Waar 

b. Niet waar 

4- Wat is de tweede stap om een bedrijfsprioriteit op te zetten? 

a. Doelen identificeren 

b. Jouw bedrijfsvisie beoordelen 

c. Identificeer het sterke en het zwakke punt 

5- "Het risico is de mix van de waarschijnlijkheid van een gebeurtenis en de gevolgen ervan" 

a. Waar 

b. Niet waar 
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Hoofdstuk 5: In Actie Komen - Planning en Management 

5.1 Inleiding 

Sociaal ondernemerschap is ondernemen voor een maatschappelijk doel. Het kan ook 

kwalificeren als altruïstisch ondernemerschap, in zijn eenvoudigste uitdrukking. 

Mensen voelen zich vaak aangetrokken tot bedrijven die een sociaal ondernemerschapsmodel 

gebruiken omdat ze helpen een sociaal probleem op te lossen wanneer ze geld uitgeven aan iets 

dat ze nodig hebben of willen.1 

 

 

 

 

 

 

                     

(Afbeelding2) 

 

Volgens de Schwab Foundation for Social Entrepreneurship delen sociaal ondernemers 

verschillende kenmerken. Zij: 

 Bereiken een grootschalige sociale verandering 

 Richten zich op de sociale of ecologische verandering die ze willen maken terwijl ze geld 

verdienen om de verandering te ondersteunen 

 Innoveren bij het zoeken naar een oplossing voor een maatschappelijk probleem 

 Gebruiken feedback voor aanpassingen en verfijning 

                                                      
1 https://www.shopify.com/encyclopedia/social-entrepreneurship 
2 www.pixabay.com  

https://www.shopify.com/encyclopedia/social-entrepreneurship
http://www.pixabay.com/
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5.2 Het Belang van Planning 

Door middel van planning kunnen 

de lang termijn doelstellingen van 

het bedrijf worden gedefinieerd 

en kunnen de activiteiten en het 

gedrag dat nuttig is om deze te 

bereiken, worden uitgewerkt in 

termen van middelen. We kunnen 

dus heel goed zeggen dat de 

planning van een bedrijfsstrategie 

de volgende stappen doorloopt: 

(Afbeelding 13) 

 Analyse van de interne omgeving 

 De definitie van doelstellingen 

 Het identificeren van sterke en zwakke punten 

 Het opstellen van actieplannen 

 De uitvoering van plannen 

Om de bedrijfsdoelstellingen correct te definiëren, moet ook de buitenwereld worden 

geanalyseerd. Voor de strategieontwikkeling is het dus altijd nodig om een analyse van de 

omgeving uit te voeren, vooral in de openingsfase: 

 Politiek 

 Sociaal 

 De sector waarin het bedrijf wil gaan werken 

 De definitie van de concurrentie 

 De definitie van de vraag 

 De factoren die interesse opwekken 

                                                      
3 https://pixabay.com/it/vectors/incontro-attivit%c3%a0-commerciale-1453895/  

https://pixabay.com/it/vectors/incontro-attivit%c3%a0-commerciale-1453895/
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Na deze eerste fase van het bestuderen van de markt, de interne en externe omgeving, kan men 

overgaan tot het definiëren van doelstellingen. Doelstellingen zijn onder te verdelen in: 

 missie 

 korte termijn doelstellingen 

 middellange tot lange termijn doelstellingen 

De missie is een brede uitdrukking van de doelstellingen, cultuur, filosofie, kernwaarden en 

strategische oriëntatie van het bedrijf. Lange termijn doelstellingen zijn de resultaten die de 

onderneming op lange termijn, langer dan een jaar, wil bereiken. Korte termijn doelstellingen 

daarentegen, zijn kleine stappen die moeten worden uitgevoerd. In feite zijn deze vaak 

toegewezen aan afzonderlijke gebieden en moeten ze binnen korte tijd worden bereikt.4. 

 

Weten hoe te plannen, beheersen en eventueel 

corrigeren is een van de aspecten die zorgen voor een 

gezonde bedrijfsvoering. 

(Afbeelding 25) 

 

5.3 Een Actieplan Ontwikkelen en Bijwerken 

De term Actieplan houdt het volgende in: een reeks activiteiten die moeten worden uitgevoerd 

als gevolg van problemen en corrigerende maatregelen die zich voordoen in de loop van een 

project. In die zin verschilt het van het Project Management plan waarin de details van 

leveringsactiviteiten worden uitgewerkt. 

Doorgaans wordt het actieplan opgesteld tijdens projectvergaderingen om de voortgang, 

problemen en projectwijzigingen te bespreken. 

                                                      
4https://www.infoiva.com/2021/05/strategia-dimpresa-come-pianificarne-una-
vincente.html#:~:text=%20Quindi%20possiamo%20ben%20dire%20che%20la%20pianificazione,d%E2%80%99azione%3B%206%20la%20realizzaz
ione%20dei%20piani.%20More%20  
5 https://pixabay.com/it/photos/scacchi-gioco-da-tavolo-scacchiera-4794265/  

https://www.infoiva.com/2021/05/strategia-dimpresa-come-pianificarne-una-vincente.html#:~:text=%20Quindi%20possiamo%20ben%20dire%20che%20la%20pianificazione,d%E2%80%99azione%3B%206%20la%20realizzazione%20dei%20piani.%20More%20
https://www.infoiva.com/2021/05/strategia-dimpresa-come-pianificarne-una-vincente.html#:~:text=%20Quindi%20possiamo%20ben%20dire%20che%20la%20pianificazione,d%E2%80%99azione%3B%206%20la%20realizzazione%20dei%20piani.%20More%20
https://www.infoiva.com/2021/05/strategia-dimpresa-come-pianificarne-una-vincente.html#:~:text=%20Quindi%20possiamo%20ben%20dire%20che%20la%20pianificazione,d%E2%80%99azione%3B%206%20la%20realizzazione%20dei%20piani.%20More%20
https://pixabay.com/it/photos/scacchi-gioco-da-tavolo-scacchiera-4794265/
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De voorbereiding van het actieplan en de bepaling van de verantwoordelijkheden die verband 

houden met elk van de acties die moeten worden ondernomen in het licht van problemen, maken 

deel uit van de normale projectmanagementactiviteit om ervoor te zorgen dat wat is besloten 

wordt uitgevoerd6. 

Onderdelen van een actieplan zijn onder meer: 

 Een goed gedefinieerde beschrijving van het te bereiken doel 

 Taken/stappen die moeten worden uitgevoerd om het doel te bereiken 

 Mensen die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van elke taak 

 Wanneer worden deze taken afgerond (deadlines en mijlpalen) 

 Middelen die nodig zijn om de taken te voltooien 

 Maatregelen om de voortgang te evalueren 

De korte handleiding hieronder zal jou helpen om jouw actieplan effectief te definiëren en te 

schrijven; volg de volgende stappen en leer hoe je in actie kunt komen! 

Stap 1: Bepaal je doelen 

Het eerste dat je moet doen voordat je een bedrijf start, is om de duidelijkst mogelijke ideeën te 

hebben. Door een zorgvuldige analyse van de situatie en de mogelijke risico's en oplossingen ben 

je klaar om de eerste stap van jouw strategie te bepalen. 

Stap 2: Maak een lijst van de te volgen stappen 

Maak een globaal model met daarin alle uit te voeren taken, de deadlines en de 

verantwoordelijken. 

                                                      
6 https://www.humanwareonline.com/project-management/center/action-plan/  

https://www.humanwareonline.com/project-management/center/action-plan/
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Zorg ervoor dat elke taak duidelijk geïdentificeerd en toegankelijk is. Als je grotere en 

ingewikkeldere taken tegenkomt, splits deze dan op in kleinere taken die gemakkelijker uit te 

voeren en te beheren zijn. 

