	
  

Maatschappelijk ondernemerschap
Wie de schoen past…
Maatschappelijk ondernemen staat volop in de belangstelling in de quartaire of collectieve sector. Voor- en
tegenstanders discussiëren over de wenselijkheid en mogelijkheid van maatschappelijk ondernemen in de non of
not for profit sector. Beide partijen schieten daarbij wel eens door. Sommige voorstanders beschouwen
ondernemerschap al te snel als wondermiddel tegen alle mogelijke kwalen van non profit organisaties. Sommige
tegenstanders zien juist voortdurend beren op de weg.
We leven hoe dan ook in een tijd dat het doen en laten van non profit organisaties steeds vaker en steeds strikter
wordt gelegd tegen de meetlat van de onderneming. Tal van non profit organisaties noemen zichzelf een bedrijf
of onderneming, ontwikkelden commerciële activiteiten, of beschikken over profit centers, al dan niet
ondergebracht in BV’s.
Falen of slagen als maatschappelijk ondernemer heeft al snel consequenties: toe- of afnemend draagvlak, onrust
in de organisatie, meer of minder participatie van doelgroepen, een versterkend of juist verzwakkend imago, of
het steeds meer of minder beschikken over harde condities zoals geld. Je kunt niet “ een beetje
parachutespringen”. Een sprong is een sprong. Eenmaal gesprongen, is er geen houden meer aan.
En dan is het goed om de vraag te stellen welke non-profit organisaties baat hebben bij maatschappelijk
ondernemen, en welke beslist niet. In het boek ‘Onderneem met zin! En behoud uw gezonde verstand’ geeft Jos
van der Horst non-profitorganisaties een handreiking om deze vraag te beantwoorden. Dit artikel beschrijft de
hoofdlijnen aan de hand van zes vragen. De antwoorden geven u zicht in de mate waarin uw organisatie
maatschappelijk ondernemend kan zijn.

De vragen
Uw organisatie…
Biedt uw organisatie geselecteerde doelgroepen een of meerdere producten of diensten aan?
Om misverstanden te voorkomen, er is een verschil tussen een aanbod en een verplichting. Een aanbod wordt ter
beschikking gesteld, aangeboden, of geoffreerd. Tegen een bepaalde prijs en natuurlijk onder bepaalde
voorwaarden. Altijd met een zekere mate van vrijwilligheid. De doelgroep heeft de nodige vrije speelruimte.
Daarom spreken we niet van een aanbod, wanneer het gaat om verplichtingen zoals de bekeuring voor een
snelheidsovertreding, of de plicht belasting te betalen. Sancties bij de handhaving van wet- en regelgeving zijn
geen aanbod, maar een onontkoombare consequentie van het niet voldoen aan wet- en regelgeving.
Heeft u zicht op de instroom van geld en andere middelen, de dienstverlenende processen in uw organisatie en
de resultaten van uw doen en laten?
Omdat falen of slagen er toe doet, is het erg belangrijk grip en zicht te krijgen op alles wat de prestaties van uw
organisatie beïnvloedt. Beschikt u bijvoorbeeld over actuele financiële informatie? Weet u op dit moment hoe uw
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organisatie er financieel voor staat? Niet ongeveer, maar precies? Bracht u de kritische succesfactoren van uw
organisatie in kaart op de ondernemingsgebieden geld, markt, omgeving, productie en mensen? Weet u ook wat
deze factoren betreft uit welke hoek de wind waait? Hoe minder u weet, des te meer risico u neemt, des te groter
de kans op falen.
Staat u zelf aan het stuurwiel?
Maatschappelijk ondernemerschap vereist autonomie. Wanneer u weinig tot geen speelruimte hebt omdat u bent
gebonden door wet- en regelgeving die op een gedetailleerd niveau beschrijft wat wel en niet mag, hoe u wel en
niet te werk mag gaan, welke de procedurele vereisten zijn, wat uw doelgroepen zijn en onder welke condities en
op welke wijze deze gebruik mogen of zelfs moeten maken van uw organisatie, dan bereikt u al snel de grenzen
van ondernemerschap.

