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8. Informatie sociaal ondernemerschap NOM; brief van gedeputeerde H. Brink van 5 februari 
2020 

 

Fractie: PvdA 
 
In 2016 hebben deze Staten de motie op initiatief van de PvdA aangenomen om het sociaal onderne-
merschap te stimuleren door de NOM. Als fractie van de PvdA waren wij erg nieuwsgierig naar de resul-
taten van deze motie, vandaar dat wij de vraag hebben gesteld via de gedeputeerde Brink om hier hel-
derheid over te geven.  
Dit gepresenteerde resultaat is wat ons betreft erg matig. Wellicht moeten we ook de hand in eigen boe-
zem steken en onszelf af vragen of onze opdracht wel helder was. Want wat bedoelen we eigenlijk met 
sociaal ondernemerschap? Dat gaat in dit geval verder dan bedrijven met een sociale insteek. Als soci-
aal democraat vind ik het mooi om te zien dat er zoveel sociale ondernemers zijn in Nederland. Maar 
echte impact ondernemers, zoals ze zich tegenwoordig noemen, die zijn er erg weinig en in Noord Ne-
derland lopen we echt achter. Impact ondernemers zijn bedrijven die op de een of andere manier im-
pact willen maken. Dit kan op het gebied van impact op de omgeving of op mensen.  
 
De NOM geeft aan dat ze het lastig vind om te bepalen wat een impact ondernemer is. Zoals het in de 
motie is genoemd is het ook een rekbaar begrip. Met name de echte impact ondernemers hebben pro-
blemen met de financiering van hun bedrijf. Dit blijkt uit diverse onderzoeken die zijn uitgevoerd, waar-
onder een recent onderzoek voor de gemeente Groningen over Impact ondernemen. www.ge-
meente.groningen.nl/sites/default/files/actieprogramma-Ondernemen-met-impact-2019-2022.pdf Ook nu 
in deze coronatijd komen er sterke signalen dat juist dit soort bedrijven naast alle regelingen te grijpen, 
waardoor ze het erg moeilijk hebben om het hoofd boven water te houden.  
 
De hulp die nu door de NOM wordt gegeven, moet veranderen. Er is volgens ons te weinig kennis aan-
wezig bij de NOM. Daardoor worden impact ondernemers langs dezelfde meetlat gehouden als gewone 
bedrijven en vallen ze vaak uit, omdat hun bedrijfsplan financieel niet sluitend is. Maar winst maken is 
ook niet het hoofddoel van een impact ondernemer. Er zijn zelf impact ondernemers, zoals Kromkom-
mer, die gaan stoppen op het moment dat ze echt winst kunnen gaan maken, omdat ze geslaagd zijn in 
het maken van impact; zorgen dat er een markt is voor kromme komkommers en andere raar gevormde 
groentes.  
 
Er moeten naar onze mening een aantal dingen veranderen bij de NOM om dit tot een groter succes te 
maken;  
1. Een goede definitie van impact ondernemen, met specifieke regels voor financiering.  
2. Meer kennis over deze doelgroep inhuren. 
3. Verlaging van het minimale bedrag.  
 
Een ander idee van de PvdA is het opzetten van een apart fonds, zoals ze in Brabant hebben gedaan; 
www.brabant.nl/subsites/brabant-outcomes-fund . Mijn partij is wat dit onderwerp dan ook erg nieuws-
gierig wat hierover is opgeschreven in de Economische Koers. Het persbericht was erg hoopvol.  
 
Voor de vragen aan de andere partijen en GS verwijs ik graag naar de motivering van de brief.  
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Fractie: Forum voor Democratie 
 
Voorzitter , 
 
Dank aan de partijen voor agendering van de brief van 5 februari 2020. 
 
Hieronder de antwoorden van de FVD fractie op de gestelde vragen. 
 
1. Wat is volgens u de reden dat er door de NOM nauwelijks wordt geïnvesteerd in Sociale onderne-

mingen? 
 