Afbeelding van: https://creately.com/blog/diagrams/how-to-write-an-action-plan/ 

 

Stap 3: Geef belang aan taken en stel deadlines in 

Vul de deadlines in en zorg ervoor dat deze realistisch zijn. Neem contact op met de manager om 

zijn/haar capaciteiten te begrijpen voordat je een beslissing neemt over deadlines. 

Nogmaals, het is tijd om de lijst opnieuw in te delen door prioriteit te geven aan taken. 

Bepaalde fasen moeten mogelijk prioriteit krijgen omdat ze andere sub-stappen kunnen 

blokkeren. 

Stap 4: Mijlpalen voor het stellen van doelen 

Begin met het uiteindelijke doel en werk 

achteruit terwijl u mijlpalen instelt. Mijlpalen 

kunnen worden beschouwd als minidoelen die 

uiteindelijk leiden naar het hoofddoel. Het 

voordeel van het stellen van mijlpalen is dat 

teamdeelnemers vooruit kunnen kijken en 

gemotiveerd blijven, zelfs als de einddatum ver 

weg is. 

  

https://creately.com/blog/diagrams/how-to-write-an-action-plan/
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Stap 5: Bepaal de benodigde middelen 

Voordat het project begint, is het belangrijk om er 

zeker van te zijn dat je over alle benodigde middelen 

beschikt om de taken uit te voeren. Als ze momenteel 

niet worden verstrekt, moet je eerst een plan maken 

om ze te verkrijgen.  

Het budget moet ook worden opgenomen. Je kunt een kolom in het actieplan toewijzen om de 

kosten van eventuele taken te markeren, als die er zijn. 

Stap 6: Maak een schets van je actieplan 

 

Het doel van deze stap is om iets te produceren dat iedereen in één oogopslag kan begrijpen en 

dat met iedereen kan worden gedeeld. Een dergelijk document moet voor iedereen duidelijk 

toegankelijk zijn en bewerkbaar zijn. 

Stap 7: Volgen, beoordelen en updaten 

Besteed wat tijd aan het beoordelen van de voortgang die je met het 

team hebt gemaakt. 

Je kunt de taken die zijn vervuld markeren als voltooid in dit 

definitieve actieplan, waarbij jij je concentreert op hoe je naar het doel bent gevorderd. 

Dit brengt ook eventuele taken naar voren die in behandeling zijn of achterstallig zijn. In dit geval 

moet je uitzoeken waarom en passende oplossingen vinden; werk vervolgens het actieplan 

dienovereenkomstig bij7. 

                                                      
7 All photos are taken from www.pixabay.com  

http://www.pixabay.com/
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5.4 Prioriteiten Definiëren - Taken en Middelen om Gestelde Doelen te Bereiken 

Definitie van zakelijke prioriteiten 

Zakelijke prioriteiten zijn acties of doelen die werknemers helpen bij het uitvoeren van dagelijkse 

taken en hun extra verantwoordelijkheden. Dit kan het nemen van beslissingen of het 

ontwikkelen van taken inhouden om het bedrijf te helpen efficiënter te werken. 

Prioriteitenmanagement is een continu proces dat voortdurend bewustzijn vereist. Hieronder 

vind je informatie over het stellen van zakelijke prioriteiten en enkele praktische tips. 

Hoe stel je zakelijke prioriteiten 

1. Beoordeel de visie van jouw bedrijf 

Het begrijpen en evalueren van de visie van jouw bedrijf is de eerste stap bij het stellen van jouw 

zakelijke prioriteiten. Definieer de missie van het bedrijf en hoe jij en jouw medewerkers deze 

zullen uitvoeren. 

2. Identificeer de sterke en zwakke punten 

Het kennen van je eigen vaardigheden en beperkingen kan je ook helpen kiezen welke aspecten 

van jouw bedrijf je kunt uitbesteden en welke je onder controle kunt houden. 

3. Identificeer doelen 

Probeer duidelijke, haalbare en meetbare doelen te stellen. Hoe specifieker en praktischer jouw 

doelen zijn, hoe groter de kans dat jij en jouw medewerkers ze zullen bereiken. Meetbare doelen 

zijn essentieel om tastbare en zichtbare resultaten te zien. 

4. Werk samen met teamleden 

Door met jouw medewerkers te communiceren, kunnen zij hun eigen doelstellingen en die van 

het bedrijf overbrengen. Gesprekken met medewerkers en het verkrijgen van feedback kunnen 

jou helpen bij het identificeren van gebieden voor verandering die prioriteit moeten krijgen. 
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5. Sorteer je taken 

a. Sorteren op relevantie 

Sommige items op jouw lijst kunnen urgenter zijn dan andere, dus begin met de meest 

cruciale. 

 

b. Sorteer op categorie 

Door jouw goederen per categorie te ordenen, wordt het voor jou en het personeel 

gemakkelijker om de lijst met spullen bij te houden en te doorlopen. 

 

c. Sorteer op relevantie en urgentie 

Stel een lijst op van de taken die moeten worden voltooid en organiseer ze vervolgens in 

een kwadrantenkaart, afhankelijk van belangrijkheid en urgentie. Dit staat bekend als de 

Eisenhower-beslissingsmatrix. 

Figuur 11: Eisenhower-Beslissingsmatrix 

6. Bewaak de voortgang van de resultaten 

Het is van cruciaal belang om de resultaten te volgen om tastbaar bewijs van de prestaties van 

jouw bedrijf te zien. Door jouw resultaten bij te houden, kan worden aangetoond hoe zakelijke 

prioriteiten het bedrijf ten goede komen, wat jou en jouw personeel kan motiveren om in de 

toekomst doelen te stellen zoals vereist. 
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7. Maak koerscorrecties/wees flexibel 

Neem de prioriteiten zoals ze komen en beoordeel of ze urgent zijn of niet. 

 

5.5 Een Projectmanagement Tool Gebruiken – Op Papier en Online 

Projectmanagement tools zijn enerzijds een reeks conceptuele modellen en technieken voor het 

rationaliseren en managen van een project en anderzijds een reeks softwareoplossingen die 

bepaalde taken kunnen automatiseren en het risico op fouten kunnen minimaliseren. De tools 

die de projectmanager kunnen helpen, kunnen zowel online als traditionele tools zijn. 

5.5.1 PAPIEREN TOOLS 

De belangrijkste projectmanagement tools op basis van technieken en modellen worden 
hieronder opgesomd: 

1. De Work Breakdown Structure 

De project-WBS is een hiërarchische "boom"-weergave die grafisch de uitsplitsing weergeeft van 

het werk dat moet worden uitgevoerd om de projectresultaten te construeren. Dit heeft 

minimaal drie voordelen: 

 Het maakt het mogelijk om bij interne/externe klanten de projectdoelstellingen en 

producten te checken; 

 Het bevordert de opkomst van integratie- en 

wijzigingsverzoeken op een moment dat het 

gemakkelijker is om ze te citeren en de impact van de 

wijziging nog steeds beperkt is omdat de WBS in de 

planningsfase wordt geproduceerd; 

 Een op deliverables gerichte work breakdown structure 

vergroot de mogelijkheid tot controle.8. 

 

 

 

 

                                                      
8https://www.humanwareonline.com/project-management/center/wbs-work-breakdown-structure/  

Figuur 12: Work Breakdown Structure (WBS) 

https://www.humanwareonline.com/project-management/center/wbs-work-breakdown-structure/
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2. De Responsibility Assignment Matrix 

De RAM (Responsibility Assignment Matrix, ook wel VERI Matrix) is een belangrijk hulpmiddel om 

projectplanning te ondersteunen. Het integreert informatie uit de WBS (Work Breakdown 

Structure) en de OBS (Organisation Breakdown Structure - of projectorganisatieschema), wat in 

wezen "wie doet wat" inhoudt. 

 
3. Het Gantt-Diagram en Pert 

 
Het Gantt-diagram (of project-Gantt) is een zeer veelzijdig hulpmiddel om de timing en voortgang 

van een project weer te geven, te visualiseren en te volgen. In die zin leent het zich voor het 

vertegenwoordigen van elk type project, ongeacht de omvang, impact of zakelijk belang. 