Uw doelgroep(en)
Hoe zelfstandig is uw doelgroep?
Van maatschappelijk ondernemers wordt meer gevraagd naarmate vragers (klanten, patiënten, cliënten,
deelnemers, enzovoorts) het meer voor het zeggen hebben in de markt. Aanbieders moeten in dit soort markten
dingen naar de gunsten van de vragende partijen. Deze laatsten beslissen met wie ze al dan niet in zee gaan en
hebben daarmee veel macht. Zo kunnen reizigers voor informatie over gezond reizen, vaccinaties en medicaties
terecht bij GGD-en, veel ziekenhuizen en huisartsen, travel clinics, of de eigen bedrijfsgezondheidszorg.
Dit in tegenstelling tot markten waarin een of enkele aanbieders het voor het zeggen hebben. In deze
monopolistische markten dansen de vragers naar de pijpen van deze ene aanbieder. Hoe u er verder ook tegen
aankijkt, voor een paspoort of rijbewijs moet u toch echt langs bij uw eigen gemeente. Ook al schikken de
openingstijden u niet, vindt u de prijs buitensporig hoog en moet u niets hebben van de lange wachttijden.
Bij het beoordelen van de zelfstandigheid van de doelgroep, is het ook van belang om vast te stellen in hoeverre
deze over de benodigde competenties en middelen beschikt. En in aansluiting daarop, hoe u de doelgroep waar
dat nodig is, kan helpen. Zonder hen, via een achterdeur, toch weer hun vrijheid te ontnemen. Waar het
uiteindelijk om gaat is dat uw doelgroep, geholpen of niet, zelfstandig keuzes kan maken.

De brug
Hoe zichtbaar en aansprekend is de verbinding tussen uw ambities en de wensen en behoeften van uw
doelgroep?
De door u geleverde producten of diensten zijn antwoorden op vragen of oplossingen van problemen, van een of
meerdere doelgroepen. Deze zijn er zich misschien nog niet van bewust, waarderen uw aanbod mogelijk (nog)
niet. Wellicht omdat zij zichzelf deze vraag nog niet stellen of het probleem nog niet als zodanig herkennen. Dit
neemt niet weg dat u als maatschappelijk ondernemer een verhaal heeft dat uw aanbod verbindt met een
behoefte, wens, vraag of probleem van uw doelgroep. De kloof tussen het door u nagestreefde ideaal en de
perceptie en het gedrag van de doelgroep kan klein of groot zijn, dat maakt niet uit. Waar het om gaat is dat u als
ondernemer een overbruggend verhaal heeft en een beeld ontwikkelt van de te bewandelen weg om de kloof te
overbruggen.
Daarnaast geldt voor u dat het al dan niet accepteren van uw aanbod door de doelgroep er toe doet. Het is niet
vrijblijvend. U wordt afgerekend op uw resultaten, hebt het nodig om dit percentage van de doelgroep te bereiken,
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deze aantallen gebruikers te kunnen registreren, dit bedrag aan inkomsten uit de verkoop van deze producten of
diensten te realiseren.

En tot slot nog dit
Hoe zeker bent u er van dat door maatschappelijk ondernemen uw organisatie beter in staat is haar
maatschappelijke functie uit te oefenen?
Op welke concrete manier maakt maatschappelijk ondernemerschap dat uw organisatie beter wordt in het
uitoefenen van haar maatschappelijke functie?

Het gesprek met uw collega’s
Maak met uw collega’s een inschatting van waar uw organisatie staat. Probeer samen in een rapportcijfer tot
uitdrukking te brengen de mate waarin in uw organisatie aan elke conditie wordt voldaan. Vergeet vooral de
toelichting niet, “ wij schatten dit op deze manier in, want…”.
Conditie

Rapportcijfer

Onze organisatie…
1.

Beschikt over een aanbod. Wij bieden geselecteerde doelgroepen een of

2.

Wij hebben grip en zicht op input, throughput en output. Want…

3.

Onze strategische koers bepalen wij zelf. Want..

4.

Wij zijn vrij in het bepalen van ons aanbod en beslissen zelf welke

5.

Wij kiezen zelf onze doelgroepen. Het is helemaal onze zaak aan wie wij

6.

Wanneer wij onze doelgroepen benaderen, met welke middelen en welke

meerdere producten of diensten aan. Want…

producten en diensten wij leveren. Want..
onze producten of diensten leveren. Want…
boodschap, dat is helemaal onze zaak. Want…
Onze doelgroep(en)
7.

Onze doelgroepen zijn vrij om ons aanbod te accepteren of af te slaan en
hiervan al dan niet gebruik te maken. Zij kunnen van deze vrijheid
gebruik maken. Want…

8.

Er zijn andere aanbieders met hetzelfde, een vergelijkbaar of een
vervangend aanbod. Onze doelgroepen mogen en kunnen hieruit een
keuze maken. Want…

Onze brug
9.

