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Voorwoord
Wat bepaalt de kracht van de stad? Een oude vraag die
buitengewoon actueel is. In de netwerksamenleving
vormen steden de knooppunten van allerlei stromen:
mensen, goederen, energie, informatie. Dat maakt
steden ook de bron en broedplaats van economische en
culturele ontwikkeling. Tegelijk wordt de inbedding van
steden in stedelijke regio’s steeds belangrijker, op allerlei
schaalniveaus.
In stedelijke netwerken verdienen velen hun inkomen;
daar is tenslotte de meeste werkgelegenheid en vinden
innovaties plaats. Hoogopgeleiden trekken naar
stedelijkeagglomeraties om meer uitdagingen te vinden,
geld te verdienen en van unieke voorzieningen gebruik te
maken. Lager opgeleiden hebben er meer kans om te
stijgen op de sociale ladder. Maar naast glorie biedt de
stad ook sores en sociale problematiek. Mensen zoeken
er anonimiteit, ontsnappen er aan de formele economie,
zoeken beschutting bij land- en lotgenoten (migranten)
of bemachtigen goedkoop onderdak.
Uit de vraag naar de kracht van de stad kwam het onderzoeksprogramma Kennis voor Krachtige Steden voort,
dat in 2006 startte en in februari 2015 afliep. In ruim
vijftig projecten werkten universitair onderzoekers en
professionals uit de stedelijke praktijk intensief samen
aan onderzoek naar stedelijke vraagstukken, aangedragen
door praktijkpartijen. Het accent lag inhoudelijk op de
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economische en sociale kracht van steden. Praktisch
gezien draaiden de projecten om het zoeken naar aangrijpingspunten voor beleid en bestuur. Zo heeft KKS
academische kennis en praktische ervaring productief
gecombineerd.
De projecten waren vraaggestuurd – steden bepaalden
de inhoud. Daardoor stond de samenhang tussen de
projecten niet bij voorbaat vast en was het een uitdaging
de kennis te bundelen. Daarom heeft Platform31 sleutelonderzoekers gevraagd in zogenoemde ‘brugprojecten’
verbindingen te leggen tussen diverse projecten in een
domein. In die projecten reflecteren de onderzoekers op
de resultaten uit de afzonderlijke projecten en slaan
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daartussen inhoudelijke ‘bruggen’.
Het resultaat daarvan is een set van zes essays die het
gehele programma beslaan.
– De kracht van de stad in tweevoud - een essay over
goed bestuur en doorslaggevende personen,
prof. dr. Frank Hendriks
– Lessen over buurtontwikkeling en buurtverval
prof. dr. Ronald van Kempen, Merle Zwiers, dr. Gideon Bolt en
prof. dr. Maarten van Ham
– Thuis in de openbare ruimte? Over vreemden,
vrienden en het belang van amicaliteit
prof.dr. Jan-Willem Duyvendak en Fenneke Wekker

– Ondernemerschap en probleemwijken. Duiding van
een nieuwe stedelijke dynamiek
prof. dr. Gabriël van den Brink, drs. Radboud Engbersen,
dr. Ruud Dorenbos
– Bouwstenen voor de regionale arbeidsmarkt
dr. Arjen Edzes, dr. Ruud Dorenbos en prof. dr. Jouke van Dijk
– Arbeidsmarkt- en woningmarktdynamiek
prof. dr. Henri de Groot
De zoektocht naar stadskracht gaat verder, ook in de
‘Agenda Stad’. Wij hopen met deze essays deze agenda
mee in te vullen en in te richten.
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Namens het team van Platform31 dat het programma alle
jaren heeft begeleid,
Geert Teisman, wetenschappelijk directeur Platform31

Woord van dank
Het voorliggende rapport is de vrucht van een samenwerking tussen meerdere
personen. Een paar dankwoorden zijn daarom op hun plaats.
Mijn dank gaat in de eerste plaats uit naar het voormalige Nicis Institute dat
ons in 2012 opdracht gaf voor een zogeheten brugproject en de realisatie
daarvan financieel mogelijk heeft gemaakt.
Verder wil ik mijn dank uitspreken aan de respondenten die in bijlage 2 en 3
met name worden genoemd. Zonder hun bereidheid om ons te woord te staan
over hun denkbeelden en ervaringen waren de hier gepresenteerde inzichten
niet mogelijk geweest.
Vervolgens noem ik de studenten die voor hun masteratelier in 2014 een
eerste rapportage over maatschappelijk ondernemerschap hebben gemaakt:
Pim van Dijk, Jeffrey van Meer, Enging Torungolu, Inge Visser en Yanne Weijers.
Zij namen niet alleen de transcriptie van interviews in Amsterdam West en
Rotterdam Noord voor hun rekening, maar stelden ook een eerste interpretatie
van de gegevens op.
In dat verband wil ik eveneens Dick de Ruijter dankzeggen voor het feit dat
hij de studenten tijdens dit traject heeft bijgestaan. Verder ben ik Vera Crompvoets erkentelijk voor het feit dat zij als studentassistente bij het verzamelen
van de literatuur geholpen heeft.
Ten slotte kijk ik met veel plezier terug op de samenwerking met Platform31,
in het bijzonder met Radboud Engbersen en Ruud Dorenbos. Zij zorgden niet
alleen voor een reeks aanvullende interviews, maar droegen ook aan de
uiteindelijke rapportage bij. Zij werden daarbij geassisteerd door Bart Pasmans,
die de interviews in de regio Eindhoven voor zijn rekening heeft genomen.
Gabriël van den Brink
Hoogleraar Maatschappelijke Bestuurskunde
Tilburgse School voor Politiek en Bestuur
Tilburg University
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Inleiding
In dit rapport doen wij verslag van een onderzoeksproject waarbij we de
bevindingen uit twee eerdere projecten met elkaar combineren. In dit
zogeheten ‘brugproject’, dat door Platform31 werd gefinancierd, proberen wij
een brug te slaan tussen het onderzoek door Risselada en Folmer naar
wijkondernemers in Nederlandse steden enerzijds en het onderzoek door Van
den Brink e.a. naar de betekenis van ‘best persons’ voor Nederlandse achterstandswijken anderzijds. Onze vraag was even simpel als aantrekkelijk: we
wilden achterhalen in hoeverre best persons de wijkeconomie kunnen
versterken en wilden eveneens weten in hoeverre we ‘echte ondernemers’ als
best persons kunnen opvatten.
De moeilijkheid was evenwel wat we in dit verband onder ‘economie’
moesten verstaan. Het leek verleidelijk om aan te sluiten bij het bekende
beeld van de homo economicus: het idee dat de mens vooral een calculerend
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wezen is dat op een rationele wijze de maximalisering van het eigen belang
najaagt. In de tweede helft van de twintigste eeuw ontwikkelde het denken in
termen van eigen belangen zich tot een invloedrijke ideologie, die met name
in de Angelsaksische wereld het publieke denken ging domineren.1 Het werd
in de wetenschap steeds breder toegepast, zoals de expansie van theorieën
op basis van rational choice in diverse vakgebieden laat zien.2 Ook in Nederland kwam het publieke debat sinds de jaren tachtig in het teken van de homo
economicus te staan. Er waren steeds meer politici en beleidsmakers die de
burger als een calculerend wezen gingen opvatten. Bovendien beperkte het
idee dat mensen in de eerste plaats hun eigen belangen najagen zich niet tot
de sfeer van wetenschap of politiek. Het werd in de laatste decennia van de
vorige eeuw ook een onderwerp van succesvolle bioscoopfilms (“Greed is
good”) en het werd omarmd door talloze columnisten of kritische commentatoren die er graag op wezen dat de mens niet deugt en dat morele of maatschappelijke idealen weinig meer dan een illusie zijn.

Ondernemerschap en probleemwijken

Door dit alles is het idee van de homo economicus momenteel zo dominant
dat de eventuele keuze voor een mensbeeld waarin het niet alleen gaat om de
maximalisatie van eigen belangen, door menigeen als ‘irrationeel’ wordt
afgedaan. Het idee van een homo economicus is echter misleidend. Zelfs in
de economische wetenschap wordt het nauwelijks gebruikt . Volgens Heertje
richt de economie zich op het verklaren van verschijnselen die voortvloeien
uit de spanning tussen behoefte en middelen en kan de idee van een homo
economicus compleet worden gemist.3 Ofschoon wij niet in staat zijn tot een
wetenschappelijke analyse van plaatselijke economie, komen ook wij tot de
conclusie dat het gedrag van ondernemende figuren in de wijk niet met dit
mensbeeld correspondeert. Dat geldt voor de burgers of professionals die
men als best persons kan betitelen, maar evengoed voor ondernemers die in
de wijk een eigen bedrijf runnen. Zowel best persons als ondernemers bleken
weliswaar zeer ondernemend te zijn, maar desondanks slechts in beperkte
mate hun eigen belangen na te jagen. Laat staan dat ze dit op een rationele
wijze doen. Daarom leek het ons noodzakelijk om beter na te denken over
ondernemerschap. We vroegen ons daarbij met name af hoe we het onderscheid tussen meer sociaal en meer commercieel gerichte ondernemers
moeten opvatten.
In dit rapport zetten we onze gedachtegang systematisch uiteen.
We beginnen met een korte samenvatting van het onderzoek dat Folmer en
Risselada naar wijkondernemers in Nederland deden (paragraaf 1). We voegen
daar de kern van het onderzoek naar best persons aan toe (paragraaf 2).
Vervolgens verdiepen wij ons in de theorie door na te gaan hoe het verschil
tussen commerciële ondernemers en sociale ondernemers in de literatuur
behandeld wordt (paragraaf 3). Dan schakelen we over naar het Nederlandse
debat. We zullen een typologie voorstellen waarbij commercieel en maatschappelijk handelen elkaar niet uitsluiten (paragraaf 4). Om deze gedachte
van een empirische toetsing te voorzien, gaan we voor 19 gevallen na hoe die
combinatie van sociaal en commercieel handelen de facto in zijn werk gaat
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(paragraaf 5-7). We werken de daaruit voortvloeiende inzichten nader uit met
behulp van enkele kwalitatieve gevalsbeschrijvingen, die zijn ontleend aan
het experimentenprogramma ‘wijk- en dorpseconomie’ van Platform31
(paragraaf 8). Ten slotte keren we terug naar het vraagstuk van de economische rationaliteit en de lessen die men uit ons onderzoek naar stedelijke
achterstandswijken zou kunnen afleiden (paragraaf 9).
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Wijkondernemers en hun rationaliteit
We beginnen met het vergelijkend onderzoek dat Anne Rissalada en Emma
Folmer hebben gedaan naar de wijkeconomie in vijf Nederlandse steden.
Daaruit blijkt dat stedelijke woonwijken veel kleine en middelgrote bedrijven
herbergen. Het gaat zowel om zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) als
om ondernemingen met personeel. De bedrijvigheid in woonwijken nam in de
loop der jaren zelfs toe, vooral omdat het aantal zzp’ers steeg en deze ondernemers graag vanuit hun woonhuis werken. Risselada en Folmer hebben in
totaal werden 370 ondernemers in 15 stedelijke woonwijken ondervraagd.
Daarbij sloten zij aan bij de klassieke opvatting van economie: in hun onderzoek verwijst de term wijkeconomie naar alle activiteit in een woonwijk
waarbij voor een markt wordt geproduceerd. De term ondernemer verwijst
naar personen die hun inkomen grotendeels uit een eigen bedrijf halen. Dat
ging voor het merendeel van de ondervraagden op: het grootste deel van de
zelfstandige ondernemers bleek daarmee in het eigen inkomen te kunnen
voorzien.

4

Bedrijfslocatie en plaats in de productieketen
Toch mogen we al deze bedrijven niet over een kam scheren. Door de brede
variëteit kun je de verzamelde respondenten op verschillende manieren
indelen. Twee verschillen spelen in het onderzoek van Risselada en Folmer
een voorname rol. Ten eerste is er de vraag of de betreffende ondernemer al
dan niet thuis werkt. Een kwart van de ondernemers werkt buitenshuis in de
zin dat ze elders in de wijk een bedrijfs- of winkelpand hebben. Dit onderscheid werkt op tal van punten door. Zo is het grootste deel van de bedrijven
aan huis een eenmanszaak; slechts een vijfde van die bedrijven heeft personeel in dienst. Dat plaatst een vraagteken bij het gangbare beeld van de zzp’er
die zich in allerlei netwerken beweegt, flexibele werkplekken opzoekt of in
een semipublieke ruimte aan het werk is. De meesten van hen werken vanuit
het eigen huis. Bovendien blijkt dat die ondernemende activiteiten vaak
Ondernemerschap en probleemwijken
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worden gecombineerd met andere werkzaamheden, zoals een parttime baan
in loondienst of het uitvoeren van zorgtaken. Ondernemers die elders in de
wijk een winkel- of bedrijfspand hebben, maken doorgaans langere werkweken en leggen meer ambitie aan de dag. Het huren of kopen van zo’n
bedrijfspand past in een bewuste strategie en een commerciële instelling,
terwijl de keuze om thuis te (blijven) werken vaker een kwestie van toevalligheden lijkt.
Behalve dit verschil in werkplek is er nog een ander onderscheidend
kenmerk: staat de ondernemer aan het begin, in het midden of aan het einde
van een productieketen? Aan het begin van die keten gaat het veelal om het
uitwerken van een idee, de innovatie van een werkwijze of het ontwikkelen
van een product. De ondernemer aan het einde van een keten heeft vooral te
maken met klanten die een (door anderen of elders ontwikkeld) product
afnemen en is vaker in de persoonlijke dienstverlening actief. Als gevolg
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daarvan hebben de laatste ondernemers vooral met een lokale of stedelijke
afzetmarkt van doen, terwijl de eerste hun klanten vaker buiten de stad of
zelfs buiten Nederland hebben. Dit onderscheid doet zich overigens minder
sterk voor als het hun leveranciers betreft: op dat punt blijken de netwerken
vaak bovenlokaal te zijn. Maar qua klanten is er wel degelijk onderscheid
tussen een plaatselijke en een niet-plaatselijke afzetmarkt.5
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Typologie van ondernemers
We combineren deze verschillen (naar productieketen en bedrijfslocatie) met
andere kenmerken tot een eerste typologie van ondernemers in Nederlandse
woonwijken. We zullen ze hier tot vier typen terug brengen.6 Ten eerste
hebben we de startende ondernemer aan huis. Dat zijn vaak zzp’ers die nog
maar net begonnen zijn. Ze zijn voorzichtig met hun ambitie en moeten naast
hun bedrijf ook andere taken vervullen. Ze zijn vaak werkzaam in informatieen kennisintensieve sectoren, maar ook wel in persoonlijke dienstverlening.
Ze stellen lage eisen aan een bedrijfslocatie: het voornaamste is dat hun
bedrijf bereikbaar is en dat ze een ruimte hebben om klanten te ontvangen.
Daarnaast is het combineren van wonen en werken belangrijk. Tot deze
categorie rekenen we ook de ondernemer wiens bedrijf al een aantal jaren
redelijk tot goed loopt, maar die prioriteit geeft aan flexibiliteit en vooral de
ambitie heeft zijn producten verder te ontwikkelen. Die wil de verantwoordelijkheid voor een apart bedrijfspand of voor personeel er helemaal niet bij
hebben.
Het tweede type is de thuisondernemer met personeel. Deze kiest wel
voor uitbreiding en heeft na een aantal jaren dan ook een of meer personeelsleden in dienst. Het bedrijf vindt nog altijd vanuit een eigen woning plaats, al
moet de werkruimte kwantitatief en kwalitatief wel aan de nodige eisen
voldoen.
Het derde type is de nieuwe winkelier: vaak een startende ondernemer die
een gat in de markt signaleert en daarop probeert in te spelen met een hippe
inrichting van zijn bedrijf of een vernieuwing van het assortiment. Het kan ook
om producten met een etnische associatie gaan. We vinden dit bedrijfstype
vooral op plaatsen waar veel aanloop is, omdat dat de kansen op succes
vergroot. Maar het succes is wel afhankelijk van hoe de markt reageert.
Ten vierde is er de buurtondernemer: een bedrijf dat zich buitenshuis
bevindt en aan het einde van een productieketen staat. Het gaat vaak om een
zaak in de horeca of detailhandel die aan een of meerdere personeelsleden
Ondernemerschap en probleemwijken

