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Voorwoord 

Duurzaamheid heeft me gedurende mijn ganse TEW-opleiding steeds ‘(be)geleid’ en 

geboeid. Het was dan ook niet meer dan logisch dat dit thema het onderwerp werd van 

mijn masterproef. Toen de mogelijkheid zich voordeed om deze interesse te 

combineren met een praktijkgerichte ervaring bij Ernst & Young (EY) ontstond ‘de ideale 

wereld’. Hierdoor heb ik ook voor het eerst kennis kunnen maken met de wereld van 

consultancy.  

 

Ik ben er persoonlijk sterk van overtuigd dat duurzaam en sociaal ondernemen steeds 

meer aan belang zal winnen. Duurzaamheid is immers geen trend maar ‘the new 

normal’. Of zoals mijn promotor Hans Verboven altijd zegt ... ‘Duurzaamheid is ten slotte 

alles’ … .  

 

In dit voorwoord wil ik graag mijn promotor, professor Hans Verboven, bedanken voor 

de opportuniteit die hij me gaf om bij EY mijn eerste werkervaring op te doen. Bovendien 

wens ik hem te danken voor de vrijheid en de vele verantwoordelijkheden die hij me 

toevertrouwde. Verder wil ik het ganse EY-team bedanken om me steeds verder te 

helpen bij alle mogelijke vragen, alsook om de altijd zeer aangename werksfeer. Het was 

een zeer boeiende, interessante en uitdagende ervaring waarop ik met veel plezier en 

genoegen zal blijven terugkijken.
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Abstract 

Deze masterproef beoogt de belangrijkste uitdagingen en mogelijke oplossingen voor 

sociale economie bedrijven in Vlaanderen a.d.h.v. twee cases in kaart te brengen. 

  

In het eerste deel belichten we het algemene kader van de sociale economie in Europa 

en in Vlaanderen. Daarbij wordt ook de impact van het Vlaams beleid sociale economie 

beschreven. Verder verdiepen we één van de belangrijkste uitdagingen van sociale 

economie bedrijven: de professionalisering van de bedrijfsvoering. Hierbij wordt een 

theoretisch model met de verschillende componenten voor professionalisering en 

bijhorende succesfactoren ontwikkeld. Dit model toetsen we op basis van onze eerste 

case uit de literatuur: de Manus-case. 

 

Het tweede deel van deze masterproef richt zich verder op de praktijk waarbij ook een 

tweede case, namelijk die van het bedrijf MetSense, vergeleken wordt met het 

opgestelde professionaliseringsmodel.  

 

In deel drie vatten we de conclusies m.b.t. het conceptuele kader, de impact van het 

Vlaams beleid en de professionalisering van sociale economie bedrijven samen.  
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Inleiding 

Het kapitalistisch systeem is al eeuwenlang de drijfveer van een significant deel van de 

wereldeconomie. Het ligt vandaag echter sterk onder vuur (Porter & Kramer, 2011). 

Bovendien heerst er een aanzienlijk grotere bewustheid inzake de huidige 

maatschappelijke problemen zoals toenemende armoede, vergrijzing, werkloosheid, 

gezondheidszorg, klimaatverandering en mobiliteit. De instanties die in het verleden en 

ook vandaag tegen deze problemen optraden en optreden, zijn voornamelijk de 

overheid en niet-gouvernementele organisaties (ngo’s), m.a.w. de non-for-profits.  

 

Langs de andere kant heb je for-profit bedrijven die economische winsten genereren uit 

hun business model. In vergelijking tot de vertrouwde instanties zoals overheden, die 

instaan voor het maatschappelijk belang, genereren deze bedrijven vaak aanzienlijk 

hogere inkomsten. De impact van deze ondernemingen zou dus beduidend groter 

kunnen zijn, wanneer ze zich ook om maatschappelijke problemen zouden 

bekommeren. 

