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Ik wil mijn project lanceren : 

Stappen om uw sociale of culturele onderneming te ontwikkelen 

Inleiding 

Ik wil mijn project opstarten: stappen om uw sociale of culturele onderneming te 

ontwikkelen 

Vandaag worden we geconfronteerd met uitdagingen: werkloosheid, ongelijkheid, 

armoede, opwarming van de aarde, en nog veel meer. Dit is misschien onze wereld 

vandaag, maar het hoeft niet zo te blijven. We hebben de kracht om te handelen en 

samen kunnen we een verschil maken!  

Maar de grote vraag is: hoe start u uw eigen sociale onderneming? 

Er zijn vele redenen waarom u zou overwegen om ondernemer te worden en een 

bedrijf te starten; van de wil om uw eigen baas te worden om een carrière in het 

bedrijfsleven te vermijden, tot de wil om de wereld te veranderen. Als het idee om 

een eigen bedrijf op te richten aantrekkelijk is, moet je ook in gedachten houden dat 
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het veel intens en hard werk zal zijn. Bovendien is de keuze om een sociaal 

ondernemer te zijn nog moeilijker, vanwege de diversiteit in je doelstellingen 

(financiële resultaten, maar ook sociale en milieudoelstellingen).  

Voordat u met uw project begint, moet u de tijd nemen om na te denken over uw 

beweegredenen, wat u als succes en mislukking zult beschouwen, en wat u op korte 

en lange termijn wilt bereiken. Aangezien het een lange weg zal zijn, geplaveid met 

een aantal pogingen om succes te bereiken, moet u hier klaar voor zijn; u zult een 

enorme hoeveelheid motivatie nodig hebben. En deze motivatie moet eerder leiden 

tot het creëren van een verandering, het goed doen en het verbeteren van bestaande 

diensten dan tot geld. 

Het oprichten van een sociale onderneming zal even serieus zijn als het starten van 

een commercieel bedrijf, aangezien van u verwacht wordt dat u winst genereert en 

tegelijkertijd concrete positieve veranderingen in de maatschappij teweegbrengt.  

De partners van het project "Borders in the Mind", actoren van mobiliteit en 

ondernemerschap, hebben zich bij het consortium aangesloten om mensen te helpen 

hun eigen barrières te overwinnen en hun sociaal en cultureel ondernemingsproject 

op te zetten. We willen mensen inspireren die zich in dit avontuur willen storten door 

hun eigen projecten te ontwikkelen.  

Daarom vind je in deze gids een aantal essentiële sleutels om je project stap voor 

stap te starten en op te bouwen. Deze gids zal je begeleiden tijdens je hele project.  

Zodra u zich bewust bent van de belangrijkste stappen, dan, laten we gaan!  

Het creëren van je eigen sociale onderneming is ook een spannend en geweldig 

avontuur!  
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Stap 1 : VAN HET IDEE TOT DE UITVOERING : 

FORMALISEREN EN STRUCTUREREN 

A- Haalbaarheid : wettelijke verplichtingen 

Eerst en vooral moet u zich bewust zijn van de wettelijke verplichtingen van uw land. 

Hieronder vindt u de wettelijke verplichtingen voor de zeven landen waar onze zeven 

organisaties gevestigd zijn. 

Cyprus 

Een nieuw wetsontwerp, getiteld "Wet voor de ontwikkeling en instandhouding van 

een register voor sociale ondernemingen", is momenteel in behandeling bij het Huis 

van Afgevaardigden. Het is de bedoeling dat begin 2020 een nieuwe wet wordt 

aangenomen. 