 
Figuur 14: Gantt-diagram9 

 
4. Het Stakeholderregister 

 
Het stakeholderregister is een projectmanagementdocument dat informatie bevat over alle 

stakeholders die bij het project betrokken zijn. 

In dit register vind je alle details over de belanghebbenden, inclusief hun namen, titels, rol, 

belangen, macht, behoeften, verwachtingen en invloed op het project. 

Het opzetten van het stakeholderregister is van groot belang als je de kans op succes van een 

project wilt maximaliseren en de verstoring als gevolg van een gebrek aan aandacht voor 

sleutelrollen in het project wilt minimaliseren. 

 

                                                      
9 https://www.humanwareonline.com/project-management/center/gantt-di-progetto/  

https://www.humanwareonline.com/project-management/center/gantt-di-progetto/
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Figuur 13: Stakeholderregister10 

 
Het stakeholderregister zal met name de volgende informatie bevatten: 
 

 De naam van elke stakholder 

 De rol van elke stakeholder in het project en/of in de bij het project betrokken organisatie 

 Contactgegevens (bijv. telefoon, email, enz.) 

 De managementeisen per stakeholder 

 Communicatiebehoeften van de stakeholder 

 De frequentie van communicatie 

 De verwachtingen van elke stakeholder ten opzichte van het project, de projectmanager 

en het projectteam 

 wat is de kracht en mogelijkheid om het project te beïnvloeden van de kant van elke 

stakeholder 

 De classificatie met betrekking tot de houding ten opzichte van het project (bijvoorbeeld 

positief, ondersteunend, resistent, onverschillig of neutraal) 

 
5.5.2 ONLINE TOOLS 

Van de projectmanagement tools speelt software een centrale rol bij het vereenvoudigen en 

versnellen van het gebruik van de hierboven gepresenteerde modellen en technieken. 

                                                      
10 https://www.humanwareonline.com/project-management/wp-content/uploads/2014/04/registro-degli-stakeholder.jpg 

https://www.humanwareonline.com/project-management/wp-content/uploads/2014/04/registro-degli-stakeholder.jpg
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Daarnaast omvatten deze tools samenwerkingsomgevingen die beschikbaar kunnen worden 

gesteld aan projectteams om hun werk en rapportageactiviteiten te vergemakkelijken. 

Er zijn verschillende soorten software die verschillen in de manieren waarop ze kunnen worden 

gebruikt, inclusief open-sourcetoepassingen die gratis e gebruiken zijn en alle basisfuncties 

kunnen bieden. 

Er zijn ook webplatformen die basisfunctionaliteit integreren met externe 

samenwerkingsomgevingen zonder dat er een infrastructuur nodig is. 

Daarnaast zijn er projectportfoliomanagementsystemen om strategisch projectmanagement 

mogelijk te maken. 

Ten slotte kunnen specifieke mindmapping tools worden gebruikt om de fasen van 

projectplanning en het verzamelen van vereisten te vergemakkelijken. 

 
Hieronder vind je enkele voorbeelden van open source software.  

Aangezien dit een snel evoluerend gebied is, zijn dit niet de enige voorbeelden die beschikbaar 

zijn en de functionaliteit die momenteel beschikbaar is, zal in de loop van de tijd toenemen en 

verbeteren.11. 

 Gantter 

Dit is een online oplossing waarmee je de planning kunt maken, documenten kunt 

importeren en exporteren in MS Project-formaat en rapporten kunt afdrukken met de 

verschillende weergaven. http://gantter.com/  

 ProjectLibre 

Dit is een volledig gratis oplossing voor desktopprojectmanagement waarmee je Gantt-

diagrammen, netwerkdiagrammen, WBS- en RBS-diagrammen kunt managen, maar die 

zich voornamelijk richt op planningsfunctionaliteit. http://www.projectlibre.org/  

 Redmine 

Dit is een zeer flexibel cross-platform en cross-databank oplossing. Deze software biedt 

multi-project ondersteuning, planning management, tijdregistratie, management van 

verschillende projectrollen, probleem management. Verder biedt het ook ondersteuning 

voor document management, wiki’s en project forums. http://www.redmine.org/  

                                                      
11 https://www.humanwareonline.com/project-management/center/software-open-source/  

http://gantter.com/
http://www.projectlibre.org/
http://www.redmine.org/
https://www.humanwareonline.com/project-management/center/software-open-source/
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5.6 Omgaan met Onzekerheid, Ambiguïteit en Risico 

Voordat een jonge ondernemer een nieuw bedrijf opstart, moet hij rekening houden met 

verschillende onzekerheden en risico's. Het komt vaak voor dat een jonge ondernemer 

gedwongen wordt een beslissing te nemen waarover hij niet zeker is. 

Voor deze gevaren hoef je als startende ondernemer niet bang te zijn. Je kunt elke bron van 

onzekerheid methodisch opschrijven en in kaart brengen, en voordat je je er al te veel zorgen 

over maakt, heb je een volledig beeld van alle risico's en bedreigingen van jouw onderneming. 

Alle risico's kunnen worden geconfronteerd met vertrouwen en een vastberadenheid om te 

presteren, evenals met toewijding en harde inspanning. 

AMBIGUÏTEIT 

Verandering is onvermijdelijk. Om succesvol te zijn, moet je je kunnen aanpassen aan 

veranderingen en omgaan met onzekerheid. Dubbelzinnige omstandigheden gaan vaak gepaard 

met een overvloed aan onbeantwoorde vragen en onbekend terrein. Iemand die kan omgaan 

met ambiguïteit, die kan succesvol omgaan met verandering, comfortabel schakelen, beslissen 

en handelen zonder het hele plaatje te kennen, en kan omgaan met risico en onzekerheid, 

volgens de definitie. 

RISICO 

Risico wordt gedefinieerd als de mix van de waarschijnlijkheid van een gebeurtenis en de 

gevolgen ervan. Er is de mogelijkheid van gebeurtenissen en uitkomsten met kansen op winst 

(upside) of prestatierisico's bij allerlei activiteiten (downside). Bij risicomanagement wordt steeds 

vaker gezien dat het zowel om de positieve als de negatieve aspecten van risico gaat. Op het 

gebied van veiligheid wordt algemeen erkend dat de gevolgen uitsluitend negatief zijn, en 

daarom is het managen van veiligheidsrisico's gericht op het voorkomen en verminderen van 

schade. 

RISICOMANAGEMENT 

Risicomanagement is het methodische proces waarbij organisaties omgaan met de risico's van 

hun activiteiten met als doel winst op de lange termijn te creëren binnen elke activiteit en over 
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de hele portefeuille van alle activiteiten. Het onderkennen en managen van deze risico's staat 

centraal bij excellent risicomanagement. 

Er is een significant verband tussen risico en beloning. Het is moeilijk om winst te maken in het 

bedrijfsleven zonder enig risico te nemen. Het doel van risicomanagement is niet om risico's uit 

te bannen, maar om de risico-opbrengstverhouding te maximaliseren binnen de parameters van 

de risicotolerantie van de bedrijfseigenaar. Indien mogelijk is het vermijden van risico altijd een 

slim idee. Er zijn echter bepaalde risico's vereist om het bestaan en de groei van een bedrijf te 

verzekeren.  

Een SWOT- analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) is een strategie die door 

een groep of door een individu kan worden gebruikt om een idee, bedrijf of project zelf te 

beoordelen. Dit schema helpt jou bij het voorbereiden van het oplossen van kwetsbaarheden en 

het aanpakken van bedreigingen om het algehele risico te verminderen. 

 

Figuur 16: SWOT-Analyse 
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Ook is een risico beoordelingsmatrix een hulpmiddel dat wordt gebruikt om risico's te meten. 

Het bepaalt de mate van risico door de kans of waarschijnlijkheid van een gebeurtenis af te 

wegen tegen de ernst van de gevolgen voor het bedrijf als deze zich voordoen. Een risico 

beoordelingsmatrix is een visuele weergave van gevaren die een bedrijf kunnen helpen bij het 

nemen van beslissingen en het beperken van risico's. 