13

werk biedt, die een sterk lokale klantenkring bezit en een vast onderdeel van
het leven in de buurt vormt. Tot deze categorie rekenen wij ook ondernemers
in de industrie, transport, autoreparatie, gezondheidszorg, zakelijke diensten
of (semi)publieke sector. Een verwant geval is de ondernemer die leiding geeft
aan de plaatselijke vestiging van een grote winkelketen. Hij of zij is zelf niet
altijd woonachtig in de buurt maar komt veelvuldig in het winkelcentrum of
winkelstraat en kan op een vaste lokale klantenkring rekenen.7
Gegeven deze variatie aan bedrijvigheid is het niet vreemd dat de verwachtingen die deze ondernemers hebben van de omgeving nogal uiteenlopen. Volgens Risselada en Folmer hebben hun wensen vooral betrekking op
de bedrijfsruimte en in mindere mate op de buurt in ruimere zin. Opvallend
genoeg komt dit laatste wel bij financiële dienstverleners voor: zij hechten
duidelijk belang aan bepaalde karakteristieken van de buurt. Maar de meeste
ondernemers zijn primair op hun eigen bedrijf gericht. Wat zijn hun verlan14

gens op dat punt? In negatieve zin willen ze geen last hebben van een overmaat aan regels en bureaucratie. Zaken als belastingen, administratieve druk,
bouwverordeningen en bestemmingsplannen geven vaak aanleiding tot
ergernis. In positieve zin stellen sommige ondernemers een goede bereikbaarheid op prijs en willen ze graag dat er genoeg parkeergelegenheid
voorhanden is. Anderen noemen de beschikbaarheid van goedkope bedrijfspanden of lage huurprijzen. Wat men eveneens waardeert is een goed
voorzieningenniveau. Over het algemeen zien we dat de wensen van thuiswerkende ondernemers vooral voortvloeien uit hun persoonlijke ontwikkeling, hun sociale netwerk en hun levensstijl, terwijl ondernemers in commercieel vastgoed meer de ‘harde’ kenmerken van een pand of de omgeving op
het oog hebben. Ten slotte verwelkomt vrijwel iedereen het dat de buurt een
positieve uitstraling bezit. Schoon, heel en veilig zijn voor de meeste ondernemers positieve kenmerken. Er dienen zich wat dat betreft duidelijk verschillen
aan tussen buurten met een relatief hoge en een relatief lage sociaaleconomische status en wel in die zin dat laatst genoemde buurten vaak niet
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aan schoon, heel en veilig toekomen. Maar het belang van zo’n uitstraling voor
succesvol ondernemerschap wordt in brede kring erkend.8
Bijdragen aan de buurt
Wat draagt men nu zelf aan de sociale omgeving bij? De meest evidente
bijdrage aan de kwaliteit van het buurtleven is uiteraard dat bepaalde ondernemers de bewoners van een gevarieerd aanbod aan diensten en goederen
voorzien. Dat geldt met name voor de bedrijven die aan het einde van een
productieketen staan, zoals restaurants, winkels, reparatiebedrijven en
dienstverleners op medisch of sociaal gebied. Ongeveer een derde van hun
klanten komt uit de buurt, terwijl een kwart uit andere buurten van dezelfde
plaats afkomstig is. Zo’n 14 procent van de ondervraagde ondernemers is in
hoofdzaak op de eigen buurt gericht.
Daarnaast zorgen ook kleine en middelgrote bedrijven in de buurt voor
een bijdrage in de vorm van werkgelegenheid. Van de ondernemers die in een
winkel- of bedrijfspand werken, heeft driekwart tenminste een werknemer in
dienst. Ruim een derde van die bedrijven heeft drie tot tien werknemers.
Het is dus niet overdreven om te zeggen dat deze ondernemingen voor de
wijkeconomie van grote waarde zijn. Daarnaast vervullen ze een functie op
sociaal gebied. Dat geldt met name voor bedrijven waar regelmatig leveranciers en klanten over de vloer komen. Het aandeel van die bedrijven bedraagt
zowel in welgestelde als in minder welgestelde wijken circa 40 procent van
het totaal. Het betekent tegelijkertijd dat 60 procent van de ondernemingen
in stedelijke woonbuurten geen inloopfunctie heeft. Splitst men de inloopfunctie naar sectoren uit, dan blijkt dat leveranciers en klanten veelvuldig
langskomen bij bedrijven in de publieke sector, de gezondheidszorg, de
consumptieve sector en de financiële dienstverlening. Het feit dat verreweg
de meesten uit de buurt komen, doet vermoeden dat dit type onderneming
ook in sociaal opzicht een voorname functie heeft.
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Ten derde hebben ondernemers in woonwijken een gunstige invloed op de
buurtveiligheid. Dat komt onder meer doordat de ondernemers een groot
deel van hun werktijd in of om het bedrijfspand doorbrengen. Dit laatste geldt
uiteraard ook voor de vele zzp’ers die tijdens de werkweek op hun thuisadres
aanwezig zijn.9 Al met al menen we dat stedelijk woonbuurten behoorlijk veel
van deze ondernemingen terugkrijgen.
Strookt het gedrag van deze wijkondernemers nu met het beeld van de
mens als een calculerend wezen? Duidelijk is dat de hier besproken ondernemers de nodige ambitie aan de dag leggen. Er is een relevant onderscheid
tussen degenen die vanuit huis werken en degenen die een bedrijfspand
elders in de wijk hebben. De ambities van deze laatste groep zijn vooral
commercieel van aard: ze willen hun personeelsbestand graag uitbreiden,
evenals de grootte van hun zaak. Met betrekking tot innovatie en productontwikkeling lijken beide groepen ondernemers even ambitieus te zijn.
16

Ondernemers die vanuit hun eigen huis werken hechten veel waarde aan hun
zelfstandigheid en flexibiliteit. Dat is de reden waarom ze geen duur bedrijfspand aanschaffen en geen vast personeel aannemen. Daar komt bij dat
jongere ondernemers met een klein bedrijf vaak een bewuste keuze maken
voor het combineren van diverse activiteiten. Vermoedelijk willen ze hun
ambities in de eerste fase niet te hoog stellen. Ze zijn in zekere zin wel
berekenend, maar daarbij gaat het zeker niet alleen om het maximaliseren van
de winst. Risselada en Folmer zijn daarover ook heel duidelijk. Ze zeggen op
diverse plaatsen dat we deze ondernemers niet mogen opvatten als
profit-maximizers in de klassieke zin. Het zijn veeleer optimizers die een
goede balans tussen werk en privétaken nastreven.10 Zo lijkt de wijkeconomie
te berusten op gedragingen en afwegingen die maar in beperkte mate aan het
gangbare denken over economie beantwoorden. In feite wijken deze ondernemers daar in drie opzichten van af. Om te beginnen vinden veel ondernemers hun persoonlijke ontwikkeling en zelfstandigheid belangrijker dan het
behalen van maximale winst. Verder zagen we dat de interactie met hun
Ondernemerschap en probleemwijken

maatschappelijke omgeving meer in het teken van teruggeven dan van
nemen staat. Ten slotte zijn de waarden die in of met de buurt worden
uitgewisseld maar zeer ten dele uit te drukken in geld. De werkelijke meerwaarde moet op het immateriële vlak worden gezocht.

Rationaliteit van best persons
Het tweede onderzoek richtte zich niet op commerciële ondernemers in de
buurt, maar op ‘best persons’. Dat zijn mensen die bij het aanpakken van de
problemen in achterstandswijken een opmerkelijk succes hebben geboekt.
Dat succes is onder meer te verklaren uit het feit dat ze twee kwaliteiten
bezitten die zelden samen voorkomen. Aan de ene kant gaan ze op een
ondernemende manier te werk door een eigen droom na te jagen. Ze zijn
bereid om risico te lopen en op een bevlogen manier te werk gaan, terwijl ze
toch een tastbaar resultaat halen. Aan de andere kant tonen zij een hoge
mate van betrokkenheid door een duurzame relatie met de buurt aan te gaan.
Ze zetten zich voor specifieke groepen of personen in en zijn bereid tot
empathie, terwijl ze een breed netwerk van vele partijen in de stad onderhouden. Het is deze (zeldzame) combinatie van sociale betrokkenheid en
persoonlijk ondernemerschap die maakt dat best persons problemen kunnen
oplossen waarop veel andere professionals hun tanden stuk bijten. Overigens
zijn best persons niet alleen professionals: ook sommige wijkbewoners en
beleidsmakers vallen onder die categorie. Het succes van hun optreden hangt
dus niet zozeer af van het domein of de organisatie waar ze werken, maar van
de manier waarop ze waarnemen, denken en handelen.11
Vier soorten best persons
Dit betekent niet dat er één soort best persons zou bestaan. Net als bij de
commerciële buurtondernemers kunnen ze in enkele groepen worden
ingedeeld. Relevante vragen zijn in dat verband of betreffende personen in de
Ondernemerschap en probleemwijken
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samenleving of bij de overheid werken. Verder is van belang of ze aan veel
organisatorische regels en procedures zijn onderworpen of een vrijere rol
hebben. Op basis daarvan onderscheiden de onderzoekers vier soorten best
persons.
Ten eerste de alledaagse doeners: mensen met een grote dadendrang die
concrete problemen in de buurt aanpakken en zich daarbij weinig gelegen
laten liggen aan scheidslijnen van politieke of sociale aard. Hoewel ze vaak
met de politieke en professionele systeemwereld in aanraking komen, zijn ze
zelf bij voorkeur in de leefwereld van burgers actief.
Ten tweede zijn er frontliniewerkers: mensen die werken als toezichthouder, handhaver of uitvoerende professional vanuit de plaatselijke overheid
en daarbij op een intensieve manier met bewoners in contact komen. Ze
zoeken naar een directe oplossing voor de problemen waar veel wijkbewoners
mee worstelen en laten zich niet door procedures van formele of bureau18

cratische aard beperken.
Ten derde komen er sociale ondernemers voor: mensen die een eigen
bedrijf of maatschappelijk project hebben en van daaruit bijdragen aan de
verbetering van het buurtleven. Ze hebben weliswaar met wet- en regelgeving
van doen, maar laten zich daardoor niet afschrikken en jagen hartstochtelijk
hun idealen na. En hoewel ze doorgaans een goed contact met de overheid
hebben, zetten ze vooral in op de wijk en de bewoners.
Ten vierde zijn er de bruggenbouwers: mensen die een verbinding leggen
tussen domeinen, groepen of personen die elkaar zelden tegenkomen of die
elkaar niet goed verstaan. Zij spreken (zowel letterlijk als figuurlijk) meerdere
talen, overschrijden sociale of culturele scheidslijnen en proberen incongruenties tussen de politieke of professionele systeemwereld enerzijds en de
leefwereld van bewoners anderzijds te verminderen.12
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Wederkerigheid en geloofwaardigheid
Wat is de wisselwerking tussen best persons en hun maatschappelijke
omgeving? Wat hebben ze die omgeving te bieden en wat hebben ze zelf
nodig om hun werk te kunnen doen? De conclusie met betrekking tot dat
laatste is dat best persons alleen kunnen functioneren als ze genoeg ruimte,
vertrouwen en steun krijgen vanuit de systeemwereld. Een hoge dichtheid
aan bureaucratische procedures en wettelijke voorschriften zal contraproductief uitpakken. Behalve speelruimte hebben veel best persons ook de
actieve steun nodig van een leidinggevende die enig budget ter beschikking
stelt, hen van administratieve verplichtingen verlost of hen in bescherming
neemt wanneer tegenstanders met voorbarige kritiek komen. Uiteraard moet
er ook voldoende vertrouwen onder wijkbewoners zijn. In ruil voor deze
ondersteuning geven best persons veel aan de buurt terug. Ze dragen bij aan
het oplossen van talloze specifieke problemen waar personen, gezinnen en
groepen in achterstandswijken mee kampen. Ze zorgen ook voor het ontstaan van sociale contacten of van het maatschappelijk klimaat: de stilzwijgende voorwaarden voor elk succesvol beleid. En ze zorgen ervoor dat de
incongruenties tussen systeem- en leefwereld – die in het geval van
probleemwijken vaak een extreme vorm aannemen – verminderd of gecompenseerd worden. Dat kan alleen als best persons zelf het grensvlak tussen de
bestuurlijk-professionele systemen en de leefwereld van wijkbewoners
opzoeken en voorstellen ontwikkelen die voor beiden werelden aanvaardbaar
zijn.13
Het gaat dus om bewoners, professionals en bestuurders die zich ondernemend opstellen, maar het maken van winst lijkt niet hun hoogste doel. Ze
hebben stuk voor stuk succes en toch laat de effectiviteit van hun handelen
zich moeilijk vaststellen. De reden daarvan is dat het in achterstandswijken
meestal om menselijke problemen gaat, die men alleen op een menselijke
manier kan oplossen. Met andere woorden: pas wanneer het persoonlijk
optreden van de professional goed op een specifieke lokale problematiek
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wordt afgestemd, kan men hopen op succes. De resultaten van dit onderzoek
weerspreken denkbeelden die onder invloed van het New Public Management
een aantal jaren populair waren. Die bestonden eruit dat je de problemen in
achterstandswijken het beste kan aanpakken door meetbare beleidsdoelen
op te stellen en professionals evidence based te laten werken. De gedachte
was dat zaken als veiligheid, geestelijke gezondheid, integratie van minderheden en het wegwerken van achterstanden in beginsel ‘maakbaar’ zijn en dat je
ze in termen van doelmatigheid kunt zien. Uit het onderzoek naar de best
persons blijkt evenwel dat zij niet zozeer doelmatig als wel geloofwaardig
handelen. Het is voor hun omgeving duidelijk waar ze voor staan. Ze zijn niet
in de eerste plaats uit op eigen voordelen, maar stellen zich in dienst van
anderen of de publieke zaak. Ze zijn eerlijk over hun bedoelingen en de
manier waarop ze die willen realiseren. Ze doen geen beloften die ze niet
kunnen waarmaken. Meer algemeen is er weinig verschil tussen wat ze
20

