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De Tweede Kamer  

t.a.v. Bureau Woordvoering Kabinetsformatie 

Postbus 20018 

2500 EA DEN HAAG 

 

                              Den Haag, september 2021  

Betreft: Brede- Welvaart en Impact Ondernemen in het regeerakkoord 

 

Geachte informateur, geachte heer Remkes,  

 

De nieuwe koers van VNO-NCW en MKB Nederland in de Agenda NL 2030 ‘Ondernemen voor brede welvaart’ onderschrijft 

de beweging van een transitie naar een economie die een positieve impact op samenleving en natuur maakt. Recent 

onderzoek laat zien dat ongeveer 75% van de  inwoners in de G20 deze ontwikkeling onderschrijft. Het onlangs 

gepubliceerde IPCC-rapport heeft onomstotelijk helder gemaakt dat we hiermee snelheid moeten maken ook. 

De Nederlandse samenleving zoekt andere/ nieuwe spelregels dan die de huidige economie gevormd hebben en richt zich 

op ander economisch denken waarin brede welvaart centraal staat. Steeds meer overheden, maar ook bedrijven en 

onderwijsinstituten zien de noodzaak om aan te sluiten bij dit perspectief. COVID-19 heeft nog eens extra aangetoond: de 

gezondheid van mensen en omgeving zijn onlosmakelijk met de economie verbonden. Een sectorale focus brengt grote 

welvaartrisico’s met zich mee. 

 

Vrijwel alle verkiezingsprogramma’s onderstrepen de complexe maatschappelijke vraagstukken waar we voor staan en het 

feit dat we integraler moeten kijken naar/werken aan oplossingen voor deze vraagstukken. De term brede welvaart komt 

meer dan eens voor in deze context.  Oplossingen waarbij we niet alleen focussen op economische groei maar ook oog 

hebben voor de gevolgen én kansen van deze groei op mens en milieu en op de generaties na ons. De inzet op brede 

welvaart vraagt ook om meer samenwerking, niet alleen binnen en tussen overheden, maar ook tussen verschillende 

sectoren. De op 11 maart 2021 gesloten City Deal Impact Ondernemen is een door 80 partijen ondertekende publiek- 

private samenwerking. In de City Deal wordt gewerkt aan diverse publiek-private activiteiten. De partners brengen samen 

het ecosysteem van de impact Economie de komende drie jaar verder en verdiepen en versnellen de bestaande beweging 

van Impact Ondernemen. Door zowel maatschappelijke als private partners binnen de City Deal te verbinden en doorbraken 

te realiseren met lopende programma’s en activiteiten van deze partners. 

Met deze brief roepen de 80 partners van de City Deal Impact Ondernemen de informateur en het nieuwe kabinet op tot 

concrete verbeterpunten en aanscherpingen ten behoeve van de Brede Welvaart.  

Er staat veel op het spel. Gezondheid, ecologie (natuur, water, biodiversiteit, klimaat, energie) en leefmilieu staan steeds 

verder onder druk en maken ingrijpen noodzakelijk. Snelle vergrijzing, het coronavirus, mismatch tussen vraag en aanbod 

op de arbeidsmarkt en de noodzaak van een inclusieve maatschappij, waarin iedereen mee kan doen ongeacht geslacht, 

afkomst, arbeidsvermogen, leeftijd of seksuele oriëntatie zijn enkele grote ontwikkelingen die nopen tot blijvende 

overheidsbetrokkenheid. En als we doorgaan met stimuleren van een economie die enkel financieel gedreven is, dan weten 

we één ding zeker: disruptie van samenleving en natuur wordt onomkeerbaar door  verdere uitputting van de aarde, nog 

grotere verschillen tussen arm en rijk (zoals bijvoorbeeld tussen huisbezitters en huurders en flex - en vaste medewerkers), 

en extreme scheefgroei tussen kapitaal en arbeid.  
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Deze tijd vraagt om verantwoordelijkheid nemen. Hoe kunnen we, de nieuwe regering en vele partners in het land, 

ondernemen in onze omgeving mogelijk maken én binnen gezonde grenzen voor mens en planeet blijven? Hoe definiëren 

en creëren we bedrijfsmatige vormen die niet alleen op economisch vlak, maar ook op maatschappelijk en ecologisch 

gebied positieve resultaten opleveren?  

 

Een economie ten gunste van brede welvaart moet gedragen worden door beleid en bedrijf: impact ondernemen. 

Ondernemers hebben de medeverantwoordelijkheid om het voortouw te nemen en een inclusieve – en duurzame 

leefomgeving als hoge prioriteit te stellen. Pijlers voor succes zijn daarvoor nodig: een portefeuillehouder voor brede 

welvaart, een landelijk, gevalideerd impact meetinstrumentarium voor impact ondernemen, een impactvol 

belastingstelsel en opschaling van het impact ecosysteem in Nederland.  