Klik voor meer informatie op de volgende link: http://www.dgepcd.gov.cy/dgepcd/

dgepcd.nsf/page60_en/page60_en?OpenDocument  

Griekenland 

Een bijgewerkt overzicht in het Engels van de wettelijke regelingen voor sociaal 

ondernemerschap in Griekenland is te vinden op: https://ideannovaship.eu/wp-

content/uploads/Greece.pdf  

Ierland 

- Checklist voor het starten van een bedrijf in Noord-Ierland: 

o https://www.nibusinessinfo.co.uk/my-new-business/start-your-business-checklist  

o https://www.nibusinessinfo.co.uk/content/legal-structures-businesses-overview 

o https://www.nibusinessinfo.co.uk/content/checklist-set-limited-company 

o https://www.nibusinessinfo.co.uk/content/checklist-set-sole-trader 

o https://www.nibusinessinfo.co.uk/content/checklist-set-business-partnership 

o https://www.nibusinessinfo.co.uk/content/recruitment-forms-and-templates 

o https://www.nibusinessinfo.co.uk/content/pre-employment-checks 
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o https://www.nibusinessinfo.co.uk/content/accessni-who-needs-apply-and-types-

checks 

o https://www.nidirect.gov.uk/campaigns/accessni-criminal-record-checks 

o https://www.nibusinessinfo.co.uk/content/employers-liability-insurance 

o https://www.nibusinessinfo.co.uk/my-new-business/running-your-business-checklist 

o https://www.nibusinessinfo.co.uk/content/gdpr-compliance-checklist 

o https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-

data-protection-regulation-gdpr/ 

o https://www.nibusinessinfo.co.uk/content/health-and-safety-basics-business 

- Nuttige links: 

o www.enterpriseni.com  

o https://yeni.co.uk/   

o https://www.nibusinessinfo.co.uk/business-support/exploring-enterprise-programme  

o https://discovernorthernireland.com/ 

o https://tourismni.com/         

o https://www.investni.com/support-for-business.html  

o https://www.communityni.org/ 

o https://nitga.co.uk/about/ 

o https://visitbelfast.com/  

o https://www.belfastcity.gov.uk/ 

o https://www.womeninbusinessni.com/Home 

o https://wearecatalyst.org/ 

o https://www.goforitni.com/about-go-for-it/  

o https://www.communityni.org/ 

Italië 

- Hieronder vindt u de website van het Italiaanse ministerie van Werkgelegenheid en 

Sociaal Beleid over de juridische aspecten van "sociaal ondernemerschap": 

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-

imprese/focus-on/Impresa-sociale/Pagine/default.aspx  
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- Een interessant artikel over de juridische context voor een sociale onderneming in 

Italië: 

http://www.rivistaimpresasociale.it/archivio/item/183-nuova-disciplina-impresa-

sociale-prima-lettura-sistematica.html  

Frankrijk 

- Hieronder vindt u de website van het ontwikkelingsplatform voor sociale en solidaire 

economie: 

https://www.avise.org/decouvrir/entrepreneuriat-social/contexte-europeen-et-francais 

- De website van de Regionale Kamer van de sociale en solidaire economie 

bedrijven: 

https://www.cresspaca.org/ 

- Het Franse ministerie voor de Ecologische en Solidaire Transitie dat de wettelijke 

verplichtingen voor de actoren van de sociale economie verzamelt: 

http://www.esspace.fr/loi-ess.html 

Nederland  

- Portaal voor sociale ondernemingen: 

https://www.social-enterprise.nl/english  

Spanje 

- Economisch en sociaal ondernemerschap in Spanje. Gids met hulpmiddelen voor 

jonge ondernemers: http://ceeialcoi.emprenemjunts.es/contando2.php?q=10&n=900  

Europa 

De Europese Commissie (directoraat-generaal Werkgelegenheid, sociale zaken en 

inclusie) heeft een interessante gids uitgebracht onder de titel:  "A recipe book for 

social finance - a practical guide on designing and implementing initiatives to develop 

social finance instruments and markets". De gids is bedoeld om de toegang tot 

sociale financiering te vergemakkelijken door investeerders aan te moedigen een 

passend aanbod te bieden of capaciteit op te bouwen voor een gezonde vraag. 
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Het is gratis beschikbaar als PDF in het Engels op: 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f1b8099b-fd4c-11e5-

b713-01aa75ed71a1/language-en 

B- Relevantie 

Begin na te denken over de volgende vragen om uw project op te bouwen:  

Begin met de vraag "Waarom wil ik dit project lanceren?" Denk na over je idee en het 

probleem dat het wil oplossen. Focus je eerst op het probleem en vraag je af waarom 

het bestaat? Hoe gaat mijn project oplossingen brengen voor dit probleem? 