zeggen en wat ze zijn of tussen wat ze zeggen en wat ze doen. Ze maken ernst
met de idealen waar ze voor staan. Dat lijkt de enige manier te zijn waarop
men de problemen in deze wijken kan aanpakken.14
Uit de uitkomsten van beide onderzoeksprojecten trekken wij drie
voorlopige conclusies. Ten eerste gaat het bij ondernemers en best persons
om mensen die onmiskenbaar ‘ondernemend’ zijn, maar die het maximaliseren van winst in de gewone zin des woords niet allemaal vooropstellen.
De zakelijke of commerciële aspecten van hun werk spelen uiteraard een rol,
maar ze vormen niet het enige en in veel gevallen evenmin het belangrijkste
motief. Ten tweede blijkt dat er bij beide groepen een intensieve wisselwerking is met de maatschappelijke omgeving: de ondernemers of best
persons hebben bepaalde zaken van hun omgeving nodig en tegelijkertijd het
nodige te bieden. Deze wederkerigheid kan nauwelijks in kwantitatieve
termen geformuleerd worden. Laat staan dat we met een soort winst- of
verliesrekening vast kunnen stellen wat de ‘toegevoegde waarde’ is van
wijkondernemers of best persons aan de plaatselijke gemeenschap.
Ondernemerschap en probleemwijken

Ten derde geldt in beide onderzoeken dat ondernemerschap en commerciële
activiteit veel minder in elkaars verlengde liggen dan men veelal denkt. Dat
spreekt in het geval van best persons min of meer voor zich, maar het lijkt
even goed op te gaan voor een flink deel van gewone wijkondernemers. Hun
ondernemerschap heeft een sterke maatschappelijke kant en kan – ook in
gevallen waarin het om winstgevende bedrijven gaat – als een vorm van
‘sociaal ondernemerschap’ worden gezien. Daarom behandelen we nu de
vraag hoe dit begrip in de wetenschappelijke literatuur wordt opgevat en
welke elementen in het Nederlandse debat meespelen.

Sociaal ondernemerschap
Hoe wordt sociaal ondernemerschap in de wetenschappelijke literatuur
gedefinieerd? Het korte antwoord luidt: nauwelijks. Het is een notie die op
vele wijzen wordt geïnterpreteerd. Een coherent theoretisch raamwerk
ontbreekt. Het lange antwoord luidt dat vele auteurs zich over sociaal ondernemerschap hebben uitgelaten, dat ze meerdere aspecten van het fenomeen
hebben genoemd en dat er ook een vergelijking te maken is met het klassieke
ondernemerschap.
Dimensies van ondernemerschap
We beperken ons hier tot een overzicht van diverse definities dat Samer Abu
Saifan in 2012 publiceerde.15 Hij behandelt zeven opvattingen van ondernemerschap in meer algemene zin, te beginnen met de bekende visie van
Schumpeter. Die besteedt vooral aandacht aan het innovatieve optreden van
ondernemers.16 Andere schrijvers hebben nadruk gelegd op het leveren van
prestaties,17 de bereidheid om risico te lopen,18 het vermogen om kansen te
zien,19 de neiging om strategisch te denken,20 het scheppen van waarden21 en
het tonen van leiderschap.22 Als men deze beschrijvingen naast elkaar legt,
dan blijken er vier dimensies van ondernemerschap te bestaan.
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De eerste is dat ondernemers altijd een hoge mate van bevlogenheid aan de
dag leggen: ze zijn vervuld van een bepaald ideaal, ze worden voortgedreven
door een diepe passie, ze ontwikkelen geweldig veel energie en lopen daarbij
een behoorlijk stuk op de troepen vooruit. We duiden deze dimensie aan als
‘passie en leiderschap’. Ten tweede zijn ondernemers steeds uit op verandering en vernieuwing. Dat beperkt zich niet tot het maken van nieuwe
producten, het kan evengoed gaan om een nieuwe wijze van produceren, het
ontsluiten van nieuwe markten, de ontdekking van een nieuwe doelgroep of
het leggen van nieuwe verbindingen binnen de sector. Ten derde zijn ondernemers niet alleen op het benutten van kansen gericht, maar lopen ze ook
risico. Ze hebben minder behoefte aan zekerheden en al helemaal niet aan
regels die alle risico’s moeten wegnemen. Ze aanvaarden het bestaan van
wisselende kansen en proberen er hun voordeel mee te doen – ook als de
kans op mislukken bestaat. Ten vierde opereren ze graag in een zakelijke
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omgeving waar de dynamiek van de markt goed voelbaar is. Ze hebben dan
ook vaak met concurrentie van doen en streven in hun eigen bedrijf minimale
kosten respectievelijk maximale doelmatigheid na. Ze drukken hun kosten en
baten bij voorkeur in financiële termen uit. Hoewel de door Abu Saifan
genoemde auteurs niet altijd hetzelfde gewicht aan deze vier dimensies
toekennen, komen ze bij het denken over ondernemerschap in algemene zin
veelvuldig aan bod.
In het denken over sociaal ondernemerschap worden deze dimensies van
algemeen ondernemerschap eveneens genoemd. Sociale ondernemers
worden omschreven als visionaire leiders,23 als lieden die verandering en
vernieuwing kunnen bewerkstelligen,24 als mensen die door een krachtig idee
worden voortgedreven,25 als personen die nieuwe mogelijkheden of kansen
ontdekken,26 als leiders die hun organisatie op een nieuwe wijze aansturen,27
als zaakwaarnemers die een risico durven te nemen28 en als visionairen die
ervoor zorgen dat hun ideaal wordt gerealiseerd.29 In zoverre staan de sociale
ondernemers en klassieke, veelal commercieel werkende ondernemers dus
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zeker niet tegenover elkaar. Ze hebben een aantal kenmerken gemeen,
waarbij vooral de houding of mentaliteit belangrijk is. Die houding komt neer
op een combinatie van passie en leiderschap met vernieuwing en verandering. Er is echter ook een verschil en wel in die zin dat sociale ondernemers
zelden in een strikt zakelijke omgeving werken. Ze hebben minder vaak te
maken met concurrentie of marktwerking en met de daaruit voortvloeiende
risico’s. Ze zijn vooral in een maatschappelijke omgeving actief waarbij het
gaat om het vinden van een oplossing voor lokale problemen, het verbinden
van personen en groepen, het realiseren van sociale waarden, het bevorderen
van ethisch gedrag, het stimuleren van bewoners en het verbeteren van
kansen voor achtergestelde groepen. Dit soort omschrijvingen brengen twee
dimensies aan het licht die bij de klassieke ondernemers slechts zijdelings
worden genoemd, maar bij sociale ondernemers cruciaal zijn: het aanpakken
of oplossen van sociale problemen en het aangaan van een verbinding met
personen of groepen.
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Ondernemerschap is een houding
Zo zien we dat er in de literatuur een gedeeltelijke overlap is tussen de
omschrijvingen die men geeft van de commerciële ondernemer en van de
sociale ondernemer. Wat beide typen delen is een bepaalde houding of
mentaliteit. We hebben die in het voorgaande als de combinatie van ideële
bevlogenheid met effectieve innovatie aangeduid. De verschillen spitsen zich
toe op de vraag in welke omgeving en met welke oogmerken men ondernemende activiteiten bedrijft. Klassieke ondernemers zijn vooral in een
commerciële context actief, waar ze met concurrentie en zakelijke risico’s te
maken hebben. Sociale ondernemers zijn met name in een maatschappelijke
context actief, waar het verbinden van groepen en het oplossen van hun
problemen de grootste uitdaging vormen. Dit betekent niet dat in de omschrijving van het klassieke ondernemerschap elke verwijzing naar sociale
groepen ontbreekt of dat de omschrijving van maatschappelijk ondernemerOndernemerschap en probleemwijken