Je kunt de onderstaande stappen volgen om je eigen risico beoordelingsmatrix te maken:  

1. Maak een lijst met risico’s 

2. Voeg waarschijnlijkheid toe aan de lijst met risico’s  

De volgende stap is om de lijst met risico’s te nemen die je in de vorige fase hebt gemaakt en 

aan elk risico een kans toe te kennen. De kans op risico is onderveerdeeld in drie categorieën: 

a. Waarschijnlijk – Zal zeer waarschijnlijk optreden 

b. Mogelijk – Er is een kans dat er iets zal gebeuren 

c. Onwaarschijnlijk – Heeft een lage waarschijnlijkheid van optreden 

3.  Beoordeel de potentiële impact van de risico’s 

Onderzoek vervolgens elk risico en beoordeel de mogelijke impact op het bedrijf. De impact 

van risico kan in vier categorieën worden ingedeeld: 

a. 0 – Verwaarloosbaar – heeft weinig tot geen impact op het bedrijf. 

b. 1 – Inconsequent - effecten zijn voelbaar, maar hebben geen significante impact op 

het bedrijf. 

c. 2 – Ernstig – veroorzaakt aanzienlijke bedrijfsonderbreking 

d. 3 – Fataal – het bedrijf herstelt mogelijk niet 

4. Maak een risico beoordelingsmatrix 

Vul, afhankelijk van de frequentie en ernst van elk risico, voor elk risico een risico 

beoordelingsmatrix in. 



     

87 
 

 

 

Figuur 17: Risico Beoordelingsmatrix 

 

Als het gaat om risicobeoordeling, zijn de voordelen van het toepassen van een risicomatrix 

dat het de organisatie in staat stelt om: 

 Risico’s op basis van hun belang voor het bedrijf te prioriteren. 

 De kans op negatieve gevolgen te verminderen door te helpen bij de concentratie van 

beperkings-inspanningen. 

 Mogelijke gevaren met de minste inspanning te analyseren. 

 Mogelijke gevaren grafisch weer te geven. 

Ondanks de tekortkomingen in termen van algehele nauwkeurigheid, is het een geweldig 

hulpmiddel om bedrijven een uitgangspunt te bieden als het gaat om risicobeheer en het 

vaststellen van een risicobeperkingsstrategie.  
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Hoeveel heb ik geleerd? 

 

ACTIVITEIT 1 

 Lees het artikel over deze 50 sociaal ondernemers and denk na over hun verhalen en 

waarom zij de keuze hebben gemaakt om te doen en worden wat ze vandaag de dag 

doen en zijn: 

https://growensemble.com/social-entrepreneurs/ 

 

ACTIVITEIT 2 

 Zet de volgende stappen in de juiste volgorde, zoals je geleerd hebt in hoofdstuk 5.1. 

 

 De definitie van doelstellingen 

 Het identificeren van sterke en zwakke punten 

 De uitvoering van plannen 

 Analyse van de interne omgeving 

 Het opstellen van actieplannen 

 

Antwoorden 

1- Analyse van de interne omgeving; 

2- De definitie van doelstellingen; 

3- Het identificeren van sterke en zwakke punten; 

4- Het opstellen van actieplannens; 

5- De uitvoering van plannen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://growensemble.com/social-entrepreneurs/
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ACTIVITEIT 3 

 Sleep en zet de juiste woorden op de juiste lege plekken 

wijzigingen / vergaderingen / activiteiten / problemen 

 

De term Actieplan houdt het volgende in: een reeks ____________ die moeten worden 

uitgevoerd als gevolg van ____________ en corrigerende maatregelen die zich voordoen in de 

loop van een project. In die zin verschilt het van het Project Management plan waarin de details 

van leveringsactiviteiten worden uitgewerkt. Doorgaans wordt het actieplan opgesteld tijdens 

project____________  om de voortgang, problemen en project____________ te bespreken. 

 

Antwoord 

De term Actieplan houdt het volgende in: een reeks activiteiten die moeten worden uitgevoerd 

als gevolg van problemen en corrigerende maatregelen die zich voordoen in de loop van een 

project. In die zin verschilt het van het Project Management plan waarin de details van 

leveringsactiviteiten worden uitgewerkt. Doorgaans wordt het actieplan opgesteld tijdens 

projectvergaderingen om de voortgang, problemen en projectwijzigingen te bespreken. 

 

ACTIVITEIT 4 

 Zet de volgende stappen van hoe je zakelijke prioriteiten kan stellen in de juiste 

volgorde. 

 Sorteer je taken 

 Bewaak de voortgang van de resultaten 

 Maak koerscorrecties/wees flexibel 

 Identificeer doelen 

 Beoordeel de visie van jouw bedrijf 

 Werk samen met teamleden 

 Identificeer de sterke en zwakke punten 

 

Antwoorden 

1- Beoordeel de visie van jouw bedrijf 

2- Identificeer de sterke en zwakke punten 

3- Identificeer doelen 

4- Werk samen met teamleden 

5- Sorteer je taken 

6- Bewaak de voortgang van de resultaten 

7- Maak koerscorrecties/wees flexibel 
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ACTIVITEIT 5 

 Kies het juiste antwoord van wat deze afbeelding vertegenwoordigt. 

 

 
a. SWOT Analyse 

b. Risico beoordelingsmatrix  

c. Eisenhower-beslissingsmatrix 
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MODULE 3. CASE STUDIES 
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CASE STUDY 1 – CYPRUS 

LAND Cyprus 

TITEL VAN DE CASE Anakyklos   

KORTE 

OMSCHRIJVING 

VAN DE CASE 

Deze casestudy laat zien hoe ethisch en duurzaam denken, maar ook 

andere competenties zoals kansen spotten, middelen mobiliseren en 

initiatief nemen werden gecombineerd en deze sociale onderneming 

ontstond. 

STRUCTUUR Anakyklos is een sociale onderneming opgericht in 2010 op Cyprus en 

het is de eerste onderneming die de kledingrecycling op het eiland 

aanbood. Om precies te zijn, heft het tot doel afval te verminderen door 

herbruikbaarheid, wederverkoop, herbestemming van kleding en 

bewustmakingscampagnes. Het idee begon met het inzamelen van 

kleding voor migrantenkinderen op Cyprus en voor mensen die in 2006 

door de tsunami in Sri Lanka werden getroffen. De afgelopen jaren 

heeft Anakyklos in samenwerking met lokale autoriteiten 

liefdadigheidswinkels geopend en campagnes op scholen gevoerd om 

kinderen voor te lichten over het belang van recycling.  

Op dit moment heeft Anakyklos 35 mensen in dienst, ondanks de 

huidige uitdagingen van de economische crisis. Kleding die wordt 

ingezameld, wordt verstrekt in de liefdadigheidswinkels van Anakyklos 

of internationaal geëxporteerd. Als gevolg van de economische crisis 

die veel burgers op Cyprus heeft getroffen, wordt er bovendien gratis 

kleding verstrekt aan mensen met financiële moeilijkheden. 

Anakyklos is een levendig voorbeeld van initiatief op het gebied van 

ethisch en duurzaam denken, vanwege het feit dat haar acties 

bijdragen aan het welzijn van de samenleving, door kleding te leveren 

en recycling te bevorderen, en aan het milieu door afval te 

verminderen. 

Bronnen – Video’s, PPT’s, Online Artikelen, enz. 

Meer weten over  

Anakyklos 

https://www.youtube.com/watch?v=yc3Asctwf9k  

  

https://www.youtube.com/watch?v=yc3Asctwf9k
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CASE STUDY 2 – CYPRUS  

LAND Cyprus  

TITEL VAN DE CASE Mondkapjes gemaakt van… 3D printers  

KORTE 

OMSCHRIJVING 

VAN DE CASE 

Deze case study laat zien hoe ethisch en duurzaam denken, maar ook 

andere competenties zoals kansen spotten, mensen mobiliseren, 

middelen mobiliseren, creativiteit, visie, samenwerken met anderen 

en initiatief nemen werden gecombineerd en dit initiatief van sociaal 

ondernemen ontstond. 

