
Lectoraat Juridische Aspecten van Ondernemerschap
Regionaal Overleg Impact Ondernemen 14 sept 2021



Onderzoek met impact ondernemers



Sociale én constructieve bedrijven



1. Social Impact Beloond – impactmeting en inkoop
2. Monitor Groningse Impact ondernemingen
3. Routekaart voor een effectief impact ecosysteem
4. Sociale voorwaarden in aanbestedingen – post doc onderzoek

Zie: Meer impact in zicht
5. MKB@Work – samenwerking mkb met gemeenten bij de Participatiewet

Zie: Partnerschap door regelruimte

Recent afgeronde onderzoeksprojecten

https://research.hanze.nl/ws/portalfiles/portal/35435274/HANZE_21_0081_Meer_impact_in_zicht_.pdf
https://www.hanze.nl/nld/onderzoek/kenniscentra/centrum-ondernemerschap/onderzoek/lectoraten/juridische-aspecten-van-ondernemerschap/mkb-work?r=https://www.hanze.nl/nld/onderzoek/kenniscentra/centrum-ondernemerschap/organisatie/overzichten/projecten


Hoe maak ik de social impact van mijn onderneming op een eenvoudige 
en betaalbare wijze zichtbaar, zodanig dat de kans op beloning door 
opdrachtgevers wordt vergroot?

RAAK-MKB Social Impact Beloond



21 ondernemers die zich (in meer of mindere mate) richten op het creëren van 
werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Voornamelijk mkb

23 Inkopers en B2B

Deelnemende organisaties



Kennisinstellingen:
1. Avance Impact
2. Erasmus Universiteit Rotterdam
3. Impact Noord
4. Innovatiespotter 
5. Social Enterprise NL
6. Hogeschool van Amsterdam
7. Hogeschool Inholland
8. Hogeschool Utrecht
9. Christelijke Hogeschool Windesheim

Deelnemende kennisinstellingen



Mkb-bedrijven wilden eenvoudige tools: groei medewerkers en 
maatschappelijke opbrengsten in kaart brengen

Social Impact Tools:
ØMedewerkerstool
Ø Impactcalculator

Impact map             Impact pad            Impact tools



Medewerkerstool: vragenlijst en dashboard



Dashboard Impactcalculator

  
de netto baten en kosten per partij 
 

per partij de baten en kosten uitgesplitst 

 



Verkorte versie Impactcalculator



Social Impact door inkoop

Inkoop bij impact ondernemers mogelijk via:

1. B2B-partners
2. Opdrachten overheid
3. Aanbestedingen



Interviews en focusgroep inkoopadviseurs en B2B-partners

Ø Onbekend met social impact
Ø Daarom geen input over social impact indicatoren

Wel: informatie over mogelijkheden inzet social impact instrumenten bij 
inkoop



Social impact in alle fasen van aanbestedingen mogelijk

1. Bij het vaststellen van de eisen van een opdracht
2. Bij de selectie van leveranciers, dienstverleners of aannemers
3. Bij het gunnen van de opdracht
4. In de uitvoeringsbepalingen in het contract

In zowel onderhandse, als nationale als Europese aanbestedingen



Social impact bij inkoop

ü Benut de enorme wettelijke ruimte voor social impact bij inkoop (én in 
alle mogelijke aanbestedingen!)

ü Creëer draagvlak bij alle mogelijke stakeholders in de organisatie

ü Creëer ruimte in inkoopbeleid voor nieuwe sectoren en producten door 
zo open mogelijk uit te vragen



Social impact bij inkoop

ü Maak gebruik van mogelijkheid tot voorbehoud voor sociale 
ondernemingen bij aanbestedingen (art. 2.82 Aanbestedingswet)

ü Leg contact met sociale ondernemingen: Routekaart Impact-ecosysteem
ü Maak een lijst met preferred social suppliers met het verhaal van sociale 

ondernemingen



Inkopers geïnteresseerd in verhaal achter product/dienst

Dashboards Social Impact Tools: illustratie bij verhaal achter het product of 
dienst van impact ondernemers



Voorbeelden van inkoop bij sociale ondernemingen
ü Onderaanneming: leverancier koffieapparaat vragen sociale onderneming koffiebonen te laten 

leveren
ü Opdelen in percelen: bestel voor een congres koek of bier bij sociale onderneming
ü Gunningscriteria: bepaalde keycords en verbanddozen inkopen bij een impact onderneming
ü Uitvoeringsvoorwaarden: meubilair laten maken door een bedrijf dat werkt met mensen met een

beperking en die via de Social Impact Tools kan laten zien dat mensen een ontwikkeling
doormaken en welke maatschappelijke opbrengsten het bedrijf heeft



Zie: Social Impact beloond

HANZE-21_0011 Social Impact Beloond!.pdf

Social Impact Beloond

https://www.hanze.nl/nld/onderzoek/kenniscentra/centrum-ondernemerschap/social-impact-beloond
https://www.hanze.nl/assets/kc-ondernemerschap/Documents/Public/Juridische_Aspecten_van_de_Ondernemerschap/HANZE-21_0011%20Social%20Impact%20Beloond%21.pdf


Studenten HBO-Rechten en Sociaal Juridische Dienstverlening:

1. Flexibele projecten (2de jaars): een overzicht van impactondernemers in 
Groningen en Drenthe met de producten/diensten die zij te koop hebben 

2. Specialisatie Overheid (3de jaars): ervaringen met inkoop van impact ondernemers
3. Specialisatie Bedrijfsrecht (3de jaars): topiclist juridische aandachtspunten voor 

starten impact onderneming

Opdrachten onderwijs t.b.v. Impact Noord



Samenwerking Loopbaantrajecten Impact MKB (SLIM)
1. Onderlinge samenwerking (interne governance)
2. Nieuwe vorm van samenwerking met gemeenten en sociale ontwikkelbedrijven: 

belangeigenaarschap bij mkb (externe governance)
3. Continuering begeleiding en ontwikkeling van de medewerkers bij de stap van het 

ene naar het andere bedrijf: door-ontwikkeling medewerkerstool

Voorbereiding nieuwe subsidieaanvraag
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