Wat ga je concreet veranderen? Hoe ga je dat doen?  

Is je idee realistisch? Ga je in staat zijn om je dienst / product te leveren? Denk op 

een praktische basis: Zou u concurrenten hebben? Potentiële partners?  

Wees u bewust van het concurrentielandschap van de markt en interview of ontmoet 

organisaties waarvan het werkterrein dicht bij uw idee ligt of ermee verbonden is. 

Zal uw project duurzaam zijn? Zul je werkelijke behoeften vervullen? 

Begin na te denken over de kosten en mogelijke resultaten. Het is nooit te vroeg om 

dat te doen.  

Denk na over de markt waarop je project zich richt en vraag je af of er vraag is naar 

wat je wilt leveren. Zijn er mensen die bereid zijn voor uw diensten te betalen?  

Aarzel niet om contact op te nemen met de plaatselijke autoriteiten (stad, regio, enz.) 

en actoren in verband met uw vraag. Zij zullen vol goede adviezen zitten over de 

werkelijke behoeften van de plaats waar u zich zult ontwikkelen. 
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Zodra dit zal worden gemaakt, is het tijd om dingen te schrijven gedaan. Totdat het 

niet op papier is gezet, is een idee geen concreet project. Schrijf het kader van uw 

project op een logische manier, maak een "Project Charter", dit zal de basis zijn en 

het zal het idee structureren. Het geeft een duidelijke koers aan en helpt om het doel 

van het project duidelijk te definiëren. 

C- Het logische kader en het handvest 

Deze stap van "formalisering" maakt het mogelijk om van een idee naar een 

gestructureerd project te gaan dat klaar is om gepresenteerd te worden. U zult de 

ziel van het project moeten bestuderen en een logisch kader en een handvest 

moeten creëren.  

Deze stappen zullen u in staat stellen om te definiëren wat u wilt bereiken met het 

project, om teamleden te verenigen en te motiveren. 

Het logische raamwerk: 

Er bestaan meerdere sjablonen van kaders, je kunt degene gebruiken die je wilt, 

maar zorg ervoor dat je project: 

Impact gedreven  

Duurzaam  

Gebaseerd op resultaten  
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Het "Charter" bevat 4 elementen: 

De Visie: de perfecte situatie die moet worden bereikt op de lange termijn. Het brengt 

een oplossing voor het geïdentificeerde probleem. Dit is het uiteindelijke doel. Dit is 

het doel voor het project. 

De Missie: dit is wat het project voorstelt om de visie te bereiken. Het doel, de 

impact. Waaruit bestaat het project? Het moet duidelijk en realistisch zijn. Daar 

moeten de begunstigden, het voordeel en de gewenste impact staan. Op basis van 

de actie, dit deel gaat over wat er zal worden gedaan. Het kan veranderen tijdens de 

levenscyclus van het project. 

Doelstellingen: zij omschrijven de activiteiten die in het kader van het project worden 

uitgevoerd en de verwachte resultaten. 

De actiebeginselen: zij geven aan hoe er elke dag moet worden gewerkt. De 

waarden en de overtuigingen. 

Stap 2: NETWERKEN EN INSPIRATIE  

Leren van de beste praktijken van soortgelijke projecten 

De netwerkfase is heel belangrijk om het project op te starten. Het moet inspirerend 

zijn en u in staat stellen om gelijksoortige of aanvullende projecten te ontdekken, 

vooral door mensen en structuren te ontmoeten die deel uitmaken van de netwerken 

van sociale ondernemers.  
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Er valt veel te leren van andere projecten en bedrijfsmodellen. Het kan u inspireren 

om uw projectidee, uw aanbod en de uitvoering ervan te ontwikkelen door te 

observeren wat anderen doen.  

Je moet ernaar streven om de beste praktijken en modellen van andere soortgelijke 

projecten te blijven leren. Wij hebben het geluk om ondersteunende vrienden te 

hebben van zes organisaties over heel Europa via het "Borders in the Mind"-project. 