schap elke verwijzing naar marktwerking mist, maar het gewicht van deze
omgevingen loopt voor de twee ondernemers wel behoorlijk uiteen.
We maken dat zichtbaar in figuur 1, waarin we de verschillende door Abu
Saifan verzamelde kwalificaties voor elk type ondernemer hebben geteld.
Hoewel het hier slechts een rudimentaire telling betreft, laat die toch een paar
interessante waarnemingen toe. Ten eerste zien we dat de meeste aandacht
van de aangehaalde auteurs uitgaat naar het typeren van de ondernemende
houding. Het gemiddeld aantal kwalificaties op dit vlak is meer dan twee keer
zo groot als de kwalificaties die worden gebruikt om iets te zeggen over de
commerciële respectievelijk de maatschappelijke omgeving waarin de
ondernemers werkzaam zijn. Ten tweede zien we dat omschrijvingen van het
klassieke ondernemerschap en van het maatschappelijk ondernemerschap
op dit punt nauwelijks van elkaar verschillen. Ten derde is er juist wel een
verschil als het de omgeving betreft: bij klassieke ondernemers worden veel
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vaker de kenmerken van een commerciële omgeving genoemd, terwijl het
omgekeerde voor maatschappelijke ondernemers geldt.
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Figuur 1 Gemiddeld aantal kwalificaties, zoals vermeld in definities van klassiek ondernemerschap (licht)
en sociaal ondernemerschap (donker). Er is onderscheid naar persoonlijke, commerciële en maatschappelijke kenmerken gemaakt.
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Toelichting: we gingen uit van veertien omschrijvingen die door Abu Saifan (2012) verzameld zijn. Daarin
telde hij 27 verschillende kwalificaties voor klassieke ondernemers en 48 verschillende kwalificaties voor
maatschappelijke ondernemers (zie bijlage 1). Verwijzingen naar ‘ideële bevlogenheid’ en ‘effectieve
innovatie’ zijn indicatoren voor een ondernemende mentaliteit (Persoonlijk). Kwalificaties verwijzend naar
‘zakelijke risico’s’ en ‘marktdynamiek’ zagen we als indicatoren voor commerciële activiteit (Commercieel),
terwijl verwijzingen naar ‘sociale problemen’ en ‘sociale groepen’dienst doen als indicator voor een
maatschappelijke omgeving (Maatschappelijk).
Het gemiddeld aantal kwalificaties bepaalt de hoogte van de kolommen.
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Ondernemerschap zou je – ook in theoretische zin – moeten omschrijven als
het aannemen of ontwikkelen van een ondernemende houding, ongeacht of
je daar geld mee verdient. Hoewel het evident is dat ondernemerschap in de
geschiedenis van het Westen zich vooral op commercieel gebied ontwikkelde,
volgt daaruit niet dat de betreffende houding op andere gebieden ontbreekt.
We treffen die ook aan in de politiek, in het religieuze leven, in het artistieke
leven en zelfs in de wetenschap. In de moderne samenleving moet iemand,
om als religieuze leider, als kunstenaar of als wetenschapper succesvol te zijn,
al die kwaliteiten bezitten die zojuist als ondernemerschap werden geduid:
enthousiast zijn, een eigen ideaal hebben, bereid zijn om hard te werken,
resultaat boeken enzovoort. Het verdienen van geld staat daar in beginsel los
van, ook al werden sommige geestelijke ondernemers inderdaad rijk.
Hetzelfde geldt als het gaat om democratie en politiek. Op dat vlak kun je,
zoals we in een publicatie uit 2002 met als titel Mondiger of moeilijker?
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hebben betoogd, verschillende soorten burgers onderscheiden. De eerste
groep daarvan hebben we als ‘bedrijvige burgers’ aangeduid. Het zijn degenen
die zich actief inzetten voor de publieke zaak, die bepaalde waarden hoog
houden en altijd bereid zijn om een extra inspanning te doen.30 We treffen de
ondernemende houding ook in toenemende mate onder professionals aan.
Zij zien zichzelf steeds minder als gewone werknemers die pas aan de slag
gaan wanneer de werkgever hun een opdracht geeft. Ze zijn uit zichzelf op
het leveren van een goede prestatie gericht, houden er beroepsmatige
idealen op na en zijn voortdurend op verandering uit.31 Anders gezegd:
ondernemerschap is een houding die men ver buiten de commerciële sector
aantreft en die bovendien in het Westen al een lange geschiedenis heeft. Niet
alleen op economisch, maar ook op sociaal, politiek en cultureel gebied vormt
ondernemerschap de stuwkracht van het moderne bestaan.
Economische en sociale waarden
Op grond hiervan zijn we niet bereid om commerciële activiteit en
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ondernemerschapzonder meer op één lijn te stellen. De kern van het ondernemerschap lijkt ons te zijn dat men zich hard inzet voor het realiseren van
eigen idealen en zo bepaalde waarden voortbrengt. Als men die waarden
omzet in geld, wordt commerciële activiteit mogelijk, maar het staat allerminst
vast of dat wezenlijk is. Het is in dat opzicht ook maar de vraag of er een
onderscheid is tussen de commerciële en de sociale omgeving. Dat is in elk
geval de mening van Filipe Santos die een eigen theorie van sociaal ondernemerschap ontwikkelde. Hij stelt dat er geen wezenlijk verschil bestaat tussen
economische en sociale waarden, omdat de productie van economische
waarden altijd een maatschappelijk karakter heeft. In dat licht verwerpt hij
eveneens het verschil tussen waarden die men wel en die men niet in geld kan
uitdrukken. Zelf brengt Santos een onderscheid tussen het scheppen en het
toeëigenen van waarden aan. Terwijl commerciële bedrijven proberen zoveel
mogelijk waarde te verwerven, zijn maatschappelijke ondernemingen vooral
uit op het voortbrengen van een zo groot mogelijke waarde.32 We zouden dat
ook anders kunnen formuleren door te zeggen dat de maatschappelijke
onderneming vooral op geven mikt terwijl de nadruk bij het commerciële
bedrijf meer op nemen ligt. We weten dat geven en nemen geen losse grootheden vormen. Het in de samenleving fundamentele beginsel van de wederkerigheid impliceert nu juist dat elke gift aan de ontvanger verplichtingen
oplegt, zoals iedereen die neemt een bepaalde schuld opbouwt. Op termijn
moet men elke gift teruggeven maar het maakt in de praktijk veel uit of daarbij
een korte of een lange termijn wordt gehanteerd. Het commerciële bedrijf
wordt door korte termijnen gekenmerkt: het brengt een bepaalde waarde
voort maar het wil zo snel mogelijk méér waarde terugkrijgen. Het is immers op
het maken van winst gericht. De maatschappelijke onderneming gaat van
langere termijnen uit: het wil vooral waarden voortbrengen en stelt het
moment van terugontvangen tot een later tijdstip uit. Dat verschil is relevant
wanneer men in het denken overgaat van de klassieke onderneming naar wat
we in Nederland ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ noemen.
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Denkbeelden in Nederland
Termen als maatschappelijk ondernemen en sociaal ondernemerschap
worden in het Nederlandse debat veelvuldig gebruikt en fungeren daarbij
vaak als containerbegrip. Hun inhoud ligt allerminst vast: menigeen hecht er
een eigen betekenis aan.33 Het lijkt ons daarom verstandig om aan te sluiten
bij een omschrijving die de SER in 2001 in het advies ‘De winst van waarden.
Advies over maatschappelijk ondernemen’ voorstelde. Deze omschrijving
vervult een belangrijke rol in de Nederlandse meningsvorming. De term
maatschappelijk ondernemen verwijst in het advies naar een bedrijf dat méér
doet dan het vanuit zijn kernactiviteiten en wettelijke regels verplicht is te
doen en zo voor de samenleving een toegevoegde waarde heeft. Het gaat
daarbij niet om zakelijke activiteiten in de non-profitsector of om organisaties
die zich vooral op het realiseren van publieke doelen richten. Het gaat om
particuliere bedrijven die enerzijds streven naar het maken van winst en
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anderzijds rekening houden met de gevolgen van hun bedrijfsvoering voor
een brede verzameling van belanghebbenden op langere termijn.34 Gewone
commerciële bedrijven verbreden hun verantwoordelijkheid zo flink.
Waar komt die verbreding eigenlijk vandaan? Er zijn diverse factoren die tot
meer besef van eigen verantwoordelijkheid bij ondernemers hebben geleid,
maar in elk geval is de druk vanuit de maatschappelijke omgeving sterk
gegroeid. Ondernemingen konden zich vroeger nog een zeker isolement
veroorloven, bijvoorbeeld door zich te beperken tot de belangen van hun
klanten of aandeelhouders. Maar vandaag de dag ervaart elke onderneming
dat ze onderdeel is van een complex krachtenveld en dat ze te maken heeft
met uiteenlopende belangengroepen.35 In die zin is de klassieke idee van een
firma als zelfstandige grootheid met duidelijke grenzen tussen binnen en
buiten verleden tijd. Dat idee stamt uit het begin van de twintigste eeuw, toen
de economie door scherp afgebakende, kapitaalsintensieve en verticaal
aangestuurde organisaties werd gedomineerd. De huidige economie rust
vooral op kennisintensieve bedrijven waarvoor menselijk kapitaal cruciaal is
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en die een wisselwerking met hun omgeving aangaan.36 Bij gevolg moeten
bedrijven zich voortdurend bewust zijn van de verwachtingen die in de
omgeving bestaan en waarvan ze vaak afhankelijk zijn. Die afhankelijkheid
voelen ze het scherpst als zich bepaalde incidenten voordoen waardoor hun
reputatie op het spel komt te staan.37 Maar in feite maken ongelukken of
controversen slechts zichtbaar dat de betrokkenheid van allerlei ‘buitenstaanders’ bij de bedrijfsvoering de afgelopen decennia sterk is gegroeid.38
Dat wordt in het advies van de SER met zoveel woorden erkend wanneer men
over de license to operate schrijft. Het is de maatschappij die een bedrijf
toestemming verleent om aan de slag te gaan, maar in ruil daarvoor moet het
bedrijf wel bereid zijn om opening van zaken te geven en in dialoog te treden
met belanghebbenden van allerlei aard.39
Het maatschappelijke en zakelijke geïntegreerd
Een belangrijk punt van het genoemde SER-advies is dat deze dialoog ook de
relatief ‘harde’, dat wil zeggen commerciële, ondernemingen betreft. Het
maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft betrekking op bedrijven die
winst (willen) maken en in de marktsector werken. Deze organisaties worden
voortgedreven door hun eigen belang en streven maximale doelmatigheid na.
Maar dat is niet het enige, en dat streven is niet altijd en onvermijdelijk in
conflict met langetermijnbelangen of met het belang van de samenleving in
haar geheel. De SER benadrukt dat bedrijven bij hun streven naar groei,
innovatie of winst ook burgerzin aan de dag moeten leggen door oog te
hebben voor het effect van hun activiteit op maatschappelijke partijen – nu
en in de toekomst. In feite vormen maatschappelijke en zakelijke aspecten
van de onderneming één samenhangend geheel. Doelen als economisch
rendement, maatschappelijke acceptatie en duurzaamheid moeten als
communicerende vaten worden beschouwd: ze komen nooit afzonderlijk
voor en werken voortduren op elkaar in. Het bedrijfsleven moet dan ook
maatschappelijke en commerciële aspecten integreren en niet zwichten voor
Ondernemerschap en probleemwijken

29

de verleiding om dat laatste te beschouwen als zijn core business. Men moet
daartoe inzetten op een breed welvaartsbegrip waarbij de eventuele schadelijke effecten van een bedrijf op anderen of elders ter wereld in rekening
worden gebracht. Het betekent eveneens dat men duurzaamheid nastreeft
waarbij men ook de effecten op latere generaties laat meewegen. In die zin
beoogt maatschappelijk ondernemen duurzame waarden te scheppen op
drie vlakken: in financiële, in sociale en in ecologische zin.40
Nu is de SER bepaald niet de enige die wijst op het belang van een brede
benadering. Zo meent Rienk Goodijk dat ‘stakeholders management’ de basis
voor groei en innovatie moet zijn. De ontwikkeling van een bedrijf kan pas
slagen als men een goede relatie met de verschillende stakeholders heeft.
Alleen dan kan expertise worden benut, kan er draagvlak ontstaan, kan men
problemen vermijden of adequaat reageren als zich onverhoopt problemen
aandienen. Daarbij verwijst de term stakeholder naar alle personen, groepen
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en organisaties die op een of andere wijze nodig zijn voor het goed functioneren van de onderneming, zoals financiers, aandeelhouders, medewerkers
en klanten. De term verwijst ook naar partijen die verder afstaan van het
bedrijf, maar evengoed worden getroffen door de effecten van zijn beleid,
zoals omwonende burgers, stedelijke instellingen, ideële organisaties of een
breed publiek. Stakeholder management houdt in de praktijk in dat een
bedrijf keuzes moet maken tussen stakeholders. Met sommige stakeholders
heeft een bedrijf voortdurend contact, terwijl andere pas in het vizier komen
zodra zich bepaalde incidenten voordoen. Er zal eveneens onderscheid
worden gemaakt tussen stakeholders die veel macht of invloed hebben en zij
die relatief machteloos zijn. Verder heeft het bedrijf vaak meer invloed op de
ene stakeholder dan op de andere. Deze vorm van stakeholder management
blijkt voor leidinggevenden een dynamisch en spannend proces, waarbij ze
ongelijksoortige belangen en verschillende situaties tegen elkaar moeten
afwegen in de hoop te komen tot een min of meer evenwichtige keuze.41
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Stakeholders nu en straks
Hoe overtuigend een dergelijk pleidooi op zichzelf ook is, het zadelt ons wel
op met een probleem. Wanneer het begrip stakeholder verwijst naar alle
personen, groepen of organisaties die ‘op een of andere manier’ betrokken
zijn bij het functioneren van een bedrijf, dan komt men al snel bij een oneindige verzameling uit. Hetzelfde geldt wanneer je bij het streven naar duurzaamheid de belangen van komende generaties in het oog houdt, want ook
die verzameling is zeer groot. De vraag is waar de grens ligt. Welke partijen of
groepen sluit je nog in en wanneer acht je hun betrokkenheid zo indirect of
gering dat het geen zin meer heeft om hen als stakeholder te betitelen? Met
andere woorden: de kring van maatschappelijke betrokken partijen kan klein
en groot worden gemaakt. Dat probleem doet zich evengoed in de tijd voor.
Dat men rekening houdt met de eerstkomende generaties ligt voor de hand,
maar die reeks kan kort en lang worden gemaakt. Met andere woorden: er is
geen natuurlijke maatstaf om vast te stellen hoe ruim de kring moet zijn.
Er staan in beginsel twee werkwijzen tegenover elkaar. Bij een eerste
werkwijze wordt de kring van belanghebbenden zeer beperkt gedefinieerd.
De opdracht van een bedrijf reikt dan niet verder dan de huidige aandeelhouders. Dat is onder meer door Milton Friedman verwoord toen hij zei dat de
onderneming maar één maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft: het
maken van winst.42 Bij de tweede werkwijze wordt de kring van belanghebbenden zo opgevat dat ze alle levende wezen op aarde – en dan niet
alleen in het heden maar tot in de verre toekomst – omvat. We zien dat de SER
voor een ruime definitie kiest, waarbij de reeks van stakeholders niet alleen
eigen personeelsleden en aandeelhouders maar ook buurtgenoten, overheden, organisaties voor mensenrechten en ontwikkelingslanden omvat.43 In
het denken over maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt dus
weliswaar een ruimere kring van partijen en een langere termijn dan voorheen gehanteerd, maar wordt niet duidelijk waar de grens ligt.

Ondernemerschap en probleemwijken

31

Hieruit trekken wij drie conclusies. Ten eerste is het denken in tegenstellingenniet langer adequaat. Het klassieke denken over ondernemerschap of ondernemingen bevatte vaak scherpe onderscheidingen. Bijvoorbeeld tussen publiek en privaat, tussen markt en staat, tussen commercieel
en sociaal, tussen politiek en economie, tussen profit en non-profit et cetera.
Het voorgaande leert evenwel dat het moderne bedrijf vaak combinaties kent:
het maakt winst, maar laat zich ook iets gelegen liggen aan het milieu.
Het opereert commercieel, maar gaat zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid niet uit de weg. Het richt zich op marktwerking, maar wil evengoed
publieke waarden dienen. Met andere woorden: ‘zuivere’ motieven komen
nauwelijks voor, omdat meestal een bepaalde mix van motieven in het geding
is. Ten tweede kunnen we wel een analytische scheiding maken tussen strikt
economisch belang en maatschappelijke belangen, maar alleen onder de
voorwaarde dat we deze als twee autonome dimensies beschouwen. Er is
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geen noodzakelijke relatie tussen die twee in de zin dat een hoge score op de
ene dimensie automatisch ten koste van de andere gaat. In tegendeel: juist
omdat het commerciële en het sociale twee ongelijksoortige dimensies
vormen, zijn er tal van combinaties mogelijk. Ten derde menen we een bedrijf
nooit op beide dimensies handelt vanuit ‘alles of niets’. Het is een kwestie van
schaal, waarbij de onderneming zowel door een zeer beperkte als door een
heel ruime kring van stakeholders kan worden bepaald. Deze gradatie doet
zich evenveel voor op de sociale als op de commerciële as. De vraag welke
grens men de facto aanhoudt, is een empirische aangelegenheid.
Vier soorten ondernemers
Nu beschikken we in beginsel over het tweedimensionale veld waarbinnen
elke ondernemer zijn activiteit ontplooit. De positie van een ondernemer
binnen dit veld hangt af van zijn scores op de commerciële as en op de sociale
as. De meeste ondernemende mensen scoren op beide assen boven een
bepaald minimum. Er is een brede variatie als het gaat om hun commerciële
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succes, maar de score is doorgaans hoger dan nul. Met andere woorden: men
lijdt geen verlies en sluit de jaarbegroting neutraal dan wel positief af. Bij de
maatschappelijke inzet constateren we hetzelfde. Er is grote variatie:
sommige ondernemers gaan heel ver met hun sociaal engagement, terwijl
andere weinig doen op dat gebied. Maar ook hier is er een zeker minimum:
een normale ondernemer respecteert in elk geval de wet. Zo kunnen we vier
soorten van ondernemers onderscheiden, die elk worden gekenmerkt door
een specifieke balans tussen economische oriëntatie en maatschappelijk
engagement. Het eerste type is de zakelijke ondernemer (ZO) die tot ver in de
twintigste eeuw dominant was. Hij scoort hoog op de strikt economische as
en combineert dat met een bescheiden mate van maatschappelijk engagement. Het tweede type, de maatschappelijke ondernemer (MO) benadert het
maatschappelijk verantwoord ondernemen zoals de SER dat heeft bepleit.
Deze ondernemers scoren niet wezenlijk lager op commercieel vlak, maar ze
zijn vergeleken met het eerste type wel sterker met de belangen van maatschappelijke partijen begaan. Het derde type is de sociale ondernemer (SO)
die we eerder leerden kennen. Het is iemand die gaat voor het oplossen van
maatschappelijke problemen of het realiseren van sociale waarden en slechts
in beperkte mate commercieel opereert. Het vierde type is de ideële ondernemer (IO) bij wie het voornamelijk om idealen draait en die tevreden is zolang
hij geen verlies draait. Dat idealisme kan variëren van een wetenschappelijk of
artistiek engagement tot motieven van charitatieve of sociale aard.
Ofschoon deze vierdeling niet volledig correspondeert met andere
typologieën uit de literatuur, vertonen ze wel eenzelfde indeling. Dat geldt
bijvoorbeeld voor de indeling die Abu Saifan heeft voorgesteld. Daar stonden
de echt commerciële onderneming enerzijds en de charitatieve organisatie
anderzijds tegenover elkaar en waren er twee tussencategorieën: sociale
ondernemers (wier doelstelling non-profit is, maar die in economisch opzicht
wel gezond willen zijn) en maatschappelijke ondernemers (die winst willen
maken, maar daarnaast ook maatschappelijke doelen realiseren).44
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Een vergelijkbare indeling vinden we bij Filipe Santos. Hij schetst een spectrum dat bij het commerciële ondernemerschap begint, vervolgens de
maatschappelijke ondernemer raakt en via het sociale activisme eindigt bij
liefdadigheid.45 De typologie van Sterk e.a vertoont een eenzelfde patroon.
Zij stellen de traditionele profit-organisatie en de traditionele non-profit
organisatie tegenover elkaar. In het tussengebied ontmoeten we enerzijds
sociale ondernemingen respectievelijk organisaties met een non-profit
doelstelling die toch een eigen inkomen genereren. Anderzijds vinden we
maatschappelijk verantwoord ondernemen of het klassieke bedrijf dat zijn
sociale verantwoordelijkheid ernstig neemt.46 We kunnen ook verwijzen naar
de indeling van Ruud Galle tussen organisaties met een profit-, een not-forprofit- en een non-profit-doelstelling. Hij merkt daarbij op dat, bewegend van
de eerste naar de laatste organisatie, de meerwaarde steeds moeilijker is uit
te drukken in geld – een idee dat goed met ons spectrum in figuur 2 corres34

pondeert.47 Ten slotte strookt onze figuur met het onderscheid van Pieter
Ruys tussen ondernemingen die volledig maatschappelijk zijn, ondernemingen die vooral maatschappelijk maar ook commercieel zijn en ondernemingen die vooral commercieel zijn en waarbij het realiseren van maatschappelijke waarden niet meer is dan een bijeffect.48
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Figuur 2 Positie van zes ondernemende typen in het sociaaleconomische veld. Elk type wordt
gekenmerkt door een specifieke combinatie van commerciële gerichtheid e (y-as) en maatschappelijk
engagement x-as)

CO
ZO
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Toelichting: we maken onderscheid tussen criminele ondernemingen (= CO), zakelijke ondernemingen
(= ZO), maatschappelijk verantwoord ondernemen (= MO), sociaal ondernemen (=SO), ideëel ondernemen
(= IO) en geestelijk ondernemerschap (= GO).