STRUCTUUR Als gevolg van COVID-19 hebben ziekenhuizen te 

kampen met een groot gebrek aan 

ziekenhuisbenodigdheden of andere apparatuur. 

Twee Italianen vonden toen het geweldige idee om 

op hun 3D-printer ventilatorventielen te printen op 

een veel goedkopere manier en boden ze gratis aan 

aan veel ziekenhuizen. 

In Cyprus realiseerde een vrouw zich dat dit fenomeen ook op het 

eiland aanwezig was en door de 3D-printer van haar man te gebruiken, 

printte ze gezichtsschermen. Door haar initiatief op sociale media te 

delen, wilden veel mensen met 3D-printers graag helpen en dit idee 

ging al snel viraal! Naar schatting hebben ze ziekenhuizen meer dan 250 

gezichtsschermen aangeboden (in 2020) en deze vrouw wil tot op de 

dag van vandaag anoniem blijven. 

Bronnen – Video’s, PPT’s, Online Artikelen, enz. 

Artikel Artikel in het Grieks 

https://politis.com.cy/politis-news/kypros/kinima-symparastasis-kyprion-ethelonton-paragoyn-maskes-me-3d-printers/
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CASE STUDY 3 – SPANJE 

LAND SPANJE 

TITEL VAN DE CASE BIRZIPLASTIC 

 

KORTE 

OMSCHRIJVING 

VAN DE CASE 

Birziplastic zet zich in voor het terugwinnen van afgedankte 

kunststoffen, door middel van een goed management van dit afval en 

heeft hiervoor een ontwerp van reeds gecertificeerde processen die 

geen extra afval genereren tijdens deze processen. 

STRUCTUUR Inleiding, wat doet de sociale onderneming in jouw land? 

Birziplastic begrijpt de noodzaak van de injector en daarom behandelen 

zij plastic zoals deze industrieën het nodig hebben, door te werken met 

materialen uit de familie van polymeer, kleur, vezelbelasting en met 

processen die de technische kenmerken niet beïnvloeden.  Birziplastic 

heeft een ontwerp van reeds gecertificeerde processen die tijdens deze 

processen geen extra afval opleveren. Dankzij de kennis van polymeren 

wordt de verwerking van plastic afval gedaan door mechanische 

systemen, waarbij het genereren van toegevoegde verontreinigende 

stoffen wordt vermeden. Hierdoor zijn ze in staat 95% van de 

materialen die bij hun faciliteiten aankomen, terug te winnen. Het doel 

van Birziplastic is "zero waste".  

Daarnaast help het bedrijf bij het behalen van twee groene EC-doelen: 

de circulaire economie en het verminderen van het gebruik van 

materialen uit nieuwe materialen. 

Afgezien van het ethische en duurzame denken, hebben Birziplastic-

ondernemers een groot zelfbewustzijn, creativiteit en 

motivatievaardigheden getoond. 
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Bronnen – Video’s, PPT’s, Online Artikelen, enz. 

Bron 1 titel Booklet  

Bron 2 titel https://birziplastic.com/  

https://3d2act.eu/wp-content/uploads/2021/07/3D2ACT_IO1_Infographics_Booklet.pdf
https://birziplastic.com/


     

96 
 

 

 

 

CASE STUDY 4 – SPANJE 

LAND SPAIN 

TITEL VAN DE CASE KOIKI 

 

KORTE 

OMSCHRIJVING 

VAN DE CASE 

Koiki is geboren om de regels voor thuisbezorging te veranderen. De 

aankopen die ze via hun computers of smartphones binnen krijgen, 

groeien al tien jaar. 

STRUCTUUR Het is waar dat het kopen via een klik ons leven gemakkelijker heeft 

gemaakt, het is ook waar dat deze aankopen het verkeer en de 

vervuiling hebben doen toenemen. Koiki's belangrijkste doel is om de 

impact van e-commerce te minimaliseren door een bewuste, 

koolstofvrije en verantwoorde distributie voor de stad en de 

samenleving. 

Koiki verzorgt de last mile distributie te voet, per fiets of per elektrisch 

voertuig. Hierdoor besparen ze 0,29 kg CO2 per afgelegde kilometer, 

waardoor de stad wordt bevrijd van vervuiling, verkeer en lawaai.  

Dankzij hun systeem heb je als klant realtime informatie over de 

bespaarde CO2 per zending. Je weet jouw bijdrage aan de planeet per 

pakket dat jouw ontvangers ontvangen. 

Koiki streeft naar fatsoenlijk werk en gelijke kansen voor alle mensen. 

Om deze reden behoren de bezorgers van Koiki tot groepen die het 

risico lopen uitgesloten te worden. 

Bronnen – Video’s, PPT’s, Online Artikelen, enz. 

Bron 1 titel https://en.koiki.es/proposito/  

https://en.koiki.es/proposito/
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CASE STUDY 5 – NEDERLAND 

LAND Nederland 

TITEL VAN DE 

CASE 

CRE 8 – Urban 

Fabrication 

KORTE 

OMSCHRIJVING 

VAN DE CASE 

Cre8 creeërt allerlei producten vaak op aanvraag. Het draait allemaal om digitale 

fabricage: ontwerpen maken op de computer en naar de drukker sturen. Ze kunnen 

lasersnijden, 3D-printen, 3D-scannen of beletteren. Cre8 ontwerpt ook producten, 

zoals lampen, hangers voor kettingen en speelgoed. 

Hun doel is echte lokale productie door alle producten in de lokale (Amsterdamse) 

werkplaats te produceren en te laten zien dat dankzij 3D-printen producten gewoon 

lokaal gefabriceerd kunnen worden en niet geïmporteerd hoeven te worden uit 

China. Daarom gebruiken ze gecertificeerd hout, 100% groene energie en streven ze 

naar zero waste door restafval te hergebruiken. 

Cre8 staat voor een nieuw soort ambacht en de jonge mensen die ermee werken zijn 

de nieuwe ambachtslieden. Ze ondersteunen kansen voor deze jongeren door hen 

deel uit te laten maken van de kracht van CRE8 en leren hen tegelijkertijd nieuwe 

technieken zoals 3D-printen en nieuwe vaardigheden. 

Met de opkomst van het nieuwe ambacht van 3D-printen zag Cre8 nieuwe kansen 

voor het opleiden van ambachtslieden. Veel talentvolle jongeren komen er zelf niet 

uit en krijgen vaak een uitkering, zitten al lang thuis of hebben bepaalde beperkingen 

waardoor ze (nog) niet volledig kunnen werken. Samen met  ‘Straathoekwerk’ zoeken 

ze uit hoe die jongeren opnieuw kunnen beginnen samen met Cre8 en uitzoeken wat 

het beste bij hen past. Hun doel is om jongeren die nog niet op de arbeidsmarkt zijn, 

te helpen en hun talenten te ontwikkelen. 

Het aanleren van vaardigheden en kennis van medewerkers en het trainen van 

creativiteit is onderdeel van hun visie. Ze leren door te ervaren en zo groeit ook het 

gevoel van zelfbewustzijn! 
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STRUCTUUR Cre8 combineert creativiteit met duurzaamheid. Ze dragen hun visie uit om jongeren 

te helpen door hen een goede kans te bieden om te groeien, te leren en hun eigen 

toekomst op te bouwen in een new age-werkveld. 

Innovatieve aanpak -  Samen met 'Streetcornerwork' (Welzijn), die altijd aanwezig is 

om jonge medewerkers met persoonlijke problemen te helpen, biedt Cre8 ook 

ondersteuning bij persoonlijke omstandigheden. 