 

Het zijn voornamelijk de auteurs Porter en Kramer die deze ondernemingsinkomsten als 

potentiële bron van investering in maatschappelijke problemen ontdekten. Bovendien 

zijn het ook deze auteurs die aan de oorsprong liggen van het concept shared value, 

geïntroduceerd in 2006. Tot op heden wint het concept shared value steeds meer aan 

belang. Het kan omschreven worden als het creëren van een wezenlijke verbetering 

voor de samenleving die eveneens waardevol is voor ondernemingen. (Porter & Kramer, 

2006) 

 

Succesvolle bedrijven hebben m.a.w. een gezonde maatschappij nodig en vice versa. 

Porter en Kramer (2006) schrijven dat er, wanneer een onderneming of een 

maatschappij enkel in eigen belang opereert, ten koste van een ander, waarde wordt 

vernietigd. Op deze manier probeert het concept shared value de grenzen van het 

kapitalisme te verleggen (Porter & Kramer, 2011). 
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Dit vertaalt zich ook één op één in het concept van de Triple Bottom Line (TBL), 

geïntroduceerd in 1994 door John Elkington. TBL is een duurzaamheidsframework dat 

stelt dat het voor bedrijven niet alleen om de financiële doelstellingen gaat, maar ook 

om de ecologische en sociale meerwaarde die een onderneming genereert. Elkington 

(2018) kwam hier recentelijk nog op terug om het concept verder te verfijnen. Het 

probleem stelt zich namelijk dat de TBL in de loop der jaren door bedrijven gezien werd 

als een accounting tool. Zo ontstonden bijvoorbeeld initiatieven zoals Global Reporting 

Initiative (GRI) en Dow Jones Sustainability Indexes (DJSI). Veel bedrijven beschouwden 

het concept als een evenwichtsoefening tussen de drie doelstellingen (planet, people, 

profit) waardoor er een trade-off mentaliteit ontstond. Het eigenlijke doel van TBL was 

echter om dieper na te denken over het kapitalisme en de toekomst hiervan. Elkington 

wil dan ook benadrukken dat, om echte, duurzame verandering teweeg te brengen, we 

een nieuwe golf van TBL innovatie en inzet nodig hebben. (Elkington, 2018)  

 

Vandaag de dag zijn de grenzen tussen  “for profit”, “not for profit” en “social profit” 

ondernemingen aan het vervagen. Langs de ene kant zien we for profit bedrijven die er 

meer en meer in slagen een balans te vinden tussen het creëren van maatschappelijke 

waarde enerzijds en economische winst anderzijds. Langs de andere kant zien we de 

groeiende verwachting van de buitenwereld dat ook sociale economie bedrijven 

moeten professionaliseren op vlak van bedrijfsvoering. Hierbij nemen ze de klassieke 

managementprocessen van reguliere bedrijven als voorbeeld. (Porter & Kramer, 2011; 

De Wulf, 2015) 
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Projectkader 

Probleemstelling 

Het ruimer perspectief van het shared value concept en de TBL kan nu afgebakend 

worden naar een specifiekere focus, wat leidt tot het onderwerp van deze 

masterscriptie: het in kaart brengen van de belangrijkste uitdagingen en mogelijke 

oplossingen van sociaal ondernemen in Vlaanderen, met hierbij de focus op 

professionalisering. Hierbij hoort de volgende probleemstelling:  

 

Financieel succesvolle bedrijven hebben dikwijls moeilijkheden om duurzaamheid te 

integreren en te verankeren in hun bedrijfsvoering (Verboven,2018). Langs de andere 

kant zijn er bedrijven die goed scoren op de sociale (“people”) en ecologische (“planet”) 

dimensies van de Triple Bottom Line, maar die het niet goed doen wat betreft de 

financiële dimensie (“profit”). Winstgevendheid is echter essentieel aangezien een 

bedrijf op langere termijn niet kan overleven zonder. Een betere score op deze financiële 

dimensie kunnen sociale ondernemingen onder meer bereiken dankzij een hogere graad 

aan professionalisering. Dit geldt ook voor doorstroombedrijven. De belangrijkste 

uitdaging voor toekomstgerichte bedrijven, onafhankelijk van het feit of ze een for-

profit, non-for-profit of social-profit doelstelling hebben, is dan ook het juiste evenwicht 

te vinden tussen sociale, ecologische en economische doelstellingen. 