Antwoord: 
FVD is er niet van overtuigd dat er nauwelijks in het sociaal ondernemerschap geïnvesteerd wordt door-
dat de minimale financieringsaanvraag vanaf 50.000 euro dient te zijn. Daarbij zijn de definities zoals 
verschaft van Sociale Ondernemingen multi-interpretabel. Onder die definities kunnen ook traditionele 
bedrijfsvoeringen vallen. Daarbij, voor kleinere kredieten zijn ook tal van andere ongelijkheden voor be-
drijven. Denk hierbij aan banken, gemeenten, particulieren, crowdfunding, et cetera… Het is van belang 
dat de NOM focus behoudt in zijn bedrijfsvoering. FVD ziet geen reden tot aanpassing van de huidige 
regels.  
 
2. Kunt u zich vinden in de drie aangedragen oplossingen? Heeft u eventueel andere oplossingen ? 
 
Antwoord: 
FVD kan zich niet direct vinden in de voorgestelde oplossingen. Zoals in antwoord 1 gesteld zijn er vol-
doende verstrekkers die de aanvragen onder de 50.000 euro behandelen. Een verlaging is geen nood-
zaak voor onze fractie.  
Ook een extra medewerker hiervoor aanstellen betekent een extra kostenpost voor de NOM terwijl er nu 
geen aanvragen binnenkomen. We kunnen ons wel vinden in de suggestie dat er in het team meer ken-
nis over sociaal ondernemerschap vergaard kan worden. Kennisvergaring is vaak positief. 
Elke aanvraag voor ondersteuning vanuit de NOM dient beoordeeld te worden op haalbaarheid en rea-
lisme. 
 
Als eventuele oplossing om meer aanvragen vanuit het sociaal ondernemerschap te ontvangen zou ge-
werkt kunnen worden aan meer bekendheid van de NOM. 
 
Voorzitter, Dank u wel. 
 

Fractie: VVD 
 
Ondernemen draait om meer dan alleen maar winst maken. Bijdragen aan een mooiere wereld gebeurt 
volop. Niet alleen op grote schaal, maar vooral op kleine schaal. De voorbeelden zijn in deze coronatijd 
meer dan ooit zichtbaar. Leasebedrijven die auto’s verstrekken aan zorghelden, kwekers die gratis bloe-
men uitdelen in verpleeghuizen, restaurants die gratis maaltijden verzorgen en ga zo maar door. 
Ondernemers zijn al jaren bezig om te ondernemen met oog voor mens, maatschappij en milieu. Dat is 
niets nieuws onder de zon.  We noemden dat altijd Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Maar 
blijkbaar heet dat nu Sociaal Ondernemen. Het betekent dat bedrijven nadenken over het inhuren van 
medewerkers met een achterstand op de arbeidsmarkt, dat ze hun personeel goed behandelen, lokale 
initiateven zoals de sinterklaasintocht of de lokale voetbalclub sponsoren en hun best doen om het mi-
lieu te ontzien.   
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Voor de VVD is ‘sociaal’ ondernemen ‘gewoon’ ondernemen. Dat praat je niet over, dat doe je gewoon. 
En daar hoeft dus ook niet een apart etiket voor geplakt te worden. Misschien wel voor bedrijven die dat 
niet doen. Die a-sociaal ondernemen. Maar wij denken dat de consument daar zelf een goede keus in 
kan maken. Want er is altijd een keus. Maar die keus laten we wel graag bij hen.   
 
Antwoorden op de vragen van de SP: 
1. Wat is volgens u de reden waarom er door de NOM nauwelijks geïnvesteerd wordt in sociale onder-

nemingen? 
Voor de VVD  is ‘sociaal’ ondernemen ‘gewoon’ ondernemen. Dat praat je niet over, dat doe je ge-
woon. En daar hoeft dus ook niet een apart etiket voor geplakt te worden. 

 
2. Kunt u zich vinden in de drie aangedragen oplossingen en heeft u eventueel andere oplossingen? 

Wij kunnen ons niet vinden in de drie aangedragen ‘oplossingen’ omdat wij het probleem niet onder-
schrijven.  

 

Fractie: CDA 
 
Vraag/Vragen: 
Voor het CDA blijven de minimum drempelbedragen voor subsidie en het vereenvoudigen van de subsi-
dieaanvraag aandachtspunten.  
1. Is er gezien de huidige crisisomstandigheden, een proactievere ondersteuning in de richting van on-

dernemers in het noorden mogelijk vanuit de NOM met meer aandacht voor sociale ondernemin-
gen? 