Cre8 wil het certificaat dat jongeren nu krijgen als ze de opleiding verlaten, in de 

toekomst uitbreiden naar een officieel diploma. Cre8 wil samen met een school een 

soort opleiding opzetten en jongeren die moeilijk te bereiken zijn blijven helpen. 

Met een persoonlijke aanpak en veel praktijkervaring willen jongeren blijven 

werken! 

Bronnen – Video’s, PPT’s, Online Artikelen, enz. 

Bron 1 titel https://www.social-enterprise.nl/nieuws-en-evenementen/actueel/blog/achter-de-

schermen-bij-cre8-789 

Bron 2 titel https://c-r-e-8.nl/ 

https://www.social-enterprise.nl/nieuws-en-evenementen/actueel/blog/achter-de-schermen-bij-cre8-789
https://www.social-enterprise.nl/nieuws-en-evenementen/actueel/blog/achter-de-schermen-bij-cre8-789
https://c-r-e-8.nl/
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CASE STUDY 5 – NEDERLAND 

LAND Nederland 

TITEL VAN DE 

CASE 

3D Design Academy -Amsterdam 

KORTE 

OMSCHRIJVING 

VAN DE CASE 

De 3D Design Academy organiseert 3D-printworkshops waarin studenten leren een 

3D-computer te ontwerpen en te printen. De 3D-ontwerpen die ze maken, worden 

vervolgens online verkocht om zo inkomsten te genereren. Het idee achter onze 

academie is om mensen uit de armoede te halen door vaardigheden op te doen met 

nieuwe technologieën. 

STRUCTUUR Om 3D-geprinte onderdelen te produceren, hergebruikt 3D Design Academy plastic. 

Ze werken zo duurzaam mogelijk, niet alleen aan de materiële kant van het 

produceren, maar ook aan de menselijke kant door mensen een uitweg uit de 

armoede te bieden. 

Ze verzamelen plastic flessen in een bak in de vorm van een grote grote grijze fles, 

zodat ze ook afval uit het milieu houden. 

 

 

 

  

Bronnen – Video’s, PPT’s, Online Artikelen, enz. 

Bron 1 titel https://www.facebook.com/3d-design-academy-701247286592623   

Bron 2 titel https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/beheer/sociaal-en-ondernemend-

2014/16/   

Bron 3 titel 3 D tool to play with 

https://www.facebook.com/3d-design-academy-701247286592623
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/beheer/sociaal-en-ondernemend-2014/16/
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/beheer/sociaal-en-ondernemend-2014/16/
https://www.pixsweet.com/?fbclid=IwAR1etQj6zKli4Y5WMRJ00dSBXNl4i_bV5rzih2ChLKJ19VG7DGK9hXRyidw
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CASE STUDY 7 – ITALIË 

LAND ITALIË (BOLOGNA) 

TITEL VAN DE 

CASE 

ETA BETA 

KORTE 

OMSCHRIJVING 

VAN DE CASE 

Eta Beta werd in 1992 in Bologna geboren als een vereniging en is sinds 2016 een 

sociale onderneming die zich richt op arbeidsbemiddeling en sociaal-educatieve 

welzijnsdiensten. Het bedrijf werkt momenteel samen met publieke en private 

entiteiten aan projecten die adequate kansen voor sociale inclusie bevorderen. 

STRUCTUUR De visie van Eta Beta richt zich op individuen die een rijkdom aan culturele, 

emotionele en economische waarden bezitten. Werk wordt gezien als een 

essentieel instrument voor de waardigheid van de persoon. Daarom is er een 

geheel vernieuwende visie op sociaal ondernemerschap ontwikkeld; de 

aandachtsgebieden zijn onderwijs, gezondheid en ecologische duurzaamheid. De 

doelgroep van de activiteiten van Eta Beta zijn mensen in situaties van sociale 

kwetsbaarheid en marginaliteit, de klanten zijn veelal particulieren. Het doel is om 

nieuwe banen te creëren voor kansarme mensen. 

Tot de activiteiten van de sociale onderneming behoren de teelt van planten en 

groenten, het maken van natuurlijk textiel, maar ook het maken van spelletjes en 

houten constructies, de kinderkamer, handwerk en meubelactiviteiten. Een 

belangrijke activiteit op het gebied van educatie en duurzaamheid is het project 

"Lavanda", dat een bezorg- en wasservice biedt van herbruikbare wasbare luiers 

voor kleuterscholen. 

Bronnen – Video’s, PPT’s, Online Artikelen, enz. 

Bron 1 titel https://www.etabeta.coop/  

Bron 2 titel https://sociale.regione.emilia-

romagna.it/documentazione/pubblicazioni/prodotti-

editoriali/2018/l2019ecosistema-delle-imprese-sociali-in-emilia-romagna  

https://www.etabeta.coop/
https://sociale.regione.emilia-romagna.it/documentazione/pubblicazioni/prodotti-editoriali/2018/l2019ecosistema-delle-imprese-sociali-in-emilia-romagna
https://sociale.regione.emilia-romagna.it/documentazione/pubblicazioni/prodotti-editoriali/2018/l2019ecosistema-delle-imprese-sociali-in-emilia-romagna
https://sociale.regione.emilia-romagna.it/documentazione/pubblicazioni/prodotti-editoriali/2018/l2019ecosistema-delle-imprese-sociali-in-emilia-romagna
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CASE STUDY 8 – ITALIË 

LAND ITALIË (MODENA) 

TITEL VAN DE 

CASE 

ALIANTE 

KORTE 

OMSCHRIJVING 

VAN DE CASE 

Aliante werd opgericht in 1993 in Modena met als doel een nieuwe sociale en 

ondernemende realiteit creëren om de uitsluiting van de zwakste burgers te 

bestrijden. Dit willen ze doen aan de hand van implementatie van het recht op werk 

en om deel te nemen aan sociale relaties. 

STRUCTUUR Aliante werkt op het gebied van persoonlijke dienstverlening en het managen van 

kinderdagverblijven en kleuterscholen, beschutte flats voor mensen met 

psychische problemen, residentiële en territoriale projecten voor minderjarigen en 

outreach-diensten voor jongeren. De activiteiten waarbij de tewerkstelling van 

gehandicapten en kansarmen wordt uitgevoerd, zijn in de schoonmaak en sanitaire 

voorzieningen sector, milieuhygiëne sector, onderhoud van groenvoorzieningen en 

residentiële voorzieningen sector. 

Aliante is van mening dat het essentieel is om de hulpverleningssector en de 

geestelijke gezondheidszorg te verbeteren. 

Op regionaal niveau acht de sociale onderneming het passend om invulling te 

geven aan de relatie tussen gemeenten en maatschappelijke coöperaties. Het 

levert namelijk diensten aan zowel openbare als particuliere ondernemingen. 

Wat ondernemerschap betreft, heeft Aliante een goed vermogen ontwikkeld voor 

financiële prognoses, wat cruciaal is gebleken voor investeringsplanning. 

Bronnen – Video’s, PPT’s, Online Artikelen, enz. 

Bron 1 titel https://www.aliantecoopsociale.it/  

Bron 2 titel https://sociale.regione.emilia-

romagna.it/documentazione/pubblicazioni/prodotti-

editoriali/2018/l2019ecosistema-delle-imprese-sociali-in-emilia-romagna  

https://www.aliantecoopsociale.it/
https://sociale.regione.emilia-romagna.it/documentazione/pubblicazioni/prodotti-editoriali/2018/l2019ecosistema-delle-imprese-sociali-in-emilia-romagna
https://sociale.regione.emilia-romagna.it/documentazione/pubblicazioni/prodotti-editoriali/2018/l2019ecosistema-delle-imprese-sociali-in-emilia-romagna
https://sociale.regione.emilia-romagna.it/documentazione/pubblicazioni/prodotti-editoriali/2018/l2019ecosistema-delle-imprese-sociali-in-emilia-romagna
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CASE STUDY 9 – GRIEKENLAND 

LAND Griekenland 

TITEL VAN DE 

CASE 

Shedia – Periodiko Dromou (Daklozenkrant) 

KORTE 

OMSCHRIJVING 

VAN DE CASE 

De daklozenkrant “Shedia” richt zich op de sociale integratie van daklozen, 
werklozen en andere sociaal uitgesloten groepen (mensen waarvan bewezen is dat 
ze onder de armoedegrens leven) door hen als verkopers in te zetten. 