Via dit netwerk kunnen we best practices uitwisselen en leren buiten de grenzen van 

ons land. U kunt ook de best practices bekijken van de zeven organisaties die 

betrokken zijn bij het "Borders in the Mind"-project en inspiratie opdoen! 

Partnerschappen kunnen inderdaad een doeltreffende manier zijn om de lacunes in 

je eigen vaardigheden op te vullen en kunnen verschillende effecten hebben, en je 

groei een niveau hoger tillen: 

Zet uw idee op een grotere schaal uit, zodat uw partners een versneller zullen zijn 

om uw oplossing te verspreiden. 

Maak gebruik van andere bedrijfsexpertise 

Pas innovatie aan en draag het over aan uw eigen project 

Creëer synergieën van expertise, geografische dekking, netwerkontwikkeling ... en 

bied mogelijk meer omvattende diensten aan. 

Zoek informatie op de juiste plaats, bijvoorbeeld bij degenen die het al hebben 

geprobeerd. 

  

Stap 3: DE OFFICIËLE SCHRIFTELIJKE PRESENTATIE VAN UW PROJECT 
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Na deze stappen van analyse en denken moet u een idee hebben van wat u gaat 

doen.  

Om uw idee in werkelijkheid om te zetten, is het tijd om uw bedrijfsmodel te schrijven 

en vervolgens via het bedrijfsplan na te denken over het operationele plan.  

Eerst moet u werken aan uw bedrijfsmodel dat de financiële strategie van uw 

onderneming zal voorstellen: hoe gaat u waarde creëren, voor wie, enz. Een sterk 

businessmodel zal u helpen om investeerders te overtuigen en om de duurzaamheid 

en schaalbaarheid van uw project te verzekeren. Het businessmodel is een 

onderdeel van het ondernemingsplan.  

Zodra je het hebt gemaakt, moet je het businessplan definiëren. Dit is een concrete 

en operationele versie van het business model. Het zal het officiële document zijn 

voor de presentatie van de globale strategie van uw onderneming, van uw visie, van 

de manier waarop u het businessmodel zult implementeren, van uw toekomstige 

financiële situatie (balans) en van uw activiteit (resultatenrekening). Bovendien zal 

het u helpen om risico's te identificeren, sociale en milieuresultaten te meten en 

allianties op te bouwen.  

Het businessmodel somt op: 

Klantensegmenten: niche, gedrag, volume, distributiemiddelen 

Waardepropositie: vraagstuk, behoefte en oplossing 

Sterke punten: innovatie, toegevoegde waarde, concurrentievoordeel  

Uitzendketen: doelstellingen (communiceren, verkopen, distribueren, klantenbinding 

creëren, niveau verhogen) en hoe (direct of indirect) 

Belangrijkste partners: financieel, operationeel en leveranciers 

Kernactiviteiten: actieplan  

Belangrijkste middelen, kostenstructuur en groeiperspectief 

Inkomstenstromen 

Risico's  

Belangrijkste expertise en vaardigheden 

Het bedrijfsplan: 

Het somt verschillende punten op: 
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- Hoe kunt u het project in drie jaar uitvoeren?  

- Winstgevendheidsanalyse 

- Inkomsten prognose  

- Budgettering  

- Personeel 

- Kalender van activiteiten  

- Toeleveringsketen   

Om te beginnen zijn er enkele tips om uw business plan te schrijven:  

Een executive summary voor mensen die uw business plan in een haast lezen, om 

de essentiële elementen te kunnen vinden. Vergeet niet de sociale impact van uw 

project te vermelden.  

Maak dingen duidelijk: wat gaat u doen, aanbieden, produceren, voor wie en hoe 

gaat u dat doen?  

Praat over je sociale impact.  

Praat over de marketingkant: beschrijf je doelmarkt, praat over je product/dienst, en 

leg uit hoe en waarom het beter/anders is/beantwoordt aan andere behoeften die 

door andere concurrenten zijn vastgesteld. Laat zien dat u op de hoogte bent van 

wat er momenteel wordt gedaan en geef aan waarom u uniek bent of een aanvulling 

vormt op het huidige aanbod.  