2. Zijn we niet toe aan een finetuning van de kerntaken van de NOM op dat gebied?  
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? 
4. Kunt u zich vinden in de drie aangedragen oplossingen en heeft u eventueel andere oplossingen. 
 

Fractie: GroenLinks 
 
Met instemming heeft de fractie van GroenLinks kennisgenomen dat op uw initiatief de aandeelhouders-
instructie van de NOM is aangepast. U stelt hierin dat het in de praktijk het lastig blijft vanwege de 
hoogte van de minimale bedragen een goed ondernemingsplan te schrijven. 
 
We zitten juist in de politiek om ‘lastige problemen’ op te lossen. Beter is om ‘lastig’ te vertalen in uitda-
ging.  Zeker in een tijd van deze crisis waar met name kleine ondernemingen het heel moeilijk hebben. 
Laten we dit probleem op creatieve wijze tegemoet te treden. 
 
Wij zijn geen studies tegengekomen waar dit als belemmering is ervaren. Graag vernemen wij van het 
College of u de stelling, dat het in de praktijk lastig is, nader met onderzoeken en of studies kunt onder-
bouwen. Dit lijkt ons een noodzakelijke voorwaarde om een efficiënt beleid te ontwikkelen. 
 
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. 
 
Uit onderzoeken en praktijk is ons niet gebleken dat het ontbreken van een scherpe definitie een pro-
bleem is. Graag verwijzen wij u naar een onderzoek van ruim een jaar geleden in opdracht van het mi-
nisterie van Economische Zaken en Klimaat naar de wenselijkheid van nieuwe juridische kaders. In dit 
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onderzoek wordt uitgebreid stil gestaan bij de definitie van sociaal ondernemen. (titel: Versnelling en 
verbreding van sociaal ondernemerschap). 
 
Ook voor de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) van TNO is het ontbreken van een scherpe 
definitie geen enkele belemmering. De PSO is een landelijk wetenschappelijk onderbouwd meetinstru-
ment. Daarbij is een Code Sociale Ondernemingen geïntroduceerd. Eerder is al 
gememoreerd dat de SER en de Europese Unie dit ook niet als hinder ziet. 
 
Op basis hiervan, zou de NOM er verstandig aan doen om op basis van bestaand onderzoek en de 
door ons reeds aangereikte voorstellen tot een werkdefinitie te komen en dit aan ons voor te leggen. 
 

Fractie: PVV 
 
Vraag/Vragen:  
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 regu-
liere 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? 
 

Fractie: ChristenUnie 
 
Vraag/Vragen: Geen 
 

Fractie: SP 
 
Vraag/Vragen: Geen 
 

Fractie: D66 
 
Vraag/Vragen: 
Kan het college aangeven wat volgens de NOM de knelpunten zijn waarom niet of nauwelijks investe-
ringen zijn gedaan in sociale ondernemingen? 
Is er een overzicht van de aanvragen en verstrekte leningen van sociale ondernemingen bij de NOM? 
 

Fractie: Sterk Lokaal 
 
Vraag/Vragen: 
 

Fractie: OpDrenthe 
 
Vraag/Vragen: 
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Fractie: Partij voor de Dieren 
 
Antwoorden op de vragen aan de fracties: 
1. (Vraag aan de fractie: Wat is volgens u de reden dat door de NOM nauwelijks geïnvesteerd wordt in 

sociale onderneming?)  
Antwoord: Het hoge bedrag kan daarvoor een reden zijn, maar ook de bekendheid van de NOM bij 
sociale ondernemingen. 

2. (Vraag aan de fractie: Kunt u zich vinden in de drie aangedragen oplossingen en heeft u eventueel 
andere oplossingen?)  
Antwoord: daar kunnen we ons wel in vinden. Wij vinden sociale ondernemingen erg belangrijk, en 
zouden graag zien dat er meer sociale ondernemingen worden opgestart in Drenthe. Maar we zijn 
nog niet voldoende bekend met de oorzaak dat deze ondernemingen niet aankloppen bij de NOM. 
Hier zou wat ons betreft eerst meer informatie over moeten komen voordat er al aan oplossingen 
wordt gedacht. De bekendheid van de NOM onderzoek bij de doelgroep lijkt ons een goede eerste 
stap in dit onderzoek. 

 

 