Wij hebben een verbindend verhaal. Want…

10. Wij worden afgerekend op onze resultaten. Want…
11. Maatschappelijk ondernemerschap stelt ons in staat onze
maatschappelijke functie beter uit te oefenen. Want…
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Bereken “op een bierviltje” het gemiddelde cijfer voor uw organisatie, uw doelgroepen en de verbindende brug.
En heb het er vervolgens met elkaar over, wat uw inschattingen betekenen voor de mate waarin u met elkaar
meent dat uw organisatie maatschappelijk ondernemend kan zijn. De grenzen tussen ‘ja’ en ‘ nee’ of ‘een beetje’
en ‘veel’ zijn niet haarscherp. Het is niet zo dat een bepaald gemiddelde, zoals ‘7’ per definitie betekent dat…. Het
is aan u om de inschatting te maken. Natuurlijk geldt dat hoe hoger de gemiddelde rapportcijfers zijn, des te meer
uw organisatie maatschappelijk ondernemend kan zijn. Des te meer baat u er ook bij hebt. En ja, er is een
ondergrens. Het is goed mogelijk dat u tot de conclusie komt dat maatschappelijk ondernemen voor uw
organisatie een brug te ver is. Waar staat u? Probeer tot overeenstemming te komen.
Uit dit afwegingsproces komen drie hoofdscenario’s naar boven, die in de dagelijkse praktijk veel variaties
kennen.

Hoezo
ondernemen?

Ondernemen
binnen marges

4

Vrij
ondernemerschap

7

Toenemend ondernemerschap

Figuur 1. Maatschappelijk ondernemen in gradaties

Profiel 1 Hoezo ondernemen?
Niet uw organisatie maar een andere belanghebbende, beslist over uw doen en laten. Het aanbod of de plicht
worden vaak uitputtend beschreven en ook is regelmatig sprake van een uitvoerige wet- en regelgeving waarin
wordt vastgelegd wie onder welke condities (kenmerken van de doelgroep) en op welke wijze (procedures)
gebruik mag of moet maken van uw diensten. Dit is bijvoorbeeld zo bij non profit organisaties die bij wet
vastgestelde regelingen uitvoeren zoals het geval is bij het heffen van belastingen, huursubsidie of
werkeloosheids- en ouderdomsuitkering. Doelgroepen zijn vaak wettelijk verplicht of door omstandigheden
gedwongen gebruik te maken van het aanbod. Uitvoerende organisaties zoals de Belastingdienst en de
gemeentelijke Sociale Diensten verkeren niet in een positie om de wettelijk vastgelegde criteria voor toekenning
te veranderen. Ondernemerschap is geen optie.

Profiel 2 Ondernemen binnen marges
Uw speelruimte en die van uw doelgroepen neemt toe. Deze hebben de vrijheid om uw aanbod al dan niet te
accepteren. Er is veelal zelfs sprake van een beperkt alternatief aanbod. Dit komt doordat oude afspraken over
vaste verzorgingsgebieden worden afgezwakt, mogelijk zelfs komen te vervallen, zodat u en uw collega’s in
elkaars vaarwater komen. Een tweede reden is dat nu ook nieuwe toetreders een kans krijgen. Organisaties die
zich tot voor kort met hele andere zaken bezighielden, maar nu belangstelling tonen voor uw doelgroepen en de
door u aan hen verleende diensten. Veranderende wetgeving biedt hen nieuwe mogelijkheden. Zo buigen zowel
thuiszorgorganisaties als woningcorporaties zich over de door de Wet Maatschappelijke Ondersteuning geboden
mogelijkheden om de eigen activiteiten uit te breiden met dienstverlening in de sfeer van het maatschappelijk
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werk. Naarmate thuiszorgorganisaties en woningcorporaties hiertoe méér mogelijkheden zien krijgen de
doelgroepen van het maatschappelijk werk meer en meer keuzeruimte. Tegelijkertijd neemt dan de concurrentie
toe voor de “traditionele” aanbieders van maatschappelijk werk. Zij krijgen nu immers ook te maken met
woningcorporaties en thuiszorgorganisaties. Organisaties op wie dit tweede profiel van toepassing is, krijgen een
vastomlijnde opdracht die zij “binnen marges” zelfstandig kunnen vertalen in combinaties van doelgroepen en
aanbod. De beslissingsbevoegdheid wordt beperkt doordat bijvoorbeeld de overheid de markt en tal van
spelregels al definieerde. Vaak tot op het niveau van de te onderscheiden doelgroepen.

