
Impact Ondernemen

- Wat is impact ondernemen
- Wat doet de gemeente Haarlem daarmee
- Wat kan impact ondernemen voor wijken betekenen.



Impact ondernemen
• Ondernemers die maatschappelijke impact realiseren dragen bij aan 

het behalen van maatschappelijke doelen en ze stimuleren een 
samenleving waarin iedereen meedoet. Door bijvoorbeeld 
eenzaamheid tegen te gaan met een buurtinitiatief.

• Wat is er mis met sociaal ondernemen?



Impact ondernemen
• Coalitie akkoord “Duurzaam Doen”: 
• Sociaal ondernemers zijn waardevol
• We hebben een voorkeur om bij sociaal ondernemers in te kopen.
• We zetten een actieprogramma op



Impact ondernemen
• Sociaal ondernemen: werken met mensen met afstand tot de 

arbeidsmarkt. > Appeltaartimperium, Print and Pixels, Werkdag
• Bedrijven omarmen de SDG van UN, willen bijdragen aan 

samenleving > MSD, NS treinmodernisering, Spaarnelanden
• Bedrijven die duurzaam of sociaal heel normaal vinden > Friethoes
• Bedrijven met duurzaam of circulair doel > Dopper. 





Impact ondernemen
• Samenwerking met Stadsgarages, diverse sessies
• Waar lopen impact ondernemers tegen aan:
• Hoe doe je zaken met de gemeente
• Financiering: hoe financier je impact
• Kennis, netwerk
• Stigma: ondernemer in 2 werelden



Wat doet de gemeente
• Voorjaar 2020 Actieprogramma Impact Ondernemen:
• “Vanuit ondernemerschap maatschappelijke vraagstukken oppakken”
Bijdrage leveren aan de betekeniseconomie
• 5 actielijnen waarlangs we in 4 jaar de betekeniseconomie willen 

versterken.



Wat doet de gemeente
1: Service: Oprichten van een gemeentelijk aanspreekpunt Impact 
Ondernemen  
2: Netwerk: Samenwerken via Knooppunt Impact Ondernemen 
3: Handel: Impact via inkoop en aanbesteding 
4: Investeren: Aantrekken van Financiering en Fondsen 
5: Communiceren: Vergroten van herkenning en zichtbaarheid 



Waar staan we nu?
1. Kennemer Inkoop Platform > aanbod van impact bedrijven en 

vergemakkelijken van SROI
2. Initiatievencafe > van idee tot onderneming
3. LOL training
4. Jaarlijkse Social Enterprise route

5. Financiering: wat is er mogelijk, wat is er nodig



Wat betekent Impact 
ondernemen in de wijk

1. Impact ondernemers vinden oplossingen voor bestrijding 
eenzaamheid in Schalkwijk en Oost

2. Warme maaltijden op scholen.



Wat betekent Impact 
ondernemen in de wijk

Vraag aan jullie:
Is dit voldoende om impact ondernemerschap te herkennen?

Willen jullie interessante initiatieven of vragen delen met de 
gebiedsverbinder? 



Hartelijk dank voor jullie 
aandacht.

Ruud Meijer, aanjager impact ondernemen
r.meijer@haarlem.nl

mailto:r.meijer@haarlem.nl


Hartelijk dank voor jullie 
aandacht.
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