Er bestaan verschillende sjablonen, hier is een voorbeeld van de structurering: 

Inhoudsopgave van het businessplan 

1. Inleiding - Samenvatting  

2. Project - Overzicht 
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- 3. Aard van het project  

- Activa en obstakels 

- Geschiedenis van het project 

- Doelstellingen 

3. Nationale marktanalyse en strategie  

- Klanten 

- De markt: Leg uit hoe u uw markt zult bereiken, waar u uw diensten/producten zult 

verkopen, en tegen welke prijs.  

- Onderscheidende kenmerken van de vraag  

- Onderscheidende kenmerken van het aanbod  

- Concurrentie / samenwerking mogelijk 

- Strategie 

4. Analyse van de lokale markt 

- Eventuele locatie van uw winkel 

- Klanten verzorgingsgebied 

- Veldonderzoek 

- Evaluatie van de markt (interview of globale lokale onderzoeksanalyse)  

- Locatie van concurrenten   

5. Beheer  

- Commerciële middelen  

- Productiemiddelen 

- Menselijke middelen   

- Administratieve middelen 

6. Investeringen en prognoses  

- Inkomstenraming 

- Financiële evaluatie  

Het operationele plan:   

Een operationeel plan is een zeer gedetailleerd plan dat een duidelijk beeld geeft van 

hoe een team, afdeling of departement zal bijdragen tot het bereiken van de 

A	MODEL	FOR	EUROPEAN	ENTREPRENEURSHIP	IN	SOCIAL	/	CULTURAL	FIELD  
 15



 	

doelstellingen van de organisatie. Het operationele plan brengt de dagelijkse taken in 

kaart die nodig zijn om een bedrijf te runnen en te dekken. 

Het plan omvat het wat, het wie, het wanneer en het hoeveel: 

- Wat - de strategieën en taken die moeten worden bereikt / uitgevoerd 

- Wie - de personen die verantwoordelijk zijn voor elke taakstrategie / taak 

- Wanneer - de tijdlijn waarbinnen de strategieën/taken moeten worden voltooid 

- Hoeveel - de financiële middelen die beschikbaar zijn om een strategie/taak te 

voltooien 

Enkele essentiële elementen moeten erin staan:  

Beschrijf de mijlpalen, de belangrijke dingen die zijn gedaan of nog moeten 

gebeuren.  

Bespreek wat er tot nu toe is gedaan en hoe uw onderneming zich zal ontwikkelen, 

met concreet genummerde doelstellingen.  

Voeg een risicoanalyse toe: laat zien dat u op de risico's hebt geanticipeerd en hoe u 

ze eventueel zou aanpakken.  

Financiële prognose. Dit is een cruciaal onderdeel, en elke investeerder zal er de tijd 

voor nemen en het zorgvuldig bekijken.  

Als u op zoek bent naar mensen om in uw project te investeren, moet u duidelijk zijn 

over uw behoeften en het doel van het geld dat u vraagt.  

Alle "bijgevoegde" documenten die u eventueel wilt toevoegen, moeten aan het eind 

van het businessplan worden geplaatst, om het overzichtelijk te houden.  

Maar vergeet niet: dit zijn adviezen die aan uw behoeften kunnen worden aangepast. 

Het moet u echter helpen te begrijpen wat er van u wordt verwacht.  

Top adviezen:   

Stop er passie in!   

Gebruik eenvoudige woorden,   
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schrijf het zelf,   

Neem realistische financiële prognoses op,  

Vermeld harde feiten, concrete informatie en operationele details.  

Maak het kort en bondig (van 5 tot 25 pagina's is prima!): laat zien wat je gaat 

realiseren en vermijd acroniemen. 

Houd na dit alles in gedachten dat u wendbaar moet zijn! Onderweg zult u 

waarschijnlijk kansen en uitdagingen tegenkomen die moeten worden overwogen om 

perspectieven te veranderen en sommige delen van het oorspronkelijke plan aan te 

passen! 