Profiel 3 Het vrije ondernemerschap
Wanneer de speelruimte nog verder toeneemt ontstaat een situatie waarin uw doelgroep volledig vrij is om te
kiezen uit het aanbod van meerdere aanbieders. Uw speelruimte als maatschappelijk ondernemer is bijzonder
groot. U beslist zelfstandig hoe u uw kerntaak uitvoert. Zo kunt u zelfstandig de reikwijdte van uw organisatie
bepalen: u bakent uw markt af, kiest marktsegmenten of doelgroepen binnen segmenten en ontwikkelt naar eigen
inzicht uw aanbod. U beslist daarmee zelfstandig wát u aan wie aanbiedt. Ook de keuze van groeistrategieën is
vrij. Naast marktpenetratie en productontwikkeling behoren nu ook de strategieën waarbij nieuwe doelmarkten
worden geselecteerd, zoals marktontwikkeling en diversificatie, tot de mogelijkheden. In het eerste geval kiest u
er voor om de diensten die u al sinds jaar en dag verleent, aan te bieden aan nieuwe doelgroepen. In het tweede
geval ontwikkelt u voor deze nieuwe doelgroepen zelfs volledig nieuwe diensten. In het onderwijs is dit vanaf
2012 de situatie waarin ambulant begeleiders terecht komen (de Onderwijsbegeleidingsdiensten kregen hier al
veel eerder mee te maken). In de gezondheidszorg is inmiddels sprake van meerdere klinieken en
zorginstellingen gericht op bijvoorbeeld oogheelkunde, plastische chirurgie of de verzorging van ouderen en
chronisch zieken, waarvoor dit profiel geldt.

Waarom is dit belangrijk voor u?
Het is belangrijk om op voorhand vast te stellen welke mogelijkheden u als maatschappelijk ondernemer heeft.
Zijn deze er feitelijk wel? Dit op het niveau van afzonderlijke doelgroepen! Wat is de echte speelruimte van zowel
doelgroepen als uzelf? Een benadering op het juiste niveau is nodig. Wanneer u te zwaar inzet dan worden
middelen verspild. U tilt een kussen op met een vorkheftruck: bijvoorbeeld in het geval dat uw organisatie vele
honderdduizenden euro’s investeert in communicatie gericht op het werven van nieuwe “klanten” terwijl uw
doelgroep een zeer beperkte omvang heeft en in de praktijk door omstandigheden verplicht is gebruik te maken
van de diensten van deze ene aanbieder. Er zijn in Nederland zorginstellingen en bijvoorbeeld scholen waarvoor
dit geldt. Deze organisaties wordt al snel ‘ondoelmatigheid’ en ‘verspilling’ verweten.
Ook wanneer u onvoldoende middelen inzet, ontstaan er problemen. Veel maatschappelijk ondernemers komen
in de situatie terecht dat de inkomsten (deels) uit de markt gehaald dienen te worden door de acquisitie van
projecten of het interesseren van nieuwe opdrachtgevers. In doelmarkten waarin ook andere organisaties actief
zijn, vereist dit professioneel georganiseerde acquisitie of verkoop, uitgevoerd door professionals die kunnen
acquireren en hier voortdurend mee bezig zijn. Wanneer acquisitie in de handen wordt gelegd van een
medewerker die min of meer toevallig beschikbaar is op het moment dat de boekhouding de alarmklok luidt, dan
kunnen geen resultaten worden verwacht. Een vijver wordt gevuld met een vingerhoed! In dit type organisaties
ervaren veel medewerkers een kloof tussen de opgedragen taken en de middelen die hiertoe ter beschikking
worden gesteld. Motivatieproblemen zijn het gevolg. Bij het uitblijven van resultaten ontstaan vaak ook
spanningen binnen de organisatie.
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Daarnaast kent elk profiel eigen spelregels en een eigen gereedschapskist. Die bepalend zijn voor de wijze
waarop vorm gegeven kan worden aan maatschappelijk ondernemerschap. Kennis van het profiel van uw
organisatie, geeft houvast bij de verdere uitwerking van maatschappelijk ondernemerschap.

Dit artikel is een samenvatting van enkele hoofdstukken uit ‘Onderneem met zin! Een behoud uw
gezonde verstand. Een handleiding voor non-profit organisaties’, Drs. Jos A.J. van der Horst SMP
(Uitgegeven door B.V. Uitgeverij SWP, Amsterdam 2010).
Gebruik is toegestaan voor niet-commerciële doeleinden en uitsluitend met bronvermelding.
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