 

Onderzoeksdoelstellingen  

Voortkomend uit de bovenstaande probleemstelling werden de volgende 

onderzoeksdoelstellingen voor deze masterproef vooropgesteld: 

- Beschrijvend doel 

- Evaluerend (toetsend) doel 

 

Bij het beschrijvend doel wordt er getracht een zo representatief mogelijk beeld te 

schetsen van de maatschappelijke uitdagingen waar ‘social entrepreneurs’ vandaag de 

dag mee geconfronteerd worden en wat de moeilijkheden zijn bij het oplossen daarvan. 
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Daarbij ligt de focus op professionalisering en het opstellen van een theoretisch kader 

hieromtrent.  

 

Bij het toetsend doel gaat het erom het bevonden kader van componenten voor 

professionalisering van de sociale economie te toetsen aan de realiteit. In 

samenwerking met EY Business Excellence Services en EY Climate Change & 

Sustainability Services, wordt er in deze masterproef een praktijkgericht onderzoek 

gevoerd om de theorie te toetsen aan de praktijk. Dit gebeurt aan de hand van use cases 

van sociale economie ondernemingen, en meer specifiek doorstroombedrijven.  

 

Onderzoeksvraag en subvragen 

De onderzoeksvraag en bijhordende subvragen voortkomend uit de reeds hierboven 

omschreven probleemstelling en onderzoeksdoelstellingen worden als volgt 

geformuleerd: 

Welke uitdagingen ondervinden sociale ondernemers in het algemeen, en wat zijn de 

specifieke uitdagingen in het kader van professionalisering? Wat zijn mogelijke 

oplossingen ?  

 

Aan de hand van de onderzoeksvraag worden enkele subvragen geformuleerd om de 

structuur van de masterproef op te bouwen:  

- Wat is sociaal ondernemerschap in Europa en Vlaanderen en wat is de 

meerwaarde hiervan?  

- Wat is een doorstroombedrijf en welke types bestaan er?  

- Welke belangrijke uitdagingen ondervinden sociale ondernemers in de 

dagelijkse realiteit? Wat is het belang van professionalisering hierbij? 

- In welke richting worden oplossingen voor deze problemen gezocht, o.a. dankzij 

het beleid van de Vlaamse overheid, en wie speelt daarbij welke rol ?  



 15 

Theoretisch kader  

De sociale economie en sociaal ondernemerschap wordt volgens de website 

socialeeconomie.be als volgt gedefinieerd: 

“de sociale economie bestaat uit bedrijven en initiatieven die:  

1. Specifieke maatschappelijke meerwaarde willen realiseren.  

2. Goederen en diensten leveren waarvoor klanten en behoeften bestaan, zowel 

vandaag als in de toekomst. De focus ligt op continuïteit, rendabiliteit en een efficiënte 

inzet van de middelen.” (Vlaanderen socialeeconomie, sd) 

 

Een belangrijke trend is dat de grenzen tussen reguliere en sociale economie bedrijven 

vandaag de dag vervagen. Er wordt van de sociale economie sector dan ook meer en 

meer verwacht dat ze professionaliseren op vlak van bedrijfsvoering. Dit is voor sociale 

ondernemingen tevens hun belangrijkste uitdaging. Hierbij nemen ze de klassieke 

managementsystemen als voorbeeld. (Porter & Kramer, 2011; De Wulf, 2015) 

 

In deze master wordt uit de bevonden literatuur een theoretisch kader opgesteld 

omtrent de componenten van professionalisering en hun belangrijkste 

succesfactoren voor de sociale economie.
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Methodologie 

Voor deze masterproef werd er specifiek gekozen volgens een kwalitatieve analyse te 

werken. Op basis van een literatuurstudie rond het onderwerp werden antwoorden 

gezocht op de onderzoeksvraag en bijhorende subvragen.  Onder de Vlaamse sociale-

economie bedrijven richten we ons specifiek op doorstroombedrijven.  Data rondom dit 

onderwerp werd verzameld en gescreend op wetenschappelijke kwaliteit en relevantie 

met in het achterhoofd de onderzoeksvraag. Voor het zoeken naar literatuur werd er 

getracht een tijdsrange van vijf jaar te behouden voor de geselecteerde data. Enkel voor 

de key papers van Porter & Kramer in de inleiding werd een uitzondering gemaakt.  

