
NAAR DUURZAME  
MAATSCHAPPELIJKE  

IMPACT
Van een goed begin naar  

structureel succes!



 

In Nederland neemt het aantal  
ondernemingen dat primair het 
maatschappelijk belang dient 
sterk toe. Ook in grote steden als 
Rotterdam is dat aantal groeiend. 
Deze sociale ondernemingen  
dragen bij aan vernieuwing en  
bieden innovatieve oplossingen 
voor maatschappelijke 
vraagstukken. Ze kunnen een 
unieke partner zijn voor gemeenten 
en andere instellingen bij het 
oplossen van maatschappelijke 
vraagstukken. Uit onderzoek blijkt 
dat maatschappelijke effectiviteit  
cruciaal is voor het succes van 
deze ondernemers. Het zichtbaar 
maken van deze maatschappelijke 
waarde en impact is daarom 
essentieel om partners blijvend 
aan de onderneming te verbinden. 
Investeerders in sociale  
ondernemingen willen graag 
weten of het geld efficiënt 
wordt ingezet en wat de 
maatschappelijke effecten zijn. 

De impact-ontwikkelaar

JSO en Lysias hebben gezamenlijk een aanpak ontwikkeld waarbij het ontplooien en  
versterken van het netwerk rond een initiatief voorop staat en waarbij de impact- 
ontwikkelaar een hulpmiddel is. Het is een manier om een gemeenschappelijke taal te 
vinden, enthousiasme te ontwikkelen en partijen te verbinden. De impact-ontwikkelaar is 
een benadering die is geïnspireerd door de maatschappelijke-kosten-baten-analyse (MKBA); 
een uitgerijpt en betrouwbaar instrument om maatschappelijke meerwaarde te bepalen.

Het betreft een procesaanpak die met een groep betrokkenen in een aantal stappen -  
van een probleemanalyse tot een afweging van de verschillende oplossingen - wordt  
doorlopen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een reeks van kennisbronnen. Hierdoor  
ontstaat draagvlak voor verdienmodellen die het succes en de maatschappelijke  
waarde versterken.



Waarom de impact-ontwikkelaar De impact-ontwikkelaar

Om impact te kunnen ontwikkelen organiseren we een procesaanpak in een 
aantal stappen. Het doel van dit proces is om met de stakeholders de impact van 
de sociale onderneming te waarderen en het bedrijfsmodel te optimaliseren. 

Sociale ondernemingen zijn vaak hybride 
van aard: ze streven naar maatschappelijke 
impact en naar bedrijfseconomisch resultaat. 
Hiermee zijn ze uniek in opzet.  Het blijkt 
voor veel sociale ondernemers een flinke 
opgave om zowel economische resultaten 
als maatschappelijke effecten te behalen.  
Nog lastiger is het om erkenning en 
bekendheid als onderneming te verwerven. 
Vooral in de eerste jaren van een startende 
sociale ondernemer ervaart men vaak 
weerstand en beperkte erkenning. Soms is 
zelfs sprake van regelrechte tegenwerking 
vanuit de buurt of van andere ondernemers.  
Dat werkt door in de toegang tot financiering, 
het verkrijgen van vergunningen en het 
samenwerken met andere bedrijven.
Het meten en aantoonbaar maken van  
de bereikte impact is daarom – volgens  
social enterprice.nl - een cruciaal onderdeel 
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Bij het in kaart brengen van impact is  
een belangrijke vraag:  
- Wat is het alternatief (c.q. is er concurrentie)?  

- Wat is het unieke van mijn traject of werk  

  ten opzichte van anderen?  

- Waar was deze persoon terecht gekomen  

  als mijn bedrijf er niet was?
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van de legitimiteit van de social enterprise 
sector als geheel. Een goed en transparant 
businessmodel is daarvoor een belangrijke 
basis. De knoppen waar een sociale 
ondernemer in de startfase aan kan draaien 
zijn “het versterken van de maatschappelijke 
impact” en “de herkenning en erkenning”. 
Een goede start vereist een nauwe 
afstemming met de stakeholders en 
een professioneel en overdraagbaar 
bedrijfsmodel. De stakeholders moeten 
partners worden die vanuit een goed 
begrepen eigenbelang deelnemen en 
het project helpen uitgroeien tot een 
duurzaam succes. Hiervoor bestaan 
geen instant oplossingen, het vraagt een 
inspirerend traject om de belanghebbenden 
te identificeren en tot partner te maken. 
Van daaruit bouwt men vervolgens een 
financieel duurzame sociale onderneming. 

