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Naar een betekeniseconomie met impact ondernemen 
 

Steeds meer bedrijven willen duurzamer en meer verantwoord 

ondernemen. Ondernemen met een maatschappelijke verantwoorde balans tussen economie, mens 

en milieu, ook wel bekend als Impact Ondernemen, is een sterke trend. Toch is het niet zo makkelijk 

als het lijkt. Helaas ervaren zowel overheden als ondernemers nog steeds talloze systemische 

barrières om knelpunten in de praktijk ook echt aan te kunnen aanpakken. Met het instrument City 

Deal spreken overheden, kennispartners én ondernemers het commitment uit om samen aan deze 

praktijkopgave te werken. Dat creëert ruimte om te experimenteren. 

 

Handdruk 

Met de City Deal Impact Ondernemen willen we ervoor zorgen dat de zogenoemde ‘handdruk’ 

tussen impact ondernemers en overheden en andere bedrijven makkelijker en vaker tot stand komt. 

Daarvoor willen we publieke organisaties wendbaarder en ondernemender maken, zodat ze in de 

praktijk echt een hand reiken, in plaats van een belemmerende overheid zijn.  

Daarnaast richten we ons op het versterken van het impact ecosysteem (zie illustratie van Impact 

Noord hierboven). Dat doen we door versterking van netwerkvorming, door ontwerp van 

verdienmodellen op maatschappelijke opgaven, door in te zetten op doorgroei en opschaling van 

impact ondernemers, door financieringsstromen voor impact ondernemers toegankelijker te maken 

en door ondernemers meer en beter te laten samenwerken. Binnen de City Deal wordt bewust 

ingezet op de samenwerking tussen zogeheten impact first ondernemers, die exclusief gecodeerd en 

geregistreerd staan, met impact second ondernemers, die met hun bedrijf graag een 

maatschappelijke bijdrage willen leveren. Beide perspectieven hebben elkaar immers veel te bieden.  

Over de City Deal Impact Ondernemen 

De City Deal Impact Ondernemen komt tot stand onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van 
BZK in samenwerking met het stedennetwerk G40. De City Deal richt zich op het versterken van 
impact ondernemers in Nederland zodat we samen een duurzame en inclusieve betekeniseconomie 
kunnen realiseren: een economie die invulling geeft aan de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van 
de VN, de SDG’s.  
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Binnen deze City Deal werken steden, provincies en het Rijk samen met impact ondernemers (en hun 
netwerken) om bekende barrières rondom impact ondernemen te overwinnen en willen we 
gezamenlijk inzetten op meer bekendheid van de Nederlandse situatie en financiële aanvragen voor 
impact ondernemen in Europa. 
 

Drie sporen van impact 
De City Deal moet aansluiten bij en zorgen voor versterking van bestaande initiatieven en 
infrastructuur. De City Deal kent drie sporen waarop de diverse deelnemers elkaar kunnen vinden: 
 

1) Overheidsorganisatie spoor, ‘licence to break’ 
Dit spoor heeft als doel om het ‘van kastje naar de muur’ gevoel van ondernemers te 
doorbreken door vanuit de gemeentelijke organisaties te werken met een makelaars(team) 
met mandaat. Dit team werkt expliciet afdelings- en domein overstijgend met budget en 
beslissingsbevoegdheid, ten einde in samenwerking met impact ondernemers 
maatschappelijke doelen te realiseren. Hierbij wordt onder andere ingezet op 
kennisvergroting over impact ondernemen bij diverse interne afdelingen en wordt ingezet op 
maatschappelijk verantwoord aanbesteden. 

 
2) Het loket- en netwerk spoor, ‘connecting the dots’ 

Dit spoor heeft als doel om bestaande regelingen en ondersteuning meer bij impact first 
ondernemingen te laten landen en om kennisvergroting over impact ondernemen bij het 
reguliere MKB te vergroten. Het ook gaat om het betrekken en ondersteunen van impact-
second ondernemers. Het ondersteunen en verleiden van lokale MKB- en start-up 
ondernemers (die het maken van impact willen vervlechten in hun business model) omvat 
deels onze inspanningen om Impact ondernemerschap breder gedragen te krijgen. Bij dit 
spoor wordt ingezet op het versterken van impact ondernemers netwerken, het verbinden 
en stroomlijnen van bestaande nationale en regionale loketten en MKB netwerken en 
bevorderen van samenwerking tussen impact ondernemers en het reguliere MKB, ook post 
corona. 

 
3) Het financiële spoor, ‘roadmap’ tot financiering, ‘It takes two to tango’ 

Dit spoor heeft als tweedelig doel om de toegang tot financieringsstromen vanuit 
overheidsfondsen zichtbaar en toegankelijk te maken voor impact first en impact second 
ondernemers. Bijvoorbeeld door in te zetten op resultaatfinanciering. Daarbij zijn er twee 
partijen nodig om tot een mooie tango te komen. Impact ondernemers wordt geholpen met 
het indienen van goed onderbouwde aanvragen en fonds/ geldverstrekkers worden 
geholpen hoe invulling kan worden gegeven aan maatschappelijk verantwoord 
opdrachtgeverschap. 
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Uiteindelijk moet de samenwerking in de City Deal ook bijdragen aan een gezamenlijke taal tussen 
overheid en ondernemers, zodat de zogenoemde ‘handdruk’ tussen overheid en ondernemer 
vergemakkelijkt wordt.  De samenwerkingscoalities worden momenteel gevormd tussen 
overheidsorganisaties (G4 en G40 gemeenten, ministeries en provincies), uitvoeringsorganisaties 
(waaronder UWV, RVO, KvK), impactondernemers en hun netwerken en overige partners zoals 
onderwijsinstellingen, banken, adviesbureaus en organisaties die impact first ondernemen 
bevorderen.   
 

En nu? 
De komende maanden stellen we samen met alle partners (departementen, steden, kennispartners 
en ondernemers), die de intentie hebben om deel te nemen aan deze City Deal, een convenanttekst 
op. De totstandkoming van de City Deal is een co-creatie van al deze partijen die we middels een 
online Community of Practice verenigen. Zodra de City Deal door alle partners is ondertekend 
(februari 2021 ), start de uitvoeringsfase. 
 
Meer weten? 

Vindt u Impact Ondernemen een relevant onderwerp? Of wilt u vanuit uw expertise een concrete 
bijdrage leveren aan deze City Deal? Op Agendastad.nl leest u alle ontwikkelingen. Of neem contact 
met een van ons op: 
 
Willemien Vreugdenhil (Kwartiermaker)  d.w.vreugdenhil@outlook.com 
Farida Polsbroek (Ministerie BZK) farida.polsbroek@minbzk.nl 
Sabina Gietema (Platform31) sabina.gietema@platform31.nl 
Maria Kapteijns (Social Enterprise NL) maria@social-enterprise.nl 
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