 

De volgende informatiekanalen werden gebruikt in het kader van deze masterproef: 

Google Scholar, databank van de Universiteit Antwerpen, overheidswebsites (MVO 

Vlaanderen, socialeeconomie.be, Departement Werk en Sociale Economie WSE, …) en 

instellingen of instanties gericht op het onderzoek naar sociale economie bedrijven 

(Voka, Verso, …).  

 

Op basis van de bevonden resultaten uit de literatuur wordt een theoretisch kader voor 

sociale economie bedrijven, dat gericht is op de componenten voor professionalisering 

en de daarbij horende succesfactoren, ontwikkeld. Dit theoretisch kader wordt aan de 

hand van twee use cases geëvalueerd. De eerste case van het sociale economie bedrijf 

Manus komt uit de literatuur. Voor de tweede case van het bedrijf MetSense wordt er 

vanuit de eigen praktijkervaring gereflecteerd op het vooropgestelde kader. 
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DEEL I: LITERATUUR
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1 Algemeen kader sociale economie 

Sociaal ondernemen kent een ruim scala aan verschillende definities in verschillende 

landen en dus een brede afbakening in de literatuur. In het volgende deel wordt er 

bekeken hoe de sociale economie gedefinieerd wordt, welke betekenis en omvang ze 

heeft, en aan welke regelgeving ze op zowel Europees als op Belgisch, en meer specifiek 

op Vlaams vlak, onderworpen is. Hierbij wordt ook het belang en de evolutie van de 

sociale economie belicht. Verder bekijken we met welke uitdagingen sociale economie 

bedrijven in België en Europa geconfronteerd worden. Tenslotte wordt er ingezoomd 

op een bepaald type van sociale ondernemingen, namelijk doorstroombedrijven.  

 

1.1  Sociale economie in Europa 

1.1.1 Een definitie 

Volgens de Europese Commissie heeft een significant deel van de Europese economie 

als doel een positieve sociale impact te creëren, eerder dan voor investeerders of 

aandeelhouders winst te genereren. Dit deel van de economie wordt ook wel de sociale 

economie genoemd. Deze sector omvat coöperaties, non-profit organisaties, 

stichtingen en sociale ondernemingen. Sociale economie bedrijven hebben vrij 

uiteenlopende activiteiten en doelstellingen, bieden een groot assortiment aan 

producten en diensten aan en genereren miljoenen jobs in de Europese Unie. Ze kunnen 

ook verschillende rechtsvormen aannemen. (European Commission, sd) 

 

De Europese Commissie beschouwt sociale ondernemingen als een integraal onderdeel 

van de sociale economie, en definieert een sociale onderneming als volgt:  

“A social enterprise is an operator in the social economy whose main objective is to 

have a social impact rather than make a profit for their owners or shareholders. It 

operates by providing goods and services for the market in an entrepreneurial and 

innovative fashion and uses its profits primarily to achieve social objectives.  
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It is managed in an open and responsible manner and, in particular, involves 

employees, consumers and stakeholders affected by its commercial activities” 

(European Commisssion, sd). 

De nadruk ligt hier duidelijk op de sociale impact die deze organisaties creëren en niet 

zozeer op winstmaximalisatie voor de aandeelhouders. Verder is bij het uitvoeren van 

de bedrijfsactiviteiten het ondernemend en innoverend aspect van belang. De winsten 

worden in hoofdzaak voor het realiseren van sociale doelstellingen aangewend en dus 

geherinvesteerd in de onderneming en in de maatschappij. Alsook wordt de 

onderneming op een transparante en verantwoorde wijze bestuurd. (Chaves & Monzón, 

2019) 

 

1.1.2 Betekenis en omvang  

In wat volgt wordt een situatieschets gegeven van hoe de sociale economie er vandaag 

uitziet in Europa. Ondanks de variatie en veelzijdigheid waarin sociaal ondernemerschap 

voorkomt, schat de Europese Commissie in dat: 

- Meer dan 10% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) van de Europese Unie 

bestaat uit de sociale economie. De sector wint meer en meer aan belang.  