Het proces is een zoektocht die start bij de 
sociale ondernemer en de stakeholders.  
Wat drijft de ondernemer en welke impact  
wil men bereiken? Wat is er al gerealiseerd 
en wie “plukken de vruchten” van het 
initiatief?  Wat is het probleem wat men nu 
heeft? We kijken daarbij naar ondernemer-
schap en de bewegelijkheid voor een goede 
aansluiting op de wensen van de bekende 
en potentiële stakeholders.  Wat zien zij als 
waarde van de onderneming, hoe zouden ze 
die meerwaarde het liefst zien, welke ideeën 
hebben ze en wat hebben ze er voor over?  
Dat hoeft niet alleen geld te zijn, maar 
dat kan ook gaan om kennis, contacten, 
huisvesting, gereedschap etc.  

We gaan daarbij te werk volgens een 
methodiek waarbij creativiteit en 
innovatief denken gestimuleerd worden. 
Ter ondersteuning kwantificeren we 
Maatschappelijke kosten en baten en 
brengen die in beeld. De resultaten van 
de MKBA zijn bedoeld als een indicatie 
van maatschappelijke impact. De 
maatschappelijke kosten en baten worden 
onder een gelijke noemer (€) gebracht. 
Hiermee ontstaat een uitstekende zakelijke 
draaggolf voor het gesprek met de 
stakeholders. De discussie over de getallen 
helpt de ondernemer bij het versterken 
van het bedrijfsmodel en het zoeken 
naar maximale toegevoegde waarde.
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De Rotterdamse munt was de afgelopen 
jaren gevestigd op een tijdelijke 
bestemming. De uitdaging voor de komende 
tijd is het vinden van een andere locatie, het 
versterken van maatschappelijk waarde van 
de huidige diensten en het ontwikkelen van 
deze diensten tot een volwaardig aanbod.

De Rotterdamse Munt is een sociale onderneming in de 
vorm van een kruidentuin. De Rotterdamse Munt plant, 
beheert en oogst kruiden op een braakliggend terrein 

tussen de Afrikaanderwijk en de Kop van Zuid.  
Het initiatief biedt - naast een unieke groene en gezonde 
ontmoetingsplek in de verstedelijkte omgeving - ruimte 
voor wijkbewoners om te leren en te participeren in hun 

eigen wijk. Daarnaast biedt de tuin veel producten  
die verkocht worden via de winkel en het terras en via 
diverse distributiekanalen. Leerlingen van (middelbare) 

scholen doorlopen er een milieueducatieprogramma. 
Vrijwilligers zijn cliënten van diverse maatschappelijke  

organisaties, gemeentelijke diensten en  
zorgorganisaties. Voor hen is de tuin een plaats  

voor herstel en werkervaring.  
 