Dit is hoe het werkt. Elke verkoper krijgt 10 gratis exemplaren, die hij/zij kan 
verkopen voor de prijs van €4,- per stuk. Met dit kapitaal kunnen ze meer 
exemplaren kopen voor de halve prijs (€2,-) en deze weer verkopen voor €4,-. 

Van de €4,-  heeft €2,50  (d.w.z. 62,5% van de verkoopprijs) rechtstreeks betrekking 
op de verkoper (persoon in het rode hesje), waarvan €1,52 het netto-inkomen is. 
€1,26 wordt gebruikt om de operationele behoeften van de organisatie te dekken 
(drukkosten), de ondersteuning van bestaande programma’s (zoals "Goal in 
Poverty") en de ontwikkeling van nieuwe sociale programma's en oplossingen, 
zoals natuurlijk "Shedia art". Het resterende bedrag betreft belastingen, enz. 

Het is een unieke kans voor deze mensen om een fatsoenlijk minimuminkomen te 
verdienen, maar ook een manier om uit de vicieuze cirkel van sociaal isolement en 
uitsluiting te doorbreken en het is een extra stimulans om hun leven weer op te 
bouwen. 

Het bedrijf levert diensten, variërend van de voorbereiding, empowerment, 
socialisatie en tewerkstelling van daklozen tot de publicatie en verkoop van de 
daklozenkrant, welke een boeiende verscheidenheid aan materiaal biedt met een 
duidelijke sociale oriëntatie. Het kopen van deze daklozenkrant is een daad van 
solidariteit. 

STRUCTUUR De daklozenkrant “Shedia” wordt sinds 2013 uitgegeven door de NGO Diogenis en 
is lid van het International Network of Street Papers (https://insp.ngo/). De 
"Diogenis NGO" werd opgericht in 2010 om de inspanningen van daklozen en 
sociaal uitgesloten mensen te ondersteunen en om hen bij het sociale web aan te 
sluiten of opnieuw aan te sluiten. Het hoofddoel is de activering, empowerment, 
educatie en tenslotte het scheppen van werkgelegenheidsperspectieven voor 
medemensen die zich in zeer extreme vormen van armoede en sociale uitsluiting 
bevinden.  Tegelijkertijd is het de bedoeling om, door middel van een reeks acties, 
de bevolking van Griekenland te sensibiliseren, activeren en mobiliseren rond 
kwesties als dakloosheid, armoede en sociale uitsluiting, op een manier die 
oplossingen voorstelt en benadrukt en staat voor een actief en optimistisch beeld 

https://www.shedia.gr/
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van sociale kwesties.  Het netwerk ondersteunt mensen om zichzelf te 
onderhouden, altijd gericht op de persoon die zijn succes en duurzaamheid op de 
lange termijn garandeert.  Met dit in het achterhoofd, organiseert de "Diogenis 
NGO" in de loop van de tijd een reeks acties en sociale programma's om het 
bewustzijn te vergroten en burgers te mobiliseren in de gemeenschappelijke strijd 
tegen armoede en sociale uitsluiting. De organisatie ontwikkelt tal van acties zoals 
de daklozenkrant "Shedia", die in de straten van Athene en Saloniki wordt verkocht 
door erkende verkopers die financieel profiteren van de verkoop. 

De gebruike EntreComp-competenties in deze case zijn: 

Ideeën en kansen: Creativiteit, Visie, Ideeën waarderen, Ethisch en duurzaam 
denken 

Middelen: Motivatie en doorzettingsvermogen, Financiële en economische 
geletterdheid, Middelen mobiliseren, Anderen mobiliseren 

In actie komen: Samenwerken, Initiatief nemen 

Andere acties zijn onder meer: 

• Het programma "Solidarity Assistance" van de daklozenkrant "Shedia" voor de 
ondersteuning van senioren. 

• Het programma van sociale rondleidingen "Invisible Routes" in het centrum van 
Athene, met gidsen (huidige en voormalige) dakloze burgers. 

• De actie "A coffee is waiting for you". 

• Het sociale en ecologische programma "Shedia Art" (oude, verouderde edities 
van "Shedia" worden hergebruikt, opnieuw ontworpen en getransformeerd tot 
hoogwaardige objecten). 

• Het centrum van solidariteit en toegepaste sociale innovatie "Shedia" huis waar 
het café/bar/restaurant van "Shedia", de winkel-showroom "Shedia art" en 
tentoonstellingen worden gehouden. 

Ten slotte is "Diogenis NGO" ook lid van het Hellenic Network for the Right to 
Housing for All. 

Bronnen – Video’s, PPT’s, Online Artikelen, enz. 

Bron 1 titel Video over Shedia (Grieks) 

Bron 2 titel Een video schets over Shedia (Greek) 

Bron 3 titel Lees meer over de sociale en economische impact van de daklozenkrant Shedia 

hier. (Grieks & Engels) 

https://www.youtube.com/watch?v=xLTyL-mD4GM
https://www.youtube.com/watch?v=JiMgxQen66E&t=63s
https://www.shedia.gr/custom_pdf/?file=deloitte_final_june2019.pdf
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CASE STUDY 10 – GRIEKENLAND  

LAND Griekenland 

TITEL VAN DE 

CASE 

Fair Trade Hellas 

KORTE 

OMSCHRIJVING 

VAN DE CASE 

Fair Trade Hellas wil de levensomstandigheden van gemarginaliseerde 
producenten en arbeiders verbeteren door de illegale structuren van de 
internationale handel te veranderen en zich aan te sluiten bij een beweging van 
duizenden mensen over de hele wereld die strijden voor menselijke waardigheid 
en ecologische duurzaamheid. 

STRUCTUUR Fair Trade Hellas  is een Griekse NGO, opgericht in 2004 als een burgerlijke non-
profit onderneming. Het is de eerste organisatie in Griekenland die actief was in 
het promoten van Fair Trade, een beweging die armoede wereldwijd en lokaal 
bestrijdt, door een duurzame, eerlijke, ethische en verantwoorde benadering van 
productie, aankoop en consumptie van producten. 

De gebruike EntreComp-competenties in deze case zijn: 

Ideeën en kansen: Kansen spotten, Visie, Ideeën waarderen, Ethisch en duurzaam 
denken 

Middelen: Motivatie en doorzettingsvermogen, Zelfbewustzijn en zelfeffectiviteit, 
Financiële en economische geletterdheid, Anderen mobiliseren, Middelen 
mobiliseren 

In actie komen: Leer door ervaring, Samenwerken, Initiatief nemen 

De mensen van Fair Trade Hellas (medewerkers en vrijwilligers) ondersteunen deze 
waarden dagelijks met acties als: 
 Fair Trade-producten promoten en kleine producenten in 

ontwikkelingslanden ondersteunen. 
 opleidingsprogramma's ontwerpen en seminars en informatiebijeenkomsten 

organiseren over Fair Trade, verantwoorde consumptie, duurzame 
ontwikkeling, vrijwilligerswerk en mensenrechten. 

 deelnemen aan campagnes, in samenwerking met bewegingen zoals de GCAP 
(Global Call to Action Against Poverty), de Clean Clothes Campaign, de TTIP 
campaign enz.. 

https://www.fairtrade.gr/
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 vrijwilligerswerk en de actieve participatie van burgers bevorderen om een 
eerlijkere en duurzamere wereld te creëren. 

In 2006 opende Fair Trade Hellas in Athene de eerste non-profit winkel met 
exclusief Fair Trade producten en in 2016 werd de winkel omgevormd tot een e-
shop. 