Ondernemerschap en probleemwijken

Al deze voorstellen gaan voorbij aan het oude denken in dichotomieën.
Ze verwerpen de aanname dat het commerciële en het maatschappelijke
element van de onderneming onverenigbaar zijn. Ze nemen juist aan dat elke
type bedrijf op beide dimensies een eigen plaats inneemt en dus een specifieke mix van maatschappelijke en commerciële activiteiten laat zien. Overigens
zijn er ook twee typen ondernemersactiviteiten die op één dimensie onder
het gangbare minimum scoren, terwijl ze op de andere dimensie juist hoog
eindigen. Een voorbeeld daarvan is de prediker, de religieuze leider of de
radicale politicus die zich volledig voor de realisatie van zijn idealen inzet en
zich daarbij op geen enkele manier afvraagt of hij in zakelijk opzicht verlies
maakt of niet. Vandaar dat we dit type, door ons geestelijk ondernemer (GO)
genoemd, helemaal rechtsonder in figuur 2 plaatsen: hij draait economisch
verlies maar scoort extreem hoog op engagement. Het spiegelbeeld van deze
positie is de criminele ondernemer (CO) die we in figuur 2 helemaal aan de
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linkerkant plaatsen. Hij maakt vaak behoorlijk winst, maar houdt zich (anders
dan de zakelijke ondernemer) niet aan de wet en staat daarmee haaks op
datgene wat de samenleving van hem verwacht. Beide extreme figuren zijn
wel echte ondernemers: ze jagen eigen doelen na, gaan risico’s niet uit de
weg, laten zich weinig aan procedures gelegen liggen, nemen op een alerte
wijze opportunities waar, enzovoort.
Motieven voor sociaal ondernemerschap
We zeiden al dat de inzet op sociaal ondernemerschap uit meerdere motieven
kan voortvloeien. In de negentiende eeuw zetten sommige werkgevers zich
uit persoonlijke bewogenheid voor (de familie van) hun werknemers in. In de
jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw voelden ondernemers zich
uitgedaagd door actiegroepen die misstanden aan de kaak stelden. Vandaag
de dag spelen ook morele of ethische aspecten mee.49 Er kunnen verschillen
tussen landen en sectoren zijn. De Verenigde Staten kennen tot op heden een
sterke traditie van liefdadigheid, terwijl de ondernemers op het Europese
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continent eerder op sociale politiek inzetten. In sommige landen kennen veel
ondernemingen een gedragscode, terwijl dat fenomeen in andere landen
nauwelijks bestaat. In sommige sectoren bestaat een nauwe samenwerking
van bedrijven, ngo’s en brancheverenigingen, in andere sectoren is dat vrijwel
onbekend.50 Anders gezegd: er kunnen uiteenlopende motieven zijn die
ondernemers tot een bepaald gedrag brengen, maar die maken weinig uit
zolang ze de maatschappelijke dimensie van hun bedrijfsvoering serieus
nemen.51 Wat echter wel uitmaakt is de vraag of ze dat vrijwillig doen. Ondernemers willen zelf de afweging maken tussen datgene wat je (wettelijk
bezien) moet doen, wat je (economisch bezien) kunt doen en wat je (moreel
bezien) behoort te doen. Daarom berust maatschappelijk ondernemerschap
volgens de SER op een sturing die niet zozeer van buitenaf als wel van binnenuit komt en moet de morele verantwoordelijkheid van de ondernemer alle
kans krijgen.52
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Ondernemerschap in de praktijk
In hoeverre komen deze denkbeelden nu overeen met de mensen die in
wijken daadwerkelijk ondernemende activiteiten aan de dag leggen?
We zullen dit in twee ronden behandelen. De eerste ronde omvat de gesprekken met 19 ondernemers uit Amsterdam en Rotterdam die we aan een
gedetailleerde analyse hebben onderworpen.53 Het doel daarvan was om na
te gaan welke aspecten van het ondernemerschap in hun verhaal een voorname rol spelen en in hoeverre zij meer aan de commerciële dan wel aan de
maatschappelijke kant te werk gaan. We geven de uitkomsten van die analyse
hieronder weer en gaan tevens in op de vraag welke andere factoren een rol
spelen. De tweede ronde omvat gesprekken met 13 ondernemers elders in
Nederland.54 Deze gesprekken hebben we vooral gebruikt om onze inzichten
uit de eerste ronde van een nadere toetsing dan wel nuancering te voorzien.
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Laten we beginnen met de kwaliteiten en gedragingen die onze respondenten
uit Amsterdam en Rotterdam met het ondernemerschap in verband brengen.
De door hen gedane uitspraken vallen in vier soorten uiteen. De eerste soort
omvat uitspraken over persoonlijkheid of het karakter van de ondernemer.
We noemen enkele voorbeelden. Opvallend is bijvoorbeeld dat heel wat
ondernemende figuren zichzelf omschrijven als lastig, dwars of eigenwijs. Ze
schrikken er niet voor terug om ‘veel stennis te maken’ als hen de voet wordt
dwars gezet. Wanneer men vanuit de overheid bezwaren heeft dan wordt er
‘gewoon doorheen gebeukt’. Andere respondenten omschrijven zichzelf als
‘geen gemakkelijk persoon’ of als iemand die ‘voortdurend vragen stelt’ en op
stevige manier ‘het gesprek aangaat’. Dat is kennelijk iets wat diep van binnen
zit, want uitdrukkingen als ‘het zit in mijn aard’, ‘het ligt aan mijn persoon’ of
het zit ‘gewoon in mijn genen’ worden meer dan eens gehoord. Tegen deze
achtergrond is het niet vreemd dat onze respondenten hun individuele
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autonomie van groot belang achten: aan vormen van afhankelijkheid die uit
bureaucratie of familiebanden voortvloeien hebben zij een broertje dood. Daar
staat tegenover dat ze ‘visie en passie’ een groot goed vinden en benadrukken
dat je ‘moet blijven geloven in je idee’. Al met al zullen we deze bundel van
persoonlijke eigenschappen als ‘karakter’ aanduiden.
Een tweede reeks van uitspraken heeft betrekking op gevallen waarbij de
respondenten met iets begonnen zijn. Ze omschrijven zichzelf als ‘een
initiatiefnemer’, als iemand die ‘gewoon begonnen is’ of als iemand die als
‘een van de eersten’ een bepaalde weg in sloeg. Terwijl anderen bij bepaalde
problemen een afwachtende houding aannemen, zeggen deze mensen
dingen als “dat gaan we dus zelf doen” of “ik ben zo’n gek die het echt gaat
doen.” Deze opstelling beperkt zich niet tot het eigen handelen, maar blijkt
ook uit het feit dat deze ondernemers graag anderen tot activiteiten aanzetten, respectievelijk actieve bewoners mobiliseren of bij elkaar roepen. Ze
hebben er vaak niet eens een strategische bedoeling mee, ze doen het
eenvoudigweg omdat ze het ‘leuk en interessant vinden’ en omdat ze het een
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mooie uitdaging vinden ‘om met niks te ondernemen’.
Een derde reeks van uitspraken is gerelateerd aan de bereidheid om
moeite te doen en veel te investeren in het eigen project of de eigen zaak.
Ze willen aan hoge verwachtingen voldoen, ‘zetten discipline bovenaan” en
zeggen dat ze ‘het maximale van zichzelf eisen’. Verder moet je genoeg
‘passie en doorzettingsvermogen’ aan de dag leggen om ‘tegen allerlei
obstakels’ in te gaan. Je moet als ondernemer alle energie uit jezelf halen of je
moet gewoon ‘je stinkende best doen’ om te zorgen dat er genoeg klanten
naar je zaak komen. Wie niet bereid is om de nodige tijd en energie te besteden, kan nooit ‘een toekomst opbouwen’. Sommigen kunnen hun project
alleen starten omdat ze ‘met eigen geld’ werken, anderen investeren de
eventuele beloning voor gemaakte uren weer in het gebouw. Hoe het ook zij:
zonder investeringen en risico kan de zaak nooit tot bloei komen. Overigens
zijn die risico’s niet alleen financieel van aard. Het kan ook gaan om ondernemers die kwetsbare werknemers in dienst nemen. Ze accepteren dat deze van
tijd tot tijd ‘een fout maken’ en geven ‘iedereen een tweede of derde kans’.
De laatste kwaliteit die veelvuldig wordt genoemd, is inzetten op innovatie
en verandering. Dat streven kent uiteraard verschillende vormen. Neem het
voorbeeld van een notenhandelaar die op een zeker moment met een
webwinkel begint. Dat was in die branche destijds zeer ongebruikelijk en
vroeg om een bijstelling van zijn werkwijze. Er zijn restauranthouders die
bewust met ‘een heel divers team’ werken, in tegenstelling tot veel collega’s
die bij voorkeur personeel met eenzelfde etnische achtergrond in dienst
nemen. Er zijn projectleiders die opzettelijk ‘een gemengd team’ van etnische
groepen vormen, terwijl die groepen zelf het liefst gescheiden optrekken.
De innovatie kan ook betrekking hebben op het gebouw waar men in de
meest letterlijke zin aan ‘een grote renovatie’ werkt of op een artistiek project
waarbij men ‘nieuwe ideeën uitprobeert’ om een plaatselijke situatie te
veranderen.
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Zo zien we dat enkele van de meest wezenlijke eigenschappen die volgens de
literatuur bij ondernemerschap horen tijdens de gesprekken spontaan
worden genoemd. Ze staan vrijwel los van de sector waarin deze ondernemers
werken, want op dat punt is de groep respondenten zeer gevarieerd. Sommigen zijn werkzaam in de horeca, anderen geven leiding aan een sociaal
project, weer anderen hebben een winkel en er zijn er ook die als kunstenaar
aan de slag gingen. En toch spreken ze eenzelfde taal. Wat evenmin uitmaakte
was de etnische achtergrond of het geslacht. Ten slotte viel op dat de hier
besproken eigenschappen niet allemaal even vaak genoemd werden. In de
passages die melding maken van een bepaald ondernemerskenmerk N = 72),
komen verwijzingen naar karakter het vaakst voor (39 procent), gevolgd door
moeite doen (26 procent), initiatief nemen (20 procent) en innovaties
doorvoeren (15 procent).
40
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Figuur 3 Aandeel (procent) van de uitspraken die verwijzen naar een specifiek aspect van ondernemerschap in Amsterdam en Rotterdam (N = 72).