Ontdek de stadsnatuur 

deze herfst op het 
Rotterdamse MuntFESTIVAL    

Herfstzaterdag 4 november 

van 13.00 tot 17.00 uur
VooR DE LAATSTE KEER oP DEZE 

bĲZoNDERE PLEK IN DE STAD 

GRATIS ToEGANG | VEELKLEURIGE MUZIEK | VUURKoRVEN

VERWARMENDE DRANKEN | SPEURToChT | PLANTVERhALEN

ZELF KRUIDENbRooDjES bAKKEN | KRUIDENThEE MAKEN

PoMPoENTAARTEN | KRUIDENWANDELINGEN | EN VEEL MEER

MAAK KENNIS MET PRoDUCTEN VAN RoTTERDAMSE boDEM

Adres: brede hilledĳk 2, Rotterdam 

aan de Laan op Zuid, tegenover winkelcentrum Vuurplaat

DEZE KEER EEN SPECIALE AFSLUITING MET EEN STAMPPoTjES DINER 

WEES ER SNEL bĲ! KAARTEN IN DE VooRVERKooP 

VIA WWW.RoTTERDAMSEMUNT.NL/hERFSTFESTIVAL 
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Samen met de initiatiefnemer en 
het bestuur van Rotterdamse 
Munt zijn we met 33 stakeholders 
in gesprek gegaan. Stakeholders 
zijn belanghebbenden die direct bij 
de sociale onderneming betrokken 
zijn als werknemer, deelnemer of 
vrijwilliger. Ook hebben we gesproken 
met gemeenteambtenaren, klanten, 
fondsen, wijkbewoners, (sociale) 
ondernemers en maatschappelijke 
organisaties. Voor een deel waren 
de stakeholders ook minder bekende 
partijen. Op basis van enthousiasme 
en het netwerk van partners en 
potentiële partners ontstond een  
goed begrip van de toegevoegde 
waarde  en de wil om een bijdrage  
te leveren. 

s



Om de impact te kunnen ontwikkelen 
organiseren we aantal bijeenkomsten 
waar de maatschappelijke ondernemer 
in gesprek gaat met gebruikelijke 
en ongebruikelijke partijen. 

Voor de Rotterdamse Munt betekende 
dat het verkennen van alternatieve 
oplossingen om de maatschappelijke en 
financiële impact voor stakeholders te 
verbeteren. Op basis van het organiseren 
van deze dialogen ontstond enthousiasme 
bij Rotterdamse Munt en binnen het 
netwerk van partners. Dit leidde tot 
de behoefte aan professionalisering 

Resultaat

Met behulp van de impactontwikkelaar en de gesprekken heeft 
het nieuwe bestuur van de Rotterdamse Munt een beeld van 
hun huidige maatschappelijke impact. Dat beeld bestaat uit: 

1. Welke partij kan ik duurzaam aan m’n initiatief verbinden 

2. Welke verbeteringen en versterkingen voer ik door in 
mijn initiatief (gericht op stakeholders) 

3. Welke businessarrangementen ontwikkel ik 

4. Welke koers pak ik 

5.  Wat is de businesscase 

en nieuwe businessmodellen.  Bij het 
analyseren en herontwerpen van het 
bedrijfsmodel is gebruik gemaakt van het 
instrument Business Model Canvas.

Aan het eind van het proces is een 
bijeenkomst georganiseerd in de vorm van 
een Donorcafé waarbij de Rotterdamse Munt 
met een aantal partijen heeft verkend met 
welke organisaties zij zich duurzaam wil 
verbinden. Ook werden daarbij verbeteringen 
en versterkingen van het initiatief onderzocht 
en nieuwe businessarrangementen verkend.  

De uitkomsten van de gesprekken 
zijn verwerkt in een Kwalitatieve 
Analyse. Hierdoor ontstond een beeld 
van wie welke baten heeft. Ook is op 
basis van de stakeholdergesprekken 
een keuzepalet ontwikkeld voor 
alternatieve oplossingen. Dit palet 
helpt de organisaties om samen met 
stakeholders meer focus en richting 
aan te brengen in het ontwikkelen van 
waardevolle diensten en producten. 
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De impact-ontwikkelaar is een product van 
JSO en Lysias. De inzet van de impact-
ontwikkelaar voor de Rotterdamse Munt 
is mogelijk gemaakt door de gemeente 
Rotterdam en de Provincie Zuid-Holland.

Voor meer informatie over onze aanpak:
Rob Rutten van JSO,  
06 3494 9913   •   r.rutten@jso.nl

Sylvana Rikkert van Lysias, 
06 1500 5694   •   sylvanarikkert@lysiasgroup.com 

https://www.youtube.com/user/JSOexpertisecentrum/  

Bronnen:

www.mkba-informatie.nl
https://effectencalculator.nl
www.social-enterprise.nl/impact-first
www.globalreporting.org
Donker, J. (2015) Nieuwe business Modellen. Academic service.
Osterwalder, A en Pigneur, Y (2010) Business Model 
Generatie. Vakmedianet Management
PWC (2015) De succesfactoren van een sociale onderneming.


