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Kennissessie sociaal-impact ondernemen 

 

Gemeenten staan dagelijks voor vele maatschappelijke uitdagingen. Er zijn nieuwe en 

innovatieve oplossingen nodig om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Sociaal-impact 

ondernemers kunnen hierbij helpen. Daar gaan we het in deze kennissessie over hebben. 

 

Het aantal sociaal-impact ondernemers in Nederland groeit. En dat is heel goed nieuws. Deze 

ondernemers hebben een maatschappelijke missie en willen impact-first ondernemen. Een 

stevig verdienmodel moet deze missie mogelijk maken. Ook zien we dat steeds meer 

traditionele ondernemers gaan voor een grotere maatschappelijke waarde. Alleen geld 

verdienen is niet meer genoeg, deze ondernemers willen impact maken. 
 

Dat deze ondernemers en gemeenten elkaar goed moeten weten te vinden is cruciaal. Maar 

hoe pak je dit als gemeente aan? Waar zijn deze ondernemers? Welke vragen hebben ze? 

Welke gemeenten laten goede voorbeelden zien?  

 

Wij nemen je in een dagdeel mee in het landschap van sociaal-impact ondernemen. De 

volgende onderwerpen komen aan bod: 

 

 Wat is sociaal-impact ondernemerschap? 

 Kansen voor mensen uit de ‘doelgroepen’ 

 (H)erkennen van sociaal-impact ondernemers 

 Het belang van sociaal ondernemerschap voor de overheid 

 Impactgebieden 

 Samenwerking sociaal ondernemers en de overheid 

 Praktijkvoorbeelden samenwerking gemeenten en sociaal ondernemers 

 Wat gebeurt er in Overijssel? 

 Wat gebeurt er in Nederland? 

 Sociale inkoop  

 Sociaal ondernemen en onderwijs 

 

Voor wie? 

Iedereen die raakvlak heeft met dit onderwerp is welkom, we denken dat de kennissessie 

voor deze functies interessant zal zijn: wethouders, beleidsmedewerkers, inkopers, 

arbeidscoaches, afdelingshoofden/coördinatoren afdelingen binnen sociaal, zorg en 

economische zaken.  

 

Duur 

De kennissessie is op dinsdag 18 januari 2022 van 10.00 tot 13.00 en is inclusief lunch 

 

Waar? 

Deventer (locatie volgt nog)  

 

Door wie? 

Twee adviseurs sociaal ondernemen ROZ zullen de kennissessie verzorgen.  

 

Aanmelden: 

Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar: sociaalondernemen@rozgroep.nl  

 

Voor vragen kun je contact opnemen met Ilse van den Brand: 06-13310694 

 

 

Deze kennissessie wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel 
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