41

Toelichting: er is onderscheid gemaakt naar karakter (blauw), moeite doen (oranje), initiatief nemen (geel)
en innovaties doorvoeren (bruin).
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Zowel commercieel als maatschappelijk
Op welke manier spreken de geïnterviewden over het commerciële dan wel
het maatschappelijke aspect van hun ondernemerschap? Wat betreft het
commerciële aspect maken we onderscheid tussen het optreden van marktdynamiek en de voorkeur voor een zakelijke benadering. Opvallend is dat
verwijzingen naar marktwerking in de gesprekken zelden voorkwamen. Er was
eigenlijk maar één ondernemer die zich afvroeg wat eventuele concurrenten
zouden doen en op welke manier hij deze de pas kon afsnijden. Hij was bezig
met het opzetten van reeks koffiezaken en ging bewust naar strategische
plekken in Amsterdam West op zoek. Hij wilde daar als eerste een koffiezaak
openen om zijn rivalen voor te zijn. Zo’n strategische benadering kwam bij
andere ondernemers zelden voor.
Bij veel ondernemers zagen we echter wel een zakelijke werkwijze, in de
zin van het scherp in de gaten houden van de bedrijfsvoering. Voor sommigen
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is dat nog een hele stap, omdat ze vanuit hun culturele achtergrond eerder
geneigd zijn om in te zetten op het familienetwerk. Een van onze gesprekspartners had daar echter slechte ervaringen mee opgedaan en koos daarom
bewust ‘voor een zakelijke benadering’ – ook wanneer het om familieleden
ging. Degene die een project met volkstuinen had opgezet, was al even
zakelijk: er moest betaald worden om eraan mee te kunnen doen. Bovendien
probeerde ze heel scherp in te kopen in de hoop dat ‘het project een keer
rendabel wordt’. Bij een ander project blijkt het zakelijke uit mogelijk ‘investeren in het gebouw’ in de hoop dat ze op termijn kunnen overgaan tot het
‘verhuren van werkplekken’. De verwachting is dat deze ‘opbrengsten van de
huur’ zodanig zijn dat er niet langer subsidie nodig is. Ook wil men de ‘kosten
zo snel mogelijk omlaag’ brengen, waarbij de gedachten vooral uitgaan naar
energiekosten. Dat zakelijke aspect beperkt zich niet tot de bedrijfsvoering in
strikte zin. Het manifesteert zich ook in de manier waarop men over klantenkring en doelgroep denkt. De eigenaar van een notenzaak is van mening dat je
alles moet doen om ‘klanten in je winkel te krijgen’. Een andere ondernemer
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omschrijft haar zaak als ‘een soort wereldwinkel’, maar ook zij probeert ervoor
te zorgen dat ‘klanten vaker willen langskomen’. Bij het benaderen van je
klanten is van belang dat deze ‘een binding met je zaak voelen’. “Want als jij je
op je gemak voelt in mijn zaak,” zo redeneert een eigenaar, “dan is de kans
groot dat je terugkomt en dan gaat het goed met ons bedrijf .” Ten slotte is het
zakelijke aspect merkbaar in de manier waarop bepaalde ondernemers hun
netwerk inzetten. Sommigen organiseren een groep van bevriende medewerkers om zich heen die bij tal van klussen kunnen inspringen. Dat is vlotter en
goedkoper dan wanneer je professionals van buitenaf moet inhuren.
Maatschappelijke motieven
Verschillende ondernemers gaan op een zakelijke manier te werk, maar
noemen ook motieven van maatschappelijke aard. We brengen weer een
onderscheid tussen twee aspecten aan: ten eerste wil men graag aan de
oplossing van specifieke problemen bijdragen en ten tweede wil men in meer
algemene zin de lokale gemeenschap versterken. Laten we eerst een paar
voorbeelden geven van problemen die onze respondenten uitdagen. Sommigen willen tegemoet komen aan de behoefte van meisjes of vrouwen die ‘uit
een gebroken gezin komen’ of van alleenstaande moeders die ‘thuis geen
rustige plek’ hebben. Anderen zien dat buurtbewoners vaak ‘eenzaam zijn’ of
dat ze ‘graag een praatje willen maken’ en verzinnen daar wat op. Soms heeft
men individuele problemen op het oog. Bijvoorbeeld een junk ‘die er altijd
ongezond uitziet’ en die bij andere muziekzaken niet naar binnen mag omdat
men bang voor diefstal is. In de zaak van onze respondent ‘mogen ze gewoon
naar binnen’ en soms krijgen ze een boterham of een appel toegestopt.
Wat evengoed voorkomt is dat een klant te weinig geld heeft om een bepaalde
aanschaf te kunnen doen. Een van onze respondenten geeft hem dan krediet,
maar wel op voorwaarde dat ‘hij hem persoonlijk kent’. Als hij hem bijvoorbeeld kent uit de moskee, dan weet hij dat het ‘een goed iemand’ is en dat de
betaling vroeg of laat zal plaatsvinden. Sommige ondernemers proberen iets
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aan een collectief probleem te doen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de winkelier
die jongeren ‘met de vreemdste gedragingen’ of van ‘heel foute scholen’ een
stageplaats aanbiedt. Hij vermoedt dat er veel ‘talent onder die jongens zit’
maar hij beseft ook dat ze ‘grote behoefte aan respect’ hebben. Een ander
meent dat de stedelijke buitenruimte te weinig kwaliteit bezit. Het is allemaal
van beton en staal, want dat kun je gemakkelijk schoonhouden. Maar: “de
sociale kwaliteit is niet erg sterk,” zo meent hij, “er is te weinig groen.” Met als
gevolg ‘dat er geen mensen gaan zitten’. Onze respondent zou dit met zijn
project willen verbeteren. Soortgelijke geluiden zijn te horen in een winkel die
veel arme klanten heeft. De eigenaar heeft vastgesteld dat het aantal arme
wijkbewoners groeit, met als gevolg dat ‘veel mensen met een incassoprobleem’ zitten. In reactie daarop kiest de betreffende winkelier voor een
menselijke benadering: hij hoopt dat de bewoners in zijn winkel ‘een beetje
tot rust komen’. Ten slotte zijn er respondenten die iets aan de scheidslijnen
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tussen etnische groepen willen doen. Toen een van onze projectleiders zag
dat deelnemers uit verschillende groepen niet wilden mengen, heeft hij een
vorm van samenwerking geforceerd. Onze respondenten proberen op
uiteenlopende manieren iets te doen aan de vele problemen die zich in deze
buurten aandienen en ze laten zich daarbij meer van hun maatschappelijke
dan van hun commerciële zijde zien. Ze willen weliswaar graag quitte draaien,
maar het is hen zeker niet om een hoog inkomen te doen, laat staan om het
maximaliseren van de winst die volgens velen bij ondernemerschap voorop
zou staan.
Los van specifieke problemen proberen onze respondenten in meer
algemene zin bij te dragen aan een beter buurtleven. De een wil ‘een soort
gemeenschapsgevoel’ bewerkstelligen en zegt dingen als “ik geloof erg in
community.” De ander wil iets voor haar ‘directe leefomgeving doen’. Weer
een ander waardeert zijn ‘binding met de buurt’ die hij als ‘een kleine community” beschouwt. Er zijn respondenten die ‘mensen als een gemeenschap’
willen zien. Sommigen vinden dat je ‘iets goeds moet doen’ of dat je ‘voor je
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medemensen klaar moet staan’. Ze typeren zichzelf even goed met woorden
als “ik ben heel sociaal”, “je moet iemand warmte geven” of “ik houd wel van
gezelligheid.” Voor de medewerkers van een debatcentrum gaat het om méér.
Ze proberen ‘een soort ankerpunt’ te zijn. Ze komen in beweging als zich in de
buurt ‘bepaalde spanningen’ aandienen en vervolgens ‘gaan we daar iets mee
doen’, bijvoorbeeld ‘een programma of debat’. Daarmee proberen ze spanningen ‘hanteerbaar te maken’ en willen ze ‘een ontmoeting tot stand brengen’.
Bij weer andere ondernemers is hun bijdrage aan het buurtleven zeer concreet en wel omdat hun bedrijf een aantal ‘arbeidsplaatsen oplevert’ zodat
meer buurtbewoners ‘aan het werk kunnen’. In dat geval kunnen we duidelijk
spreken over een bijdrage aan de plaatselijke economie. Maar in de meeste
gevallen gaat het om iets wat vager is en toch een merkbare invloed op het
buurtleven uitoefent. Het gaat dan om noties als sfeer, omgeving of milieu.
Het punt is dat de buurt ‘ook een ontmoetingsplek’ zou moeten zijn, een
plaats waar je ‘met elkaar in gesprek kunt gaan’, een project dat een ‘middel
voor ontmoeting’ wordt, een plek waar je uiteenlopende ‘leefstijlen binnenhaalt’. Een en ander brengt ons tot de conclusie dat de betekenis van plaatselijke ondernemers voor het wijkleven niet zozeer op het materiële als wel op
het immateriële vlak gelegen is. Eens te meer een aanwijzing dat het niet de
commerciële maar de maatschappelijke dimensie is die de rol van ondernemers in de wijk bepaalt.

Enkele samenhangen
De commerciële en de maatschappelijke dimensie van het ondernemerschap
in wijken laten inderdaad verschillende motieven zien, zo blijkt uit het voorgaande. Hoe zijn die motieven eigenlijk verdeeld onder onze respondenten?
En strookt die verdeling met de theoretische omschrijving van sociaal
ondernemerschap uit de vorige paragrafen? Figuur 4 maakt een aantal zaken
duidelijk. Om te beginnen gaat bij de theoretische omschrijving van sociaal
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ondernemerschap de meeste aandacht uit naar persoonlijke kenmerken van
de ondernemer. Meer dan de helft van alle genoemde kenmerken (56 procent) verwijst naar persoonlijkheid. Daarna richten theoretische omschrijvingen zich vooral op maatschappelijke aspecten (33 procent) en veel minder op
de commerciële kant (11 procent). Dit ligt nogal voor de hand omdat elke
theoretische omschrijving van sociaal ondernemerschap het contrast met de
meer klassieke vormen van ondernemerschap zal benadrukken. In onze
empirische tekstfragmenten spelen persoonlijke eigenschappen een minder
prominente rol. Ruim een derde van de gemaakte opmerkingen (36 procent)
heeft betrekking op persoonlijke zaken als karakter, innoveren, moeite doen
of initiatief nemen, terwijl dat in de theorie meer dan de helft was (56 procent). Verder scoren de maatschappelijke aspecten (44 procent) hoger dan de
commerciële kant (20 procent). Repondenten hebben duidelijk meer aandacht voor zaken als het oplossen van specifieke problemen in de buurt en
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het versterken van de plaatselijke gemeenschap dan voor het zakelijke aspect
van de bedrijfsvoering en marktdynamiek.
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Figuur 4 Verdeling (procent) van drie kenmerken bij de theoretische omschrijving van sociaal
ondernemerschap (lichtgrijs) en bij respondenten in Amsterdam en Rotterdam (donkergrijs). Er is
opnieuw een onderscheid tussen aspecten van persoonlijke, commerciële en maatschappelijke aard
gemaakt.
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Maatschappelijk

Vergelijken we ten slotte de empirische verdeling met die uit de theorie dan
zijn er drie conclusies mogelijk. Ten eerste komen het theoretische profiel van
sociaal ondernemerschap en het empirische profiel in grote lijnen overeen.
Ten tweede ligt de nadruk in de empirische beschrijving sterker op de
maatschappelijke kant dan in de theorie. Ten derde spelen de commerciële
kanten eveneens een rol in de empirische beschrijving: ze krijgen daarin meer
gewicht dan in de theorie. Met andere woorden: in de empirische beschrijving
treffen we een mix aan van commercieel en maatschappelijke ondernemerschap. In die beschrijving spelen de sociale kanten van sociaal ondernemerschap desondanks een prominentere rol dan we op grond van de theoretische
omschrijving van sociaal ondernemerschap hadden voorzien.
Ter aanvulling van dit beeld stippen we nog twee andere relaties aan. Ten
eerste maken de door ons gebruikte tekstfragmenten het ook mogelijk om na
te gaan hoe de betreffende aspecten over mannelijke en vrouwelijke onder48

nemers zijn verdeeld. Tekstfragmenten van vrouwen vormen 46 procent van
het totaal. Tekstfragmenten waarin het over de maatschappelijke aspecten
gaat zijn echter in 58 procent van de gevallen afkomstig van een vrouw, terwijl
van de fragmenten die verwijzen naar de persoonlijke en de commerciële
kant 36 respectievelijk 38 procent door een vrouw komt. Hoewel je daaruit
nog niet kan afleiden dat vrouwelijke ondernemers sterker gericht zijn op het
oplossen van sociale problemen en de versterking van het gemeenschapsleven, is wel duidelijk dat ze dit relatief vaak ter sprake brengen of er langer over
uitweiden. Een tweede vraag heeft betrekking op de rol van allochtone
ondernemers in dit verband. Ruim een derde (38 procent) van de tekstfragmenten kunnen we aan hen toeschrijven. Hun aandeel in de fragmenten over
maatschappelijke aspecten wijkt daar nauwelijks van af (42 procent) maar bij
de twee overige aspecten zien we toch een opmerkelijk verschil. Bij de
beschrijving van persoonlijke eigenschappen ligt het aandeel van de allochtone ondernemers duidelijk lager dan hun aandeel in het geheel (24 procent)
terwijl bij de commerciële kant juist het omgekeerd geldt (56 procent).
Ondernemerschap en probleemwijken

Dat komt vermoedelijk door het feit dat allochtone ondernemers relatief vaak
een winkel of een bedrijf in de horeca hebben, waardoor ze vaker met de
zakelijke aspecten van bedrijfsvoering en concurrentie op de markt van doen
hebben.