 

Dit zijn als suggestie een aantal voorstellen daarbij:  

 

• Kies voor een portefeuillehouder brede welvaart en laat deze optreden als coördinerend bewindspersoon naar 

verschillende departementen. Aangezien het maken en sturen op ecologische en maatschappelijke impact de 

volle breedte van de departementen betreft inclusief inkoop en aanbesteding, Europese samenwerking, 

Sustainable Development Goals (SDG’s) en financiering is het essentieel dat verschillende departementen 

aansluiten. 

• Breng de systeembelemmeringen in kaart en vergroot binnen de CityDeal de experimenteerruimte voor het 

doorvoeren van verbeteringen. 

• Valideer een landelijk inzetbaar impact meetinstrumentarium. Sluit daarmee aan bij de brede welvaartmonitor 

van het CBS/ UU/Rabobank, de Sustainable Development Goals (SDG’s), de OESO-richtlijnen en het reeds 

bestaande impact meetinstrumentarium. 

• Doe structureel onderzoek naar impact ondernemen. Hoe gaat het in de cruciale jaren die komen met impact 

ondernemen in Nederland? Sluit aan bij de reeds actieve dataverzameling via de European Social Enterprise 

Monitor en bij bestaande initiatieven binnen bedrijven, waardoor een duidelijk beeld komt van de stand van het 

land in het kader van Impact Ondernemen. Laat het CBS een voorstel ontwikkelen voor het creëren van een 

monitor samen met bijvoorbeeld de partners van de City Deal.  

• Neem het belastingstelsel, investeringsregels en de aanbestedingswet onder de loep om barrières voor impact 

ondernemen te slechten en stimuleer de reeds bestaande mogelijkheden voor impact ondernemen.  

• Beleg brede welvaart bij alle organisaties waardoor dit onderwerp regelmatig op de agenda komt en het werken 

met True Pricing van sociale, ecologische en financiële waarden (verder) vooruit wordt gebracht. Stimuleer dat in 

steeds meer bedrijven CSR (“corporate social responsibility”) verslagen worden gemaakt, waarin verschillende 

aspecten van brede welvaart worden gemonitord.  

• Realiseer verdere opschaling van het impact ecosysteem in Nederland. Breng regionale impact ecosystemen 

verder in kaart en maak verbeteringen in het impact ecosysteem mogelijk. (1)  

• Benut de mogelijkheden in Europa op het aantrekken van middelen die bijvoorbeeld in de Green en Social Deal 

en Corona gelden beschikbaar komen.  

• Voorzie ieder beleidsvoornemen van een impact assessment, werk aan een lange termijn agenda en breng die 

onder bij een groep maatschappelijk en private partners in de voorhoede. 
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Wij hopen van harte dat deze brief een bijdrage zal leveren aan de Brede Welvaart en dat de nieuwe regering onze 

aanbevelingen zal overnemen. We zijn van harte bereid meer toelichting en verantwoording te geven in een gesprek.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

 
 

Jeroen Joon         

Voorzitter stuurgroep City Deal Impact Ondernemen     
 

 

Noot:  

(1) Sluit aan bij de bestaande initiatieven om  de Sustainable Development Goals (SDG’s) te vertalen naar een Nederlands programma, schaal 

innovatieve initiatieven (zoals het Startup in Residence programma) op en werk aan de doorontwikkeling van de BVm. Voer concrete acties uit om 

de toegang tot bestaande financieringsregelingen, bijvoorbeeld van RVO en Invest-NL, te vergroten voor impact ondernemers en organisaties. 

Gebruik bestaande regelingen zoals de One-Single-Hub regeling om supportprogramma’s voor impact ondernemers in lokale ecosystemen nationaal 

te kunnen opschalen. Ondersteun specifieke fondsen voor impact ondernemingen in de volle breedte (d.w.z. niet alleen op het impact gebied 

arbeidsparticipatie) met aandacht voor toegankelijkheid (kleine & grote ondernemingen). Voorbeelden zijn het Brabant Outcome Fund en het 

Sociaal Innovatie Fonds (SIF). Deze fondsen zijn verbonden aan de City Deal. Het SIF start in het najaar 2021 als pilot. Dit publiek-private fonds 

ondersteunt werkgevers bij het doen van investeringen om groepen mensen uit de doelgroep banenafspraak aan te nemen. Slaagt deze pilot dan is 

het ministerie van SZW van plan op te schalen naar een landelijk fonds. 

 

 

Meer informatie:  

Voor meer informatie verwijzen we ook graag naar de dealtekst van de City Deal Impact Ondernemen https://agendastad.nl/citydeal/impact-

ondernemen/ 

file:///C:/Users/dwvre/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/4/Attachments/Brie

f%20informateur%20maatschappelijke%20rol%20van%20bedrijven%20[12484].pdf 

en de onlangs naar u verstuurde brief van MVO Nederland 

file:///C:/Users/dwvre/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/4/Attachments/Brie

f%20informateur%20maatschappelijke%20rol%20van%20bedrijven%20[12484].pdf 
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