- Meer dan 11 miljoen mensen werken in de sociale economie, wat neerkomt op 

ongeveer 6% van de werkende Europese populatie. 

- De sociale economie de financiële-economische crisis veel beter heeft overleefd 

dan andere sectoren en dus stabieler bleek te zijn.  

 

Uit bovenstaande gegevens blijkt het grote economische belang van de sociale 

economie in Europa, die niet meer weg te denken is in onze huidige samenleving. We 

vermelden hier wel bij dat de situatie sterk uiteen loopt per EU-land. In landen zoals 

België, Italië, Luxemburg, Frankrijk en Nederland is 9 tot 10% van de werkende bevolking 

actief in de sociale economie. In de nieuwe EU-lidstaten zoals Slovenië, Roemenië, 

Malta, Litouwen, Kroatië, Cyprus en Slowakije is de sociale economie een kleine maar 

opkomende sector, waarin minder dan 2% van de werkende bevolking actief is. 

(European Commission, sd; Chaves & Monzón, 2019) 
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1.1.3  Stimulering 

De vele en complexe maatschappelijke uitdagingen zoals klimaat, vergrijzing, 

digitalisering, toenemende armoede en mobiliteit vragen om nieuwe antwoorden. 

Overheden blijken deze minder en minder alleen te kunnen oplossen, deels omdat ze 

niet alle kennis in huis hebben. Hierbij botst de overheid ook op de limieten van wat ze 

nog kan financieren en organiseren. (Teughels, 2016) Daarnaast kunnen sociale 

ondernemingen en reguliere bedrijven samenwerken om maatschappelijke problemen 

op te lossen (Manus, 2016). Volgens Teughels (2016) worden partnerschappen en co-

creaties dan ook hoe langer hoe meer noodzakelijk. We zien dat deze samenwerking 

vandaag ook steeds meer en meer plaatsvindt waardoor de grenzen tussen sociaal en 

“normaal” stilaan vervagen. Het is voor beleidsmakers dus zeker de moeite om de 

sociale economie als groeisector te stimuleren. (Manus, 2016; Teughels, 2016) 

Tot dat inzicht kwam de Europese Commissie ook en ze wil daarom sociaal 

ondernemerschap steunen als hefboom voor welzijn, groei en jobs (Teughels, 2016). 

Hiervoor lanceerde Europa eind 2011 het “Initiatief voor sociaal ondernemerschap” of 

“Social Business Initiative” (SBI), met als doel een (korte termijn) actieplan op te stellen 

om de ontwikkeling van sociale ondernemingen, key stakeholders in de sociale 

economie en sociale innovatie te ondersteunen. Anders gesteld: Het SBI wenst een 

gunstig klimaat voor de groei en ontwikkeling van sociale ondernemingen en sociaal 

ondernemerschap in Europa te creëren. Sociale ondernemingen kunnen immers mee 

bijdragen tot slimme groei en werkgelegenheid omdat ze innovatieve antwoorden 

bieden op diverse maatschappelijke noden. Europa identificeerde drie belangrijke 

hefbomen om sociale economie te stimuleren, met daaraan gekoppeld 11 concrete 

acties: 

1. het verbeteren van toegang tot financiering voor sociale ondernemingen: 

- Een Europees regelgevingskader voor sociale investeringsfondsen 

vooropzetten 
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- Stimuleren van de ontwikkeling van het microkrediet specifiek door het 

wettelijk en institutioneel kader te verbeteren 

- Lanceren van een Europees financieel instrument om de toegang tot 

financiering te verbeteren 

- Sociale ondernemingen als investeringsprioriteit stellen voor het 

European Regional Development Fund en European Social Fund 

2. het vergroten van de zichtbaarheid van sociaal ondernemerschap: 

- Identificeren van best practices door het lanceren van een uitgebreid 

register van sociale ondernemingen in Europa 

- Creëren van een publieke databank van labels en certificaten toepasbaar 

op de sociale ondernemingen in Europa 

- Nationale en lokale overheden helpen bij het introduceren van 

maatregelen omtrent financiering, ondersteuning en stimulering van 

sociale ondernemingen  

- Creëren van een meertalig informatie-uitwisselingsplatform voor sociale 

ondernemers, business incubators en sociale investeerders.  

