
5 februari 2020 
 
Geachte Statenleden, 
 
Door diverse partijen zijn vragen gesteld over sociale ondernemingen en in welke mate zij door de 
NOM bediend worden. In deze mail stuur ik u meer informatie. 
 
Op initiatief van de provincie Drenthe is de aandeelhoudersinstructie van de NOM aangepast n.a.v. de 
aangenomen motie 2016-15: Meer kansen voor sociale ondernemingen in Noord-Nederland. Hierdoor 
is het nu mogelijk geworden dat ook sociale ondernemers gefinancierd kunnen worden. In de praktijk 
blijft het lastig voor sociale ondernemers om financiering te krijgen bij de NOM vanwege de hoogte 
van de minimale bedragen (€ 50.000,-) en omdat het lastig is een goed ondernemersplan te schrijven 
waar een gezonde business case aan ten grondslag ligt. Dit geldt ook vaak voor coöperaties. 
 
Hieronder treft u een reactie van de NOM, waarbij is aangegeven welke bedrijven als sociale 
ondernemingen kunnen worden aangemerkt.  
 
Er is geen scherpe definitie bekend van sociaal ondernemerschap. Ook in de 
aandeelhoudersinstructie wordt het begrip “ sociale ondernemingen” niet verder gedefinieerd. 
 
We (zowel NOM als MKB fonds Drenthe) hebben een aanzienlijk aantal ondernemingen in de 
portefeuille die naast een bedrijfseconomisch doel in de zin van continuïteit en financieel rendement 
(hetgeen vaak met elkaar samen hangt) ook streven naar maatschappelijke impact en 
maatschappelijk rendement. 
 
Dit kan tot uiting komen in het product (renewable energy, hergebruik grondstoffen, alternatief aanbod 
van zorg, producten specifiek voor zorg- en maatschappelijke instellingen), in bedrijfsuitgangspunten 
(een deel van de winst gaat naar goede doelen) of in de samenstelling van het personeelsbestand 
(mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, diversiteit die breder gaat dan man/vrouw verhouding). 
 
Een aantal bedrijven die vanuit deze brede omschrijving als voorbeeld genoemd kunnen worden zijn: 

- Foamplant Groningen, ontwikkelaar en producent van biodegradable foam voor diverse 
toepassingen. 

- KNN Cellulose Leeuwarden/Groningen, cellulose extractie uit rioolwaterzuivering (een 
groot problem voor de rioolwaterzuiveringen in Nederland). 

- DSl-Skynrg Delfzijl, handel, ontwikkeling en productie van bio-kerosine 
- Metaalindustrie Waelbers Ruinerwold, besteed werk uit aan het gevangeniswezen 
- Lubbelinkhof Odoorn, kleinschalige zorg en diensten voor mensen met een verstandelijke 

beperking 
- Eeqo Assen, biologisch afbreekbare onderhoud- en schoonmaakmiddelen (schenkt 5% 

van de opbrengst aan goede doelen) 
- Kwekerij Melenhorst Erica, kwekerij van Alstroemenia’s (tevens bedrijf voor dagbesteding) 
- Via Assen, Assen, montagebedrijf (vrijwel volledig met mensen met afstand tot 

arbeidsmarkt.) 
Hoe breder de definitie, des te meer voorbeelden. Deze lijst is dus niet uitputtend maar een selectie. 
 
Ik hoop u zo voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
Met vriendelijke groet,  
Henk Brink 