  

Stap 4: FONDSEN VERKRIJGEN, DE ENVERONMENT INSTELLEN EN DE 

IMPACT METEN 

Financiering 

Het draait allemaal om het verkrijgen van geld voor uw onderneming. Om een project 

te laten werken, moeten er middelen zijn om aan de behoeften te voldoen. Wees 

voorzichtig: onderschat deze financiële behoeften niet.  

Er zijn verschillende manieren om fondsen te vinden om uw onderneming op te 

starten. Wat zijn de middelen die het beste passen bij uw project, of het nu in de 

oprichtingsfase is of in de ontwikkelingsfase?  

Hier zijn enkele tips en een selectie van de belangrijkste financiële instrumenten die 

open staan voor structuur op het gebied van de sociale en solidaire economie. 

Subsidies: omdat hierbij geen terugbetaling is vereist, is het aantrekkelijk voor veel 

ondernemers.  Afhankelijk van uw wettelijke registratie is het echter mogelijk dat u 

geen toegang krijgt tot deze subsidies. Er zijn echter steeds meer 

subsidieverstrekkende trusts die u zullen helpen als u de sociale voordelen van de 

onderneming kunt aantonen, ongeacht of u geen non-profitorganisatie bent. Dit 
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kunnen subsidies zijn van grote ondernemingen, stichtingen... die meer en meer 

bereid zijn om sociale innovatie en nieuwe creatieve en duurzame ondernemingen te 

promoten. 

Crowdfunding: er zijn veel crowdfundingplatforms op nationaal niveau. Crowdfunding 

is een methode om kapitaal te verzamelen via de collectieve inspanning van 

vrienden, familie of zelfs individuele investeerders die uw project zouden hebben 

gezien en bereid zijn om u te helpen uw activiteit te lanceren. Op deze manier 

kunnen mensen die in een project geloven, helpen bij de totstandkoming ervan. Het 

zal voor jou een manier zijn om geld te vinden om je project te starten, maar ook om 

je naaste netwerk erbij te betrekken en een grote exposure te hebben. 

Kies het platform dat je het meest aanspreekt, presenteer duidelijk je project, de 

implicatie ervan en waarom je dit bedrag vraagt. En dan, start je eigen campagne! 

Wees je ervan bewust dat een succesvolle crowdfunding-activiteit tijd vergt en wees 

voorzichtig met het cadeau dat je de supporters geeft - het mag je niet meer kosten 

dan wat het oplevert! 

Vergeet de bankfinanciering niet. Zij zullen geen grote risico's nemen, dus wees 

bereid om hen te overtuigen met solide bewijs, zodat ze je het geld zullen lenen dat 

je nodig hebt om je activiteit te starten.  

Er zijn ook steeds meer sociale banken die de uitdagingen van sociale 

ondernemingen begrijpen en die uw project meer zullen steunen. 

Tips: Probeer, indien mogelijk, uw financieringsbronnen te diversifiëren om het risico 

van een te grote afhankelijkheid van een financiële of economische partner te 

beperken. 

Inrichting van de omgeving  
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De omgeving die de ontwikkeling en financiering van sociale ondernemingen 

mogelijk maakt, heeft relevante componenten en hangt in hoge mate af van het 

algemene ontwikkelingsniveau van de economie en de financiële sector.  

De drie belangrijkste sferen van de omgeving zijn: 

  

Bron 19/12/2019: Een receptenboek voor sociale financiering 

Sfeer van regelgeving en beleid: de belangstelling gaat uit naar wet- en regelgeving 

voor de liefdadigheidssector, eventueel met inbegrip van specifieke regelgeving voor 

sociale ondernemingen. Sommige landen hebben speciale rechtsvormen voor 

sociale ondernemingen ingevoerd (bv. Italië of Slovenië), terwijl er in andere landen 

fiscale stimuleringsmaatregelen kunnen zijn die bepaalde vormen van sociale 

ondernemingen begunstigen (bv. sociale coöperaties in Hongarije). 

Het is mogelijk dat er een strategie voor sociale ondernemingen of andere 

overheidsstrategieën voor sociale financiering bestaan, die rechtstreeks van invloed 

kunnen zijn op de manier waarop het veld zich ontwikkelt. 