3. het verbeteren van het juridisch kader voor sociale ondernemingen: 

- Vereenvoudigen van de regelgeving omtrent wettelijke erkenning van de 

optionele rechtsvorm ‘European Cooperative Society’ 

- Kwaliteits- en werkcondities als prioritaire criteria aanzien bij het 

toekennen van overheidsaanbestedingen  

- Vereenvoudigen van de regelgeving omtrent het toekennen van 

overheidssteun  

(European Commission, sd) 

1.1.4 Impact Europese regelgeving  

Volgens het Kenniscentrum van Sociaal Europa (KCSE) heeft de Europese Unie in het 

algemeen steeds meer invloed op het beleid in de verschillende lidstaten.  
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Er wordt geschat dat 2/3 van de huidige nationale regelgeving gebaseerd is op het 

Europees beleid en dat dit enkel nog zal toenemen in de toekomst.  

Dit geldt ook voor het beleid rond sociale economie en nationale werkgelegenheid. Deze 

grotere impact op regelgeving brengt voor de sociale economie zowel kansen als 

bedreigingen met zich mee: 

- Aangezien de lidstaten door Europa worden aangezet tot besparingen zullen de 

sociale sectoren daar het vaakst als eerste mee geconfronteerd worden. 

- Daarnaast groeit echter meer dan ooit het besef dat er geen “markt” mogelijk is 

zonder sociale correctie, zonder sociale vangnetten en zonder maatschappelijke 

dienstverlening. Hierin kadert o.a. het Europese subsidiebeleid. (Kenniscentrum 

Sociaal Europa, sd) 

 

De “bedreiging” aan massa-besparingen in de sociale sector uit zich inderdaad ook als 

een opportuniteit. Sociale ondernemingen gaan met deze bedreiging namelijk steeds 

creatiever om. De nadruk verschuift van overwegend gesubsidieerde spelers naar echt 

ondernemerschap, waarbij de winst wordt geherinvesteerd in nieuwe initiatieven om 

zo nog meer te voldoen aan maatschappelijke noden. Deze tendens is binnen Europa 

zeer opvallend. In Vlaanderen wordt er eveneens stilaan een verschuiving richting 

sociaal ondernemerschap onder druk van een bezuinigende overheid opgemerkt. 

(Teughels, 2016) Hierover volgt meer in het volgende deel. 

 

1.2 Sociale economie in Vlaanderen 

1.2.1 Een definitie 

In Vlaanderen wordt, in tegenstelling tot Europa waar het veeleer over de sociale 

onderneming zelf gaat, eerder de meer algemene term sociale economie gebruikt. Zoals 

eerder gesteld blijkt internationale vergelijking moeilijk te zijn omdat elk land een 

andere invulling aan het begrip geeft. (Teughels, 2016) 

 

 De definitie van de sociale economie  volgens de Belgische overheid luidt:  
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“Sociale economie is een alternatief voor de klassieke economie. Deze vorm van 

economie is niet uitsluitend gebaseerd op winst, maar steunt op de volgende 

belangrijke principes: 

- autonomie van bestuur ten opzichte van de overheid 

- personen en werkgelegenheid primeren op kapitaal bij de herverdeling van de 

winst 

- het doel is dienstverlening aan de leden en de maatschappij, die primeert op 

winst 

- een democratisch beslissingsproces” (belgium, sd). 

Deze definitie-principes zijn ook deels herkenbaar in het Europees kader. Wat echter 

opvalt bij deze definitie is dat het ondernemerschap hier expliciet niet vermeld wordt in 

vergelijking met het Europees kader. Volgens een Europees vergelijkende studie van 

2014 is inderdaad gebleken dat sociale economie in Vlaanderen voornamelijk gezien 

wordt als een gesubsidieerd tewerkstellingsbeleid, gericht op inschakeling van zwakkere 

arbeidskrachten, en veel minder als volwaardig ondernemen. Als