“Een onderneming is geen eiland”
Parallel aan en in nauwe samenwerking met het brugtraject zijn binnen het
experimentenprogramma van Platform31 over wijk- en dorpseconomie
13 interviews gehouden met ondernemers die te boek staan als best persons.
Aan hen werden dezelfde vragen voorgelegd als in het veldonderzoek van de
Universiteit van Tilburg. Zes winkeliers zijn geïnterviewd in het Oude Westen
en de Afrikaanderwijk in Rotterdam, beide voormalige Vogelaarwijken.
Er werden ook interviews buiten de Randstad afgenomen. Zo zijn er in de
regio Eindhoven vijf ondernemers geïnterviewd, zowel zakelijke als sociale.
Verder is er uitvoerig gesproken met twee zakelijke ondernemers op het
noordelijke platteland. De interviews met de verschillende ondernemers
sluiten aan bij het beeld dat uit de 19 door Tilburg onderzochte gevallen naar
voren komt. Ze laten zien hoe zakelijke ondernemers zich maatschappelijk
manifesteren en hoe sociale ondernemers proberen te verzakelijken.
De interviews met ondernemers in Eindhoven maken duidelijk dat het
voor bedrijven steeds belangrijker is om zich maatschappelijk te profileren.
Een voorbeeld is een elektrotechnisch installatiebureau dat zijn klantenkring
betrekt uit heel Brabant. Het bedrijf krijgt onder andere via het UWV en
Springplank 040 (een organisatie uit Eindhoven die zich inzet voor mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt) personeel aangeboden. Tot nu toe
vooral voor binnenfuncties (administratief werk), maar onlangs ook voor de
buitendienst (monteur). Wat zijn de motieven van het bedrijf om mee te doen?
Die beslissing ligt niet meteen voor de hand, want: “het is toch een extra zorg
– je weet niet van tevoren waar je aan begint en wat je in huis haalt.”
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De motivatie is tweeledig. “Ik zeg: iedereen verdient een kans. In een wat
grijzer verleden heb ik ook weleens in een huis gewoond waarvan de elektra
was afgesloten omdat ik het niet kon betalen, dus ik weet zelf wel een beetje
in wat voor situatie je terecht kunt komen.” De andere reden is: “Er zijn ook
diverse opdrachtgevers die eisen dat je met dat soort projecten bezig bent.”
Beide motieven komen we vaker tegen.
Het eerste motief – iedereen verdient een kans – keert regelmatig terug in
de gesprekken met de winkeliers uit het Oude Westen en de Afrikaanderwijk.
Vooral de self made men onder hen, dat wil zeggen ondernemers die hun
succes als ondernemer eerder aan de straat dan aan een studie toeschrijven,
zijn goed in staat zich te identificeren met mensen die buitenspel staan of
buitengesloten worden. Vaak gaat het om allochtone jongeren. Bovendien
hebben zij de overtuiging dat ze deze jonge mensen beter op de rails kunnen
krijgen dan instanties. Met trots vertellen ze over hoe ze hun stagiaires op
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weg hebben kunnen helpen. Hoe ze dat doen? Met discipline (“Bij mij krijgen
ze op hun flikker.”), maar ook door ze fouten te laten maken én vertrouwen te
geven. Zelf hebben ze dat vertrouwen ooit als jongste bediende of in een ver
verleden gekregen (“Ik kreeg van mijn baas de sleutel van zijn auto om spullen
naar klanten te brengen, dat vergeet ik nooit meer.”). In het noorden gaat het
niet anders. Een harde leerschool brengt je verder, maar ook eerlijkheid en
duidelijkheid.
Het tweede motief – het is zakelijk interessant om een sociaal profiel te
hebben – duikt in de gesprekken even vaak op. Nu voorzieningen (sociale
werkvoorziening) en uitkeringen (Wajong) worden afgebouwd, ontstaat er in
toenemende mate een markt voor bedrijven die zich richten op specifieke
groepen uitkeringsgerechtigden. Zo kent Eindhoven een schoonmaakbedrijf
waarvan bijna het volledige personeel uit uitkeringssituaties komt. Het bedrijf
betrekt personeel uit de kandidaten die het krijgt voorgesteld door de
gemeente Eindhoven. Dat zijn kandidaten met een WWB- (bijstand) of
Wajong-uitkering of met een WSW-indicatie (Wet sociale werkvoorziening).
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Het opleidingstraject (opleiding en begeleiding) tot schoonmaker wordt
gefinancierd door de gemeente. Het bedrijf betaalt de medewerkers een
normaal CAO-loon: men combineert de ideële grondslag met een zakelijke
instelling. Er zijn meer bedrijven in de regio Eindhoven die zich profileren met
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Waarom? Het geeft hen een
voorsprong bij opdrachten en aanbestedingen van overheden en organisaties
in de semipublieke sector.
Brainport Eindhoven kent ook aansprekende sociale ondernemingen
waarvan de stichting Robin Hood er één is. De onderneming werd mede
opgericht door woningcorporatie Trudo en de Lumens Groep (een welzijnsorganisatie). Robin Hood draagt zorg voor leerwerktrajecten in de horeca.
Ze krijgen hun leerlingen via de gemeente (langdurige bijstand), UWV (vooral
Wajong) en van instellingen voor dak- en thuislozen. Robin Hood is actief op
het Strijp-S terrein met stadsrestaurant Caffee Allee, maar ook in wijkrestaurantjes in Woensel-West en de Kruidenbuurt. Cafee Allee en de hoogwaardige
cateringdienst Reizende Spijzen zijn de rendabele projecten van Robin Hood,
op de twee wijkrestaurants moet geld worden toegelegd. In het ideale geval
wordt in de toekomst ook voor de wijkrestaurants een passend verdienmodel
gevonden. Want: “je moet af van het geitenwollensokken-ondernemen, je
moet een reële setting organiseren.” Toch worden verliezen geaccepteerd als
men van mening is dat er voldoende maatschappelijke meerwaarde tegenover staat. Ook de directeur-eigenaar van een fijnmechanisch bedrijf in het
noorden voelt zich betrokken bij de sociaal-maatschappelijke problematiek in
zijn regio. Hij neemt Wajong’ers met een technische opleiding in dienst. “Vaak
wordt gezegd dat mensen met een arbeidsbeperking geen kans hebben op
een baan in de fijnmechanische techniek. Zo’n uitdaging grijp ik dan aan. Ik
denk altijd: Wat kan wel?! In plaats van wat kan niet. Ook het feit dat de
buitenwereld [= de wereld buiten Zuidoost-Drenthe] zegt: deze regio kan
niets, geeft mij juist het zetje om het tegendeel te bewijzen.” Met job carving
– functies opsplitsen in meer en minder gespecialiseerd en ongeschoold of
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geschoold – kunnen functies worden gecreëerd voor mensen met een
arbeidsbeperking. Zo raken Wajong’ers niet verveeld omdat ze steeds dezelfde eenvoudige handelingen moeten verrichten. “Ze zijn juist vaak trots op
datgene dat ze doen en opleveren! Wel is vaak begeleiding ter plekke nodig,
zo ook aanpassingen op de werkplek bij de werkgevers.”
De maatschappelijke betrokkenheid van zakelijke ondernemers kan ook
op andere manieren tot uiting komen. Zo is de noordelijke ICT-ondernemer
die we spraken voorzitter van het Plaatselijk Belang van zijn dorp.
Plaatselijk-Belangverenigingen richten zich op alle mogelijke facetten van de
leefbaarheid van een dorp. Onder zijn voorzitterschap richtte Plaatselijk
Belang zich bijvoorbeeld op het zorgproject Mondenzorg. Samenwerkende
dorpsbelangenverenigingen hebben de ambitie om met dit project duizenden
mensen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving te laten wonen en leven.
Dat kan door hen te ondersteunen bij het vinden van mantelzorg, het halen
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van boodschappen, het aanvragen van zorghulp, bij klusjes rondom het huis
enzovoort. Spil van het project zijn de zogenaamde Noaberhuuzn die in de
deelnemende dorpen worden opgezet. Ze worden bemenst door vrijwilligers
die hulpvragers en hulpverleners op een snelle en efficiënte manier bij elkaar
brengen. Door middel van een zorgportal worden de Noaberhuuzn digitaal
met elkaar verbonden. Mensen kunnen per telefoon of computer contact zoeken met de Noaberhuuzn. Via de portal staan deze weer in verbinding met de
vrijwilligers en de vele deelnemende instanties. De ICT-ondernemer nam het
voortouw bij het opzetten van het digitale portaal. Dat deed hij gratis, al
straalde het eindresultaat wel op hem af. In het gesprek maakt de ICT-ondernemer duidelijk dat zijn zakelijke ondernemersactiviteiten en sociaal-maatschappelijke activiteiten elkaar voortdurend raken. Hij is niet afhankelijk van
lokale opdrachten of opdrachten die gerelateerd zijn aan zijn sociale activiteiten, maar hij houdt de mogelijkheid tot economische kansen altijd in het
achterhoofd. Dat ziet hij ook bij collega-ondernemers: men denkt naast het
maatschappelijke belang ook altijd aan het eigen economische belang.
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Samenvattend concluderen we dat de interviews in het experimentenprogramma wijk- en dorpseconomie dezelfde mix van commerciële en maatschappelijke motieven blootleggen. “Een onderneming is geen eiland,” vatte
een onze respondenten het samen. Je maakt deel uit van een groter geheel.
Dat grotere geheel kan een wijk, buurt, dorp of een Plaatselijk Belang zijn,
maar ook een ondernemersvereniging of een economische regio. Het beeld
maakt duidelijk dat ondernemingen beïnvloed worden door maatschappelijke
veranderingen. De overheid en publiek gefinancierde organisaties doen onder
druk van bezuinigingen een stap terug. Dat betekent voor sociale ondernemingen dat ze moeten verzakelijken – ook al is daar een grens aan. Tegelijk
neigen zakelijke ondernemingen tot een verdere vermaatschappelijking. In
wijken en dorpen kom je de innovatieve en daadkrachtige best persons onder
de ondernemers tegen die met deze processen bezig zijn. Het is verstandig ze
goed in beeld te krijgen en te houden.
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Enkele lessen
Het beleid van de overheid bij het verbeteren van wijken heeft vele jaren in
het teken gestaan van fysieke en sociale programma’s. Een robuuste economische invalshoek ontbrak lange tijd. Het betreffende beleid was vooral op
middenveldpartijen en maatschappelijke initiatieven van bewoners gericht.
Er waren hoofdrollen weggelegd voor sociale professionals, bewoners,
wijkagenten en corporatiedirecteuren, maar niet voor ondernemers. Om die
eenzijdigheid te herstellen, hebben we in dit essay de economische invalshoek en het handelen van ondernemers centraal gesteld. Hun bijdrage is van
het grootste belang om wijken sociaaleconomisch te versterken. In het
voorgaande hebben we gezien dat ondernemers bovendien niet alleen uit zijn
op het verdienen van geld en eigen profijt, maar dat ze ook een belangrijke
maatschappelijke rol vervullen. Deze rol was tot nu toe onderbelicht. Daarbij is
het goed om te beseffen dat veranderingen in onze economie zich niet alleen
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manifesteren op bedrijventerreinen, campussen en kantorenlocaties, maar
steeds dichter bij huis. Woonwijken bieden plaats aan een breed palet van
economische activiteiten – inmiddels vindt bijna de helft van de stedelijke
bedrijvigheid daar plaats. In veel gevallen volstaat de eigen woning als
bedrijfspand. We zijn in onze steden getuige van een nieuwe geografie,
waarbij de functies van wonen, werken, leren, zorgen en creatieve ontmoeting meer vervlochten raken. Er wordt meer thuis gewerkt en steeds meer in
kleinschalige locaties in de omgeving van de eigen woning.
Hoe ouder de buurt in Nederland is, hoe sterker de menging van wonen en
werken. Het zijn in het bijzonder de oude stedelijke centra en dicht tegen het
centrum aanliggende wijken waar de nieuwe functiemenging gedijt.55
Bovendien gaan de ontwikkelingen de laatste tijd erg snel. Het samentrekken
van wonen en werken buiten de binnenstedelijke stadswijken neemt toe in
vroeg-naoorlogse wijken, woonerfwijken en op Vinex-locaties. De nieuwe
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bedrijvigheid wordt vaak op een onzichtbare wijze gestart: op zolder, aan de
keukentafel, in de eigen garage en dergelijke. Deze economische vitaliteit
neemt van wijk tot wijk andere vormen aan. Er zijn wijken met woonstraten
met voornamelijk onzichtbare bedrijven aan huis én wijken met winkelstraten
met zichtbare detailhandel, consumentendiensten, zakelijke diensten en
horeca.
Gemeenten, corporaties en andere relevante partijen staan voor de
opgave onnodige belemmeringen weg te nemen om deze kleinschalige
economische dynamiek optimaal te laten gedijen. Dat is niet alleen van
belang voor de lokale economie; er is ook een maatschappelijk belang in het
geding, al wordt dat niet altijd in voldoende mate beseft. Gemeenten, corporaties en het gevestigde bedrijfsleven hebben vaak een beperkt zicht op wat
zich afspeelt op het punt van nieuwe kleinschalige economische initiatieven
en allerlei nieuwe vormen van sociaal ondernemerschap en deeleconomie.
Het scouten van dit soort initiatieven door de gemeente kan op een hoger
plan worden gebracht. Het is aan te bevelen de kennis over de vele kleine
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ondernemers en initiatieven up-to-date te houden. Door goed op de hoogte
te zijn, kunnen gemeenten en andere stakeholders bepalen hoe en in welke
vorm ze deze ondernemers en initiatieven (zo nodig) het beste kunnen
faciliteren en stimuleren. Met een beetje geld, met kennis, met waardering of
misschien door simpelweg weg te kijken en te blijven?56
In dit essay zijn verschillende categorieën ondernemers onderscheiden:
de zakelijke ondernemer, de maatschappelijk verantwoorde ondernemer, de
sociale ondernemer en de ideële ondernemer. Bij de afdelingen economie
van gemeenten staat vooralsnog het eerste type centraal, voor de andere
typen heeft men vaak een blinde vlek, omdat die aan andere beleidsvelden
gerelateerd zijn. Toch zijn ook die andere typen ondernemers economisch
betekenisvol en kunnen ze met beperkte steun of door ze te faciliteren
sterker worden gemaakt. Omgekeerd is er bij de afdelingen Wmo en Sociale
Zaken van de gemeenten vaak een blinde vlek voor de zakelijke ondernemers,
terwijl deze juist ook een belangrijke maatschappelijke rol vervullen.
Zo spraken we met een zakelijke ondernemer in Rotterdam die deels verbonden is aan een welzijnsorganisatie. Die band gaat terug op zijn bemoeienis
met een kickboksschool (door hem geïnitieerd) en het stagebeleid dat hij
heeft vormgegeven. Verder hebben veel gemeenten maar een beperkt zicht
op het religieuze ondernemerschap (type ideële ondernemer) in hun gebied,
terwijl personele en charismatische migrantenkerken binnen de katholieke
kerk en Pinkstergemeentekerken binnen de protestantse kerk een cruciale
rol spelen op sociaal-maatschappelijk vlak. Met veel ondernemingszin
(persoonlijke inzet, durf en innovatiekracht) weten ze hun kerken te laten
functioneren. Ken uw ondernemers, zo bevelen wij aan. Maar vooral: ken de
verschillende typen ondernemers die in uw gemeente aan de slag zijn.
De verschillende typen ondernemers moeten op hun eigen merites
worden beoordeeld en gewaardeerd. Sociale en ideële ondernemers leveren
andere prestaties dan zakelijke en maatschappelijk verantwoorde ondernemers. Bij de vraag of sociale respectievelijk ideële ondernemers steun
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verdienen van de gemeentelijke overheid of van een corporatie, zou bijvoorbeeld sterk moeten meespelen hoeveel mensen de ondernemer bereikt.
Is dat een zeer exclusieve of een beperkte groep, dan is het de vraag of het wel
gaat om succesvol ondernemerschap. In het algemeen is duidelijk dat alle hier
onderscheiden typen ondernemers in de nabije toekomst steeds vaker voor
de vraag staan in welke mate hun initiatief zich kan bedruipen. Kan het
initiatief zelf geld genereren – ook als is het maar een bescheiden bedrag – of
blijft het initiatief volledig afhankelijk van gemeentelijke subsidie of ondersteuning door fondsen of van corporaties? Bij het maken van dergelijke
afwegingen zouden de in dit essay gepresenteerde inzichten van nut kunnen
zijn.
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Bijlage 1
Veertien omschrijvingen van ondernemerschap en
sociaal ondernemerschap
(Ontleend aan Abu-Saifan 2012, p. 23-24)
1 An entrepreneur is an innovator who implements entrepreneurial change
within markets, where entrepreneurial change has five manifestations: 1)
the introduction of a new / improved good; 2) the introduction of a new
method of production; 3) the opening of a new market; 4) the exploitation
of a new source of supply and 5) the carrying out of the new organization
of any industry (Schumpeter 1934).
2 The entrepreneur is a person with a high need for achievement. This need
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for achievement is directly related to the process of entrepreneurship (…)
Entrepreneur is an energetic moderate risk taker (McClelland 1961).
3 Entrepreneurs take initiative, organize some social and economic mechanisms and accept risks of failure (Shapero 1975, p. 83-88).
4 The entrepreneur recognizes and acts upon market opportunities. The
entrepreneur is essentially an arbitrageur (Kirzner 1978).
5 The entrepreneur is characterized principally by innovative behavior and
will employ strategic management practices in the business (Carland e.a.
1984, p. 357).
6 Entrepreneurship is an attempt to create value through recognition of
business opportunities (Kao & Stevenson 1985).
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7 Entrepreneurship is a way of thinking, reasoning and acting that is opportunity obsessed, holistic in approach and leadership balanced (Timmons &
Spinelli 2008).
8 Social entrepreneurs are entrepreneurial, innovative, and ‘transformatory’
individuals who are also: leaders, storytellers, people managers, visionary
opportunists and alliance builders. They recognize a social problem and
organize, create and manage a venture to make social change (Leadbeater
1997, p. 53).
9 Social entrepreneurs play the role of change agents in the social sector by
1) adopting a mission to create and sustain social value; 2) recognizing and
relentlessly pursuing new opportunities to serve that mission; 3) engaging
in a process of continuous innovation, adaptation and learning; 4) acting
boldly without being limited by resources currently in hand; 5) exhibiting
heightened sense of accountability to the constituencies served for the
outcomes created (Dees 1998).
10 A social entrepreneur is a path breaker with a powerful new idea who
combines visionary and real-world-problem-solving creativity, has a strong
ethical fiber and is totally possessed by his or her vision for change
(Bornstein 1998, p. 34-39).
11 Social entrepreneurs are people who realize where there is an opportunity
to satisfy some unmet need that the state welfare system will not of
cannot meet and who gather together the necessary resources (generally
people, often volunteers, money and premises) and use these to ‘make a
difference’ (Thompson e.a. 2000, p. 328-338).
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12 Social entrepreneurship encompasses the activities and processes
undertaken to discover, define and exploit opportunities in order to enhance social wealth by creating new ventures or managing existing organizations in an innovative manner (Zahra e.a. 2008, p. 519).
13 A social entrepreneur is someone who takes reasonable risk on behalf of
the people their organization serves (Brinckerhoff 2009).
14 Social entrepreneurs are individuals with innovative solutions to society’s
most pressing social problems (…) They are both visionaries and ultimate
realists concerned with the practical implementation of their vision above
all else (Ashoka 2012).
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Bijlage 2
Namen van respondenten en data waarop de
gesprekken werden gevoerd
(Veldwerk door de Universiteit van Tilburg)
Rotterdam Noord
–– Anja Berkelaar			24-2-2014
–– Celal Kaygun				24-2-2014
–– Eddy Kaiser				