Het bedrijf stelt zich een wereld voor waarin verantwoord consumentisme de 
handelspraktijken en -structuren beheerst. Een wereld van rechtvaardigheid en 
gelijkheid, vrij van armoede, waar mensenrechten en het milieu worden 
gerespecteerd. 

Fair Trade Hellas dient de mensen, de empowerment van lokale gemeenschappen 
en duurzame ontwikkeling, en cultiveert een eerlijker model van wereldhandel dat 
alle belanghebbenden en het land ten goede komt. 

Het voert zijn missie uit door Fair Trade-producten te promoten, voorlichting te 
geven over verantwoorde consumptie en institutionele druk uit te oefenen voor 
een beter handels-, milieu- en ontwikkelingsbeleid. 

Bronnen – Video’s, PPT’s, Online Artikelen, enz. 

Bron 1 titel Fair Trade Hellas Educational Programmes 

Bron 2 titel Weet jij hoe je product labels in supermarkten moet lezen? Lees de gids hier.  

(Grieks) 

https://www.fairtrade.gr/programmata/
https://www.fairtrade.gr/wp-content/uploads/2017/10/label_guide_greek_web_version.pdf
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CASE STUDY 11 – GRIEKENLAND 

LAND Griekenland (Athene) 

TITEL VAN DE 

CASE 

«Συν.Άλλοις» / "Syn.Allois" 

(Plus anderen)  

KORTE 

OMSCHRIJVING 

VAN DE CASE 

De Solidariteitseconomie Coöperatie "Syn.Allois" startte haar activiteiten in Athene 

in 2011 en paste in de praktijk alternatieve economische praktijken toe die gericht 

waren op kwaliteitsdekking van menselijke behoeften, solidariteitssamenwerking 

en gelijke relaties. De hoofdactiviteit is alternatieve en solidaire handel, 

voornamelijk in de voedingsmiddelenindustrie. 

De leden zijn niet de eigenaren van een "alternatief bedrijf", maar een groep 

mensen die hun werk zelf regelen. Het doel is om, na het veiligstellen van een 

behoorlijke beloning voor het werk, eventuele overschotten te socialiseren, hetzij 

door nieuwe leden bij de coöperatie te introduceren, hetzij door de verkoopprijzen 

van producten te verlagen, hetzij door andere ondernemingen met een solidaire 

economie te versterken. 

STRUCTUUR De interne structuur is die van de arbeiderscoöperatie, gericht op een maximale 

gelijkheid tussen de leden. De werklast is evenredig verdeeld, afhankelijk van de 

voorkeuren en vaardigheden van een ieder en ieder ontvangt respectievelijk 

hetzelfde loon.  

In een wekelijkse vergadering neemt iedereen gezamenlijk beslissingen over alle 

zaken die betrekking hebben op het partnerschap, waarbij wordt geprobeerd 

verschillende perspectieven te synthetiseren door middel van overeenstemming 

en meningsverschillen te overwinnen door wederzijds respect en wederzijds begrip 

op te bouwen. 
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Voor de distributie van producten vertrouwt het bedrijf op een alternatief netwerk 

in heel Griekenland, dat bestaat uit solidariteitseconomie-initiatieven 

(solidariteitshandelscollectieven, consumentencoöperaties, coöperatieve cafés, 

consumentengroepen, enz.), maar ook kleine winkels en cafés. Op de locatie in 

Thiseio, die fungeert als winkel, distributiecentrum en evenementen- / 

vergaderruimte, hebben we ook producten van binnenlandse collectieve 

ondernemingen, kleine producenten en verwerkers, met wie we directe en stabiele 

samenwerkingen opbouwen. Op deze manier proberen we de praktijk van solidaire 

handel uit te breiden naar het lokale niveau. 

Bronnen – Video’s, PPT’s, Online Artikelen, enz. 

Bron 1 titel https://synallois.org/  

Bron 2 titel Video 

Bron 3 titel Social Economy 

 

  

https://synallois.org/
https://youtu.be/xRWxd5OUbDQ
http://okeanis.lib.puas.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/2525/log2014_00011.pdf?sequence=1&isAllowed=yttps://yhttp://okeanis.lib.puas.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/2525/log2014_00011.pdf?sequence=1&isAllowed=youtu.be/xRWxd5OUbDQ
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CASE STUDY 12 – GRIEKENLAND 

LAND Griekenland (Aiginio, Pieria) 

TITEL VAN DE 

CASE 

« Σπείρα Γης» / "Spira Ghis" ("Earth Spiral / Aarde Spiraal ") 

KORTE 

OMSCHRIJVING 

VAN DE CASE 

Opgericht in 2013 door een groep actieve burgers en actieve mensen die hebben 

gewerkt en gecultiveerd aan het idee om terug te keren naar een natuurlijke - 

evenwichtige omgeving en zijn hierdoor geëvolueerd naar een Sociaal 

Coöperatieve Onderneming. De visie en doelen van het Earth Spiral-team zijn: 

De oprichting van een open educatieve boerderij die illustratief is voor het 

onderzoek en de observaties van Earth Spiral. Hier worden gewassen op alle 

natuurlijke, ecologische, mens- en milieuvriendelijke manieren verbouwd. Op het 

gebied van duurzaamheid, is het uiteindelijke doel van Earth Spiral om mensen 

bewust te maken van het niet gebruik maken van chemicaliën en de impact hiervan 

op de omgeving, op zowel het niveau van huishoudens als het niveau van 

veehouders en boeren. Dit willen ze bereiken door onderzoek te doen naar de 

impact van actieve micro-organismen (AM) op elk type gewas en de verspreiding 

van het effect en de positieve werking van AM en attapulgiet.  

In het hoofdkantoor zit ook een werkplaats en een winkel. 

STRUCTUUR Het Earth Spiral-team koos als rechtsvorm die van de Sociale Coöperatieve 

Onderneming. De vorm van de Sociale Coöperatie of de Sociale Coöperatieve 

Onderneming (SCO) als een nieuwe wettelijke mogelijkheid in Griekenland werd 

ingevoerd bij wet 4019/11. SCO is het belangrijkste orgaan van de sociale 

economie, d.w.z. de ruimte tussen de publieke en de private sector, wat ook wel 

de derde sector van de economie wordt genoemd. 

Activiteiten: 

 ijverig zoeken en herleven van traditionele kunsten en technieken. 

 op lokaal niveau aandacht besteden aan duurzame landbouwpraktijken, een 

nieuw perspectief op landbouw bieden en het essentiële belang ervan in het 

leven leren, evenals culturele acties om de plattelandswereld nieuw leven in te 

blazen en te verbeteren. 
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 trainingen en seminars 

 verkoop van biologische producten en ondersteuning van landbouw, veeteelt 

en huishouden 

 producten van AΜ® en attapulgiet of palygorskiet, een uniek kleimineraal met 

een grote verscheidenheid aan industriële toepassingen en veel gebruikt in de 

geneeskunde. 

 

Sociale acties, netwerk- en promotieacties: 

 actief steun verlenen aan de oprichting van initiatieven voor de sociale 

solidariteitseconomie 

 boeren, veehouders ondersteunen om hen af te zetten van het gebruik van 

chemicaliën 

 studenten van alle niveaus informeren over ecologische landbouw en een 

ecologische manier van leven 

 teams en projecten ondersteunen in het gebruik van AΜ® 

 

Geloven in netwerken en samenwerken - Earth Spiral participeert in organisaties 

en informele netwerken waarmee het principes en waarden deelt: 

 Civil Society Observatory of Central Macedonia (Grieks/Griekenland) 

 Informal Network of Social Cooperative Enterprises of Central Macedonia 

(Grieks/Griekenland)  

Bronnen – Video’s, PPT’s, Online Artikelen, enz. 

Bron 1 titel https://www.speiragis.gr/  

Bron 2 titel Video 

 

https://www.speiragis.gr/
https://www.youtube.com/channel/UC6mgaobGz1MxqOFyACi3rhw

