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Geachte dames en heren,

Op 16 september a.s. bespreekt uw kamer de initiatiefnota van dhr. Bruins over
ondernemen met een maatschappelijke missie. Het is een goede zaak dat de
initiatiefnemer maatschappelijke impact wil vergroten met inzet van ondernemerschap.
Ook wij, VNO-NCW, MKB-Nederland en Cedris, scharen ons 100% achter deze
doelstelling. Het is niet voor niets dat wij ons succesvol inspannen voor inclusief
werkgeverschap en goed op weg zijn met de banenafspraak.

Aandacht voor people en planet zijn belangrijke waarden die passen bij
ondernemerschap in deze tijd. Profit is daarbij een belangrijke voorwaarde om blijvend
impact te realiseren. Overheidsbeleid om ondernemers te ondersteunen hun
maatschappelijke rol in te vullen is welkom. Daarvoor is een aanpak nodig die geen
onnodige bureaucratie veroorzaakt, geen enkel bedrijf bij voorbaat uitsluit en bedrijven
uitnodigt tot meetbare resultaten te komen. Anders gezegd: geen onnodige drempels,
een gelijk speelveld en stimulansen om daadwerkelijk maatschappelijke impact te
realiseren.

Sociaal ondernemerschap betekent dat in de bedrijfsvoering of productieproces beide
vraagstukken, people én planet, extra aandacht krijgen met een ambitieniveau dat de
wettelijke eisen overstijgt. Gericht op ecologisch en inclusief ondernemen. Voor het ene
bedrijf betekent sociaal ondernemen een sterk accent op circulaire activiteiten (planet),
voor een andere bedrijf ligt het accent op inclusief werkgeverschap (people). Maar een
héél groen bedrijf is niet per se een sociale onderneming. Gelukkig zien we steeds vaker
dat circulaire activiteiten met inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
worden uitgevoerd. Betere herkenning van de positieve maatschappelijke impact van
bedrijven die hier serieus invulling aan geven vinden we van belang. Die intentie van de
initiatiefnemer delen we.
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Wij kunnen ons echter niet vinden in de gekozen oplossing in de initiatiefnota; het
introduceren van een aparte rechtsvorm, de BVm, gekoppeld aan een wettelijk
verplichte code.

Een aparte rechtsvorm leidt tot een willekeurige en harde scheiding in het diverse
spectrum van vele ondernemingen die maatschappelijke impact realiseren. Dat doet
geen recht aan sociale werkbedrijven, lokale mkb- of familiebedrijven die
maatschappelijke doelen nastreven en/of grenzen stellen aan winstuitkering,
stichtingen met steward ownership, of andere ondernemers die een maatschappelijke
bijdrage leveren. Bijvoorbeeld een steeds groter aantal ondernemers biedt succesvol
werk aan mensen met een arbeidsbeperking. Het kan straks toch niet zo zijn dat de
overheid een aparte groep ondernemers classificeert als "sociale ondernemer",
terwijl een andere groep zorgt voor 100.000 extra sociale banen!
Een aparte rechtsvorm is ook niet nodig zolang andere bestaande instrumenten
onvoldoende worden ingezet. Overheden kunnen concrete voorwaarden stellen bij
aanbestedingen via Maatschappelijk Verantwoord Inkopen; daar worden nog veel
kansen gemist. Ook is er geen juridische noodzaak: sociaal ondernemers kunnen
zich al lang onderscheiden door hun missie op te nemen in de statuten van hun BV,
of via (een combinatie met) een stichting.
De BVm in combinatie met een wettelijke code leidt niet tot meer maatschappelijke
impact. In Denemarken, België, UK of Zweden blijkt dat maar heel weinig sociaal
ondernemers gebruik maken van een publiek label of een nieuwe rechtsvorm, 3-5%.
De maatschappelijke impact is zelfs onbekend. Bovendien leidt het tot kosten voor
sociaal ondernemers om hun rechtsvorm aan te passen. Tot slot geeft de beoogde
code ook weinig houvast wat sociaal ondernemen nu eigenlijk betekent: kan straks
een BVm ondernemer hoog scoren op circulaire activiteiten en tegelijkertijd het
werkgeverschap minimalistisch invullen?

Om te komen tot meer (h)erkenning is een nieuwe rechtsvorm niet het juiste instrument.
Beter is om het advies van de OESO op te volgen: opzet van een vrijwillig
registratiesysteem voor sociale ondernemers. Hierbij kan gebruikt gemaakt worden van
bestaande (private) registraties, codes en keurmerken. Ondernemers die zich met goed
resultaat inzetten voor inclusief werkgeverschap en de banenafspraak kunnen
bijvoorbeeld via het PSO-keurmerk inbeeld worden gebracht.
Verder lopen sociale ondernemers aan tegen problemen die ook voor meer ondernemers
gelden, zoals financiering, het vinden van personeel en regeldruk: zorg dus dat zij beter
betrokken worden bij de uitvoering van het MKB Actieplan.

We willen benadrukken dat maatschappelijk ondernemen steeds meer vanzelfsprekend
is voor á11e bedrijven. Ter illustratie hebben we de publicatie "Global challenges, Dutch
solutions" toegevoegd, waarin vele ondernemers en branches laten zien wat zij doen
voor de Sustainable Development Goals. Ook blijkt uit onderzoek dat het Nederlandse
mkb jaarlijks meer dan 1 miljard euro steekt in lokale maatschappelijke organisaties.
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De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft aangegeven de
mogelijkheden voor betere (h)erkenning van sociale ondernemingen in kaart te brengen,
inclusief de behoefte en draagvlak daarvoor onder ondernemers. Wij zijn graag bereid
om samen met de staatssecretaris te werken aan de uitwerking en vervolgstappen
hiervan.

In de bijlage is een nadere uitwerking opgenomen van bovenstaande punten.
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Job Cohen
voorzitter Cedris

i
J~ cco Vonhof
v orzitter MKB-Nederland

Een afschrift van debrief wordt tevens verzonden aan staatssecretaris mw. mr. drs.
M.C.G. Keijzer.

Met vriendelijke groet,