Een belangrijk onderdeel van een dergelijke strategie kan de toewijzing zijn van 

specifieke financiering (uit EU- of nationale bronnen) aan sociale ondernemingen of 

ter ondersteuning van de ontwikkeling van infrastructuur. Beleid dat van invloed is op 

sociale diensten, zorg of milieudiensten kan de ontwikkeling van sociale 

ondernemingen beïnvloeden door hen marktkansen te bieden of te ontnemen. 

Marktsfeer: de toegang tot en het succes van de markt zijn belangrijke vragen voor 

de vraagzijde: Hoe open is de consumenten- en overheidsmarkt om van sociale 

ondernemingen te kopen en zo duurzame inkomstengenererende modellen veilig te 

stellen? Is er gerichte regelgeving die bepaald gedrag van klanten aanmoedigt, zoals 

de Social Value Act15 in het VK?  Markten in de publieke sector kunnen al dan niet 

toegankelijk zijn voor sociale ondernemingen, hetzij om regelgevende redenen, hetzij 

door hoge toetredingsdrempels. Aan de aanbodzijde is het belangrijk om zowel het 

niveau van verfijning van de financiële markten als het niveau van ontwikkeling van 

de specifieke sociale financieringsmarkt te onderzoeken. Als de eerste 

onderontwikkeld is, is de kans groot dat de tweede in een embryonale staat verkeert, 
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omdat financieringsinstrumenten en -modellen die nog niet in de mainstream zijn 

getest, waarschijnlijk ook niet zullen worden uitgeprobeerd in de sociale 

financieringsarena, behalve door gemeenschaps- of crowdfundingbronnen. 

Cultuur: er moet aandacht worden besteed aan het bestaan, of het ontbreken 

daarvan, van filantropie en een cultuur van geven, aan de algemene openheid van 

de samenleving voor een sociale/milieuboodschap, en aan het bestaan van 

ondernemend, innovatief denken. De ervaring leert dat op markten met een sterke 

filantropische traditie sociale investeerders gemakkelijker partners vinden. Aan de 

aanbodzijde omvatten de relevante culturele aspecten innovatief denken op de 

financiële markten en het bestaan van risicobereidheid. 

Als alle investeerders bijvoorbeeld de voorkeur geven aan deals met een laag risico 

en een laag rendement, is het onwaarschijnlijk dat startende sociale ondernemingen 

met een hoog risico op lokaal niveau worden gefinancierd. Een cultuur van 

samenwerking is zeer belangrijk voor zowel de aanbod- als de vraagzijde, aangezien 

een gebrek aan een dergelijke cultuur de ontwikkeling van potentieel gunstige 

gezamenlijke leverings- of co-investeringsmodellen kan belemmeren. 

Monitor en evalueer uw impact 

Als sociale onderneming is het van vitaal belang om een resultaatkader te hebben 

om u te helpen het verband tussen uw activiteit en de resultaten te bepalen aan de 

hand van uw indicatoren. Als uw interventies niet leiden tot het gewenste resultaat, 

dan is het tijd om uw strategieën te heroverwegen. Waren uw veronderstellingen 

juist? Werkt u echt in de richting van de gewenste impact?  

Interne en externe factoren zullen leiden tot veranderingen. U moet voortdurend 

begrijpen wat er is veranderd, bepalen hoe u uw model kunt aanpassen, 

veranderingen doorvoeren en uw succes evalueren. 

Om uw impact te evalueren, gebruikt u sociale impactindicatoren. De indicatoren 

moeten zijn: 

Specifiek - gericht op een specifiek gebied voor verbetering. 

Meetbaar - kwantificeer of stel op zijn minst een indicator voor van de vooruitgang. 

Toewijsbaar - specificeer wie het zal doen. 
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Realistisch - vermelden welke resultaten realistisch gezien kunnen worden bereikt, 

gelet op de beschikbare middelen. 

Tijdgebonden - specificeer wanneer de resultaten kunnen worden bereikt. 

Aan de hand van deze indicatoren kan de doeltreffendheid (het effect) van uw 

maatregelen worden beoordeeld.  

