
 
Dank voor de vragen en opmerkingen over Sociaal Ondernemerschap.  
 
Bij de bijpraatsessie voor PS leden over de NOM en het MKB Fonds Drenthe die in mei gepland 
stond, wilden we hier ook aandacht aan besteden. Helaas moet deze sessie vanwege de corona-
maatregelen nu pas op de plaats maken en zal op een later moment plaatsvinden.  
 
Impact ondernemen, maatschappelijk verantwoord ondernemen en sociaal ondernemen worden vaak 
net anders geduid en bedoeld. In de reacties en vragen van de verschillende fracties is dit ook te le-
zen. De ene fractie vindt dat het hoort bij ‘gewoon’ ondernemen, de andere vindt dat deze onderne-
mers een aparte groep vormen en apart benaderd moet worden. In Drenthe werken we momenteel uit 
wat we verstaan onder sociaal ondernemerschap. Er is een notitie in voorbereiding over dit onder-
werp. Een afgebakende definitie is hierbij niet het primaire doel, maar we willen er wel voor zorgen dat 
we hetzelfde bedoelen als we spreken over sociaal ondernemerschap.   
 
De beantwoording van de vragen en opmerkingen per fractie: 
PvdA 
De PvdA-fractie stelt over dit onderwerp niet een directe vraag aan ons college, maar aan de fracties. 
Evengoed willen wij daar toch graag op reageren. Zoals genoemd wordt er gewerkt aan een notitie 
waarin een definitie wordt gekozen wat de provincie Drenthe verstaat onder sociaal ondernemerschap 
en de rol die de provincie ziet om sociaal ondernemerschap te stimuleren. Ook de rol van de NOM en 
ons eigen MKB Fonds Drenthe en eventuele aanpassingen worden hierin meegenomen. Overigens 
zijn wij van mening dat de lat voor een sociaal ondernemer om financiering te krijgen niet lager gelegd 
moet worden. Ook een sociaal ondernemer moet kunnen aantonen dat er een gezond businessplan is 
met perspectief op de lange termijn. Daarnaast kan het MKB Fonds Drenthe reeds lagere bedragen 
financieren dan de NOM. Hier wordt overigens zeer weinig gebruik van gemaakt. Daarom zien we 
geen redenen om de drempelbedragen bij de NOM te verlagen.  
 
CDA 
1. Is er gezien de huidige crisisomstandigheden, een proactievere ondersteuning in de richting van 
ondernemers in het noorden mogelijk vanuit de NOM met meer aandacht voor sociale ondernemin-
gen? 
Antwoord: De NOM is op dit moment het loket voor Noord-Nederland voor de Corona Overbruggings-
Lening (COL) welke vanuit het Rijk wordt geïnitieerd. Daarnaast worden van huidige portefeuillebedrij-
ven van zowel de NOM als het MKB Fonds Drenthe de rente- en aflossingsverplichtingen opgeschort 
wanneer nodig. Hierdoor worden ondernemers extra ondersteund in deze omstandigheden. IkBenD-
rentsOndernemer (IBDO) is voor Drentse ondernemers het eerstelijnsaanspreekpunt. IBDO heeft een 
extra opdracht gekregen om ondernemers proactief te ondersteunen tijdens de coronaperiode. Ook 
sociaal ondernemers kunnen bij IBDO terecht en worden (afhankelijk van hun behoefte) warm overge-
dragen aan de NOM of andere partners. 
 
2. Zijn we niet toe aan een finetuning van de kerntaken van de NOM op dat gebied? 
Antwoord: De rol van de NOM wordt meegenomen in de notitie over sociaal ondernemerschap. Zie 
hiervoor ook de reactie bij PvdA. 
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3. Zijn er gegeven, de bijdrage die nu door de rijksregelingen mogelijk worden (denk aan de Tozo), 
andere knelpunten te verwachten rondom het functioneren en de mogelijkheden van de NOM? 
Antwoord: Die verwachten wij niet, maar we houden vinger aan de pols en hebben veelvuldig contact 
met de NOM vanwege de coronaperikelen.  
 
4. Kunt u zich vinden in de drie aangedragen oplossingen en heeft u eventueel andere oplossingen.  
Antwoord: Zie reactie bij PvdA. 
 
GroenLinks 
Graag vernemen wij van het College of u de stelling, dat het in de praktijk lastig is, nader met onder-
zoeken en of studies kunt onderbouwen. Dit lijkt ons een noodzakelijke voorwaarde om een efficiënt 
beleid te ontwikkelen. 
Antwoord: In de brief wordt genoemd dat het om twee redenen voor sociaal ondernemers lastig is om 
financiering te krijgen: de minimale drempelbedragen en het schrijven van een gedegen onderne-
mingsplan. Dit zijn ervaringen van de NOM en het MKB Fonds Drenthe uit de praktijk. Ons inziens is 
nader en duur onderzoek niet nodig. Zoals eerder gezegd is de provincie aan de slag om ons beleid 
op het gebied van sociaal ondernemerschap uit te werken.  
 
Mijn fractie is wel verbaasd over de reactie van de NOM. Eigenlijk zeggen ze, we kunnen hier niet zo-
veel mee, omdat een scherpe definitie ontbreekt. 
Antwoord: Naar onze mening bedoelt de NOM te zeggen dat juist erg veel portefeuillebedrijven op één 
of meerdere gebieden sociaal ondernemerschap tonen. 
 
PVV 
De NOM wil de economie van Noord-Nederland versterken, bij sociale ondernemingen wordt winst ge-
zien als middel en niet als doel. Sociale ondernemingen hebben een totaal andere insteek dan de re-
guliere bedrijven. Als we Sociale ondernemingen willen ondersteunen is het de vraag of we dit wel bij 
de NOM willen onderbrengen? Wat is een sociale onderneming? Waaraan moet hij voldoen? 
Antwoord: Deze vragen moeten inderdaad beantwoord worden in de notitie die nog in ontwikkeling is.  
 
D66 
Kan het college aangeven wat volgens de NOM de knelpunten zijn waarom niet of nauwelijks investe-
ringen zijn gedaan in sociale ondernemingen? 
Antwoord: de knelpunten (hoogte drempelbedragen en businessplan) die in de brief genoemd worden 
zijn door de NOM en het MKB Fonds Drenthe gesignaleerd.  
 
Is er een overzicht van de aanvragen en verstrekte leningen van sociale ondernemingen bij de NOM?  
Antwoord: Er wordt door de NOM geen informatie verstrekt over financieringen op bedrijfsniveau. Dit 
is bedrijfsgevoelige informatie.  