25-2-2014

–– Hans Kervezee			24-2-2014
–– Jamal				

25-2-2014

–– Malika en Hadifa			

24-2-2014

–– Mirjam Fokkema			24-2-2014
–– Sandra Breuer			

25-2-2014

Amsterdam West
–– Anita Groenink			10-3-2014
–– Annet Bos				26-2-2014
–– Dries Boussata			10-3-2014
–– Fikret Beydogan			4-3-2014
–– Joop Sierat				

24-3-2014

–– Natascha Hagenbeek			26-2-2014
–– Zafer Yurdakul			

4-3-2014
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Bijlage 3
Namen van respondenten en data waarop de
gesprekken werden gevoerd
(Veldwerk door Platform31)
Rotterdam-West
–– Adriaan Schaap 			

15-4-2014 en 23-6-2014

–– Richard de Boer			

4-6-2014 en 3-11-2014

–– Jinai Looi				

6-6-2014 en 7-8-2014

Rotterdam-Zuid
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–– Daan van Wolferen			

4-8-2014

–– Johan van Gool			

11-8-2014

–– Marloes Alblas 			

22-10-2014

Regio Eindhoven
–– Ine Chatrou				

2-5-2014

–– Rachida Achoud 			

2-5-2014

–– Hans van Praag 			

6-5-2014

–– Gaby Westelaken 			

23-5-2014

–– Thijs Eradus				

16-6-2014

Emmen en Stadskanaal
–– Eric Vos				

5-3-2014

–– Jan Schoonbeek 			

12-2-2014

Ondernemerschap en probleemwijken

63

Ondernemerschap en probleemwijken

Literatuur

Brink, G. van den en D. de

Galle R. (2012) ‘De maatschap-

Ruijter (2013) Culturele kansen.

pelijke onderneming is

Abu-Saifan, S. (2012) ‘Social

Over ondernemende burgers in

rechtsvormonafhankelijk’.

entrepreneurship: definition

Amsterdam. Amsterdam: Bert

Camps & Vermeulen (2012)

and boundaries’, Technology

Bakker.

117-123.

innovation management review,
2012 (2) 22-27.

Camps, Th. en M. Vermeulen

Goodijk, R. (2010 ) ‘Opereren in

(red.) (2012) Een hele

een dynamisch krachtenveld:

Achterhuis, H. (2010) De utopie

onderneming. Afscheid van prof.

het belang van stakeholder

van de vrije markt. Rotterdam:

dr. ir. C. Mouwen als hoogle-

management benadering’ in:

Lemniscaat.

raar-directeur van het Centrum

L. Moratis & M. van der Veen

voor het Bestuur van de

(2010) Basisboek Maatschappe-

Ashoka (2012) ‘What is a social

Maatschappelijke Onderne-

lijk Verantwoord Ondernemen,

entrepreneur?’. Geraadpleegd

ming, Tilburg: CBMO.

Assen: Van Gorcum.

op https://www.ashoka.org/
social_entrepreneur

64

Bornstein, D. (1998) ‘Society:

Carland, J., F. Hoy, W. Boulton en

Heertje, A. (2014) Economie,

J. Carland (1984) ‘Differentiating

Amsterdam: Bert Bakker.

Entrepreneurs from Small

Changing the World on a

Business Owners : A Conceptu-

Shoestring’, The Atlantic

alization’, Academy of

Jansen, T., G. van den Brink en
J. Kole (red.) (2009) Beroeps-

Monthly 34-39.

Management Review 9, 2.

trots, een ongekende kracht.
Amsterdam: Boom.

Brinckerhoff, P. (2009)

Darabi, M., H. Soltani, K. Nazari

Mission-Based Management:

en M. Emami (2012) ‘Social

Kao, J. en H. Stevenson (1985)

Leading Your Not-for-Profit In

entrepreneurship: a critical

‘Entrepreneurship, what it is and

the 21st Century. Hoboken,

review of the concept’ Journal

New Jersey: John Wiley & Sons.

of applied sciences research, 8

working papers based on a

(6) 2932-2940.

colloquium held at Harvard

Dees, J. (1998) The meaning of

Cambridge: The School.

how to teach it’: A collection of

Brink, G. van den, M. van Hulst,
L. de Graaf en T. van der Pennen
(2012) Best persons en hun

Business School, July 5-8, 1983,
“social entrepreneurship”

betekenis voor de Nederlandse

Geraadpleegd op: http://csi.gsb.

Kirzner, I. (1973) Competition

achterstandswijk. Den Haag:

stanford.edu/the-meaning-so-

and entrepreneurship. Chicago:

Boom Lemma uitgevers.

cial-entrepreneurship

University of Chicago Press.

Ondernemerschap en probleemwijken

Kolk, A. (2003) Het eind van

business cycle. New Brunswick /

Zahra, S., E. Gedajlovic, D.

maatschappelijk verantwoord

Londen: Transaction Publishers.

Neubaum en J. Shulman (2009)

ondernemen, of het begin?

‘A typology of social entrepre-

Amsterdam: Vossiuspers (Oratie

SER (2001) De winst van

bij de aanvaarding van het ambt

waarden. Advies over

processes and ethical

van hoogleraar Sustainable

maatschappelijk ondernemen,

challenges’ Journal of Business

management aan de UvA)

Den Haag: SER.

Venturing, 24, 5.

Leadbeater, C. (1997) The Rise

Shapero, A. (1975) ‘The

of the Social Entrepreneur,

Displaced, Uncomfortable

London: Demos.

neurs: Motives, search

Entrepreneur’ Psychology
Today, Vol. 9, Issue 6, 83-88.

McClelland, D. (1961) The
achieving society. Princeton,
New Jersey: D. Van Nostrand Co.

Sterk, E., M. Specht en G.
Walraven (red.) (2013) Sociaal
ondernemerschap in de

Risselada, A. en E. Folmer

participatiesamenleving. Van de

(2012) Bedrijvige wijken in

brave naar de eigenwijze burger.

bedrijvige steden. De

Antwerpen-Apeldoorn: Garant.

wijkeconomie in vijf Nederlandse steden vergeleken.

Thompson, J., G. Alvy en A. Lees

Den Haag: Platform31.

(2000) ‘ Social entrepreneur-

Ruys P. (2012) ‘Kan de

and the potential’ Management

maatschappelijke onderneming

Decision, 38.

ship – A new look at the people

een bedrijf zijn?’ Camps &
Vermeulen (2012) 125-130.

Timmons, J. & S. Spinelli

Santos, F. (2009) A positive

Entrepreneurship for the 21st

theory of social entrepreneur-

century. Boston: McGraw-Hill.

(2007) New venture creation:

ship. Fontainebleau: INSEAD.
VNG (2013) Van eerste overheid
Schumpeter, J. (1934) The

naar eerst de burger. Over

theory of economic develop-

maatschappelijke initiatieven

ment: An inquiry into profits,

die de lokale overheid uitdagen.

capital, credit, interest, and the

Den Haag: VNG

Ondernemerschap en probleemwijken

65

Noten
1

Achterhuis 2010.

hun grote gelijkenis hebben

19 Kirzner 1978.

wij de onder a) en b) evenals de

20 Carland e.a.1984, p. 357.

onder e) en d) genoemde typen
samen gevoegd

21 Kao & Stevenson 1985.

nal choice vooral zijn gebruikt in

7

22 Timmons & Spinelli 2008.

de economie, werden ze

72-73.

2 Hoewel theorieën van ratioRisselada & Folmer 2012, p.

gaandeweg ook op andere

23 Leadbeater 1997, p. 53.

vakgebieden toegepast, zoals

8 Risselada & Folmer 2012, p. 4,

psychologie, sociologie, politieke

37-39, 64, 69-71.

24 Dees 1998.

Tegelijkertijd roept de expansie

9 Risselada & Folmer 2012, p. 3,

25 Bornstein 1998, p. 34-39.

van deze benadering ook veel

25-30, 35-39, 49, 67-69.

wetenschappen en criminologie.

discussie en vraagtekens op.

26 Thompson e.a. 2000, p. 32810 Risselada & Folmer 2012, p. 3,

3 Heertje 2014, p. 19-28.

25, 30, 59-60, 67, 70.

4

11 Van den Brink e.a. 2012, p.

338.
27 Zahra e.a. 2008, p. 519.

66

Risselada & Folmer 2012, p. 3,

11-12, 20-23, 30, 67.

147, 150-151, 174.

28 Brinckerhoff 2009.

5 Risselada & Folmer 2012, p.

12 Van den Brink e.a. 2012, p.

29 Ashoka 2012.

3-4, 20, 25-27, 30-35, 51, 55, 60,

146, 149-161, 172-176.

67-68.

30 Van den Brink 2002, p. 76-86.
13 Van den Brink e.a. 2012, p.

6 We wijzen er volledigheids-

162, 173-175, 177-179.

31 Jansen e.a. 2009.

Risselada & Folmer zes

14 Van den Brink e.a. 2012, p.

32 Santos 2009, p. 5-13, 27.

soorten omvat. Ze maken

176-177, 179.

halve op dat de typologie van

onderscheid tussen a) startende
ondernemers aan huis; b) auto-

33 Sterk e.a. 2013, p. 117.
15 Abu Saifan 2012.

nome ondernemers aan huis; c)
thuisondernemers met perso-

34 SER 2001, p. 9-10, 86-87.
16 Schumpeter 1934.

neel; d) groeiende ondernemers
in een kleinschalige bedrijfsruim-

35 Goodijk 2010.
17 McLelland 1961.

te; e) buurtondernemers en f)
nieuwe winkeliers (Risselada &

36 Ruys 2013, p. 128.
18 Shapero 1975, p. 83-88.

Folmer 2012, p. 71-73). Gegeven

37 Goodijk 2010; Kolk 2003, p.

Ondernemerschap en probleemwijken

13, 18, 20-21, 25.

53 Zie bijlage 2.
54 Zie bijlage 3.

38 Goodijk 2010.
55 Planbureau voor de Leefom39 SER 2001, p. 31, 89; Kolk

geving 2012.

2003, p. 19.
56 Vergelijk ook de analyse in
40 SER 2001, p. 10-15, 26, 86-

VNG 2013, p. 46-56.

88, 91.
41 Goodijk 2010.
42 Kolk 2003, p. 17.
43 SER 2001, p. 11, 15-17, 8788.
44 Abu Saifan 2012, p. 26-27.

67

45 Santos 2009, p. 41-42.
46 Sterk e.a. 2013, p. 116, 120,
124.
47 Galle 2013, p. 118-119.
48 Ruys 2013, p. 127.
49 SER 2001, p. 20, 23; Kolk
2003, p. 10-11.
50 Kolk 2003, p. 9, 13.
51 Goodijk 2010.
52 SER 2001, p. 26, 28-30,
91-92.

Ondernemerschap en probleemwijken

Colofon
Een samenwerking van

Platform31
Postbus 30833
2500 GV Den Haag
070 - 302 84 84
info@platform31.nl
www.platform31.nl
Auteur
Prof. dr. Gabriël van den Brink (Tilburg University)
Drs. Radboud Engbersen (Platform31)
Dr. Ruud Dorenbos (Platform31)
Beeld omslag
Gerco de Ruijter
Grafisch ontwerp
De Jongens Ronner
Productie
Griffel & Bok
Druk
Netzo Druk
oplage 150
Februari 2015, © Platform31
ISBN 9789491711237

Steden zijn een bron en broedplaats van
economische en culturele ontwikkeling.
Maar wat is nu de kracht van de stad? Om
dit uit te zoeken hebben onderzoekers en
professionals hun krachten en expertise
gebundeld in het programma Kennis voor
Krachtige Steden (KKS). Het resultaat:
concrete oplossingsrichtingen voor
stedelijke sociaal-economische vraagstukken en aangrijpingspunten voor
beleid en bestuur.
Om de kennis te verbinden slaan
zogenoemde ‘sleutelonderzoekers’ een
inhoudelijke brug tussen de resultaten van
alle projecten uit het KKS- programma.
Deze brugprojecten, gevat in zes essays,
beslaan samen het hele programma.

uitgave