Geef voorrang aan praktische indicatoren, met de nadruk op gegevens. Praat 

bijvoorbeeld over het aantal mensen dat baat heeft bij uw actie, de gecreëerde 

economische waarde, maar ook over sociaal welzijn, het creëren van sociale 

cohesie... 

Een voorbeeld van een resultaatkader: 

  

Stap 5: GEEF STEUN  

Wees niet bang om steun te krijgen. Er zijn tal van organisaties die startende 

ondernemingen via verschillende programma's ondersteunen:  

- Versnellings- en incubatieprogramma's 

- Digitale verbeteringen 

- Vrijwilligers inzetten 

- Zaaikapitaal  

- ... en nog veel meer! Ze zijn verschillend afhankelijk van uw regio en/of land. 

Identificeer deze structuren en zoek hulp, je bent niet alleen! 

Hier zijn enkele differentiaties tussen een paar structuren: 

Startup accelerators: zij werken met ondernemers voor een korte periode, meestal 

van 3 tot 4 maanden, en helpen je om de eerste stappen van de oprichting van je 

onderneming te doorlopen. Hun doel is om u in een paar weken van idee tot 

oprichting van uw onderneming te brengen. 

Bedrijfsincubators: een organisatie die wordt opgezet om kantoorruimte, apparatuur, 

coaching, netwerkverbindingen, een registratienummer en kapitaal te verstrekken 
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aan nieuwe bedrijven die net van start gaan. Het moet de groei en het succes van de 

nieuwe onderneming versnellen. Het duurt meestal meer dan een jaar. 

Je kunt ook veel advies en ondersteuning krijgen op het internet, op websites die 

gespecialiseerd zijn in sociale en solidaire economie vragen die je, door middel van 

hun artikelen en gidsen, tips zullen geven om je eigen bedrijf op te starten. 

Deze stappen zijn beknopt, en sommige ervan zijn meer praktische adviezen dan 

concrete hulpmiddelen. Daarom is dit geen uitputtende gids om te volgen. Het zou u 

echter op weg moeten helpen en u door uw verschillende vragen moeten leiden. 

  

CONCLUSIE 

Zoals u ziet is sociaal of cultureel ondernemerschap en sociale economie een 

multidimensionele beweging, met verschillende realiteiten naargelang de plaats van 

actie, maar ook naargelang het probleem dat ze tracht op te lossen. Toch maakt het 

gebruik van de economie en heeft het veel gelijkenissen in de stappen die moeten 

worden doorlopen als een algemene onderneming. Onthoud en wees sterk over uw 

sociale impact - dit zal u helpen om uitdagingen aan te gaan en duurzame 

ontwikkeling te creëren.  

De diversiteit van de beweging van sociaal ondernemen is een sterkte, omdat het 

voorwaarden voor innovatie en het creëren van antwoorden op verschillende 

problemen mogelijk maakt. 

" Om de armoede en de tekortkomingen van de economische crisis in onze 

samenleving te overwinnen, moeten we ons sociale leven in beeld brengen. We 

moeten onze geest vrijmaken, ons voorstellen wat nog nooit is gebeurd en sociale 

fictie schrijven. We moeten ons dingen voorstellen om ze te laten gebeuren. Als je 

het je niet verbeeldt, zal het nooit gebeuren. "Muhammad Yunus 
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We hopen dat deze gids je door de eerste stappen zal helpen en je zal aanmoedigen 

om een changemaker te worden; het is tijd om dingen te laten gebeuren! 

  

  Dit project wordt gefinancierd door de Europese Commissie.  

Deze publicatie geeft enkel de visie van de auteur weer, en de Commissie/Nationale 

Agentschappen kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik dat 

eventueel wordt gemaakt van de informatie die erin is vervat. 

  De "Intellectuele output 2: Een model voor Europees Ondernemerschap op 

sociaal/cultureel gebied" is ontwikkeld in het kader van Erasmus+ KA2 Strategisch 

Partnerschap voor Volwasseneneducatie Project "Grenzen in de geest" (Projectnr. 

2018-1-ES01-KA204-050833) en het is gelicenseerd onder een Creative Commons.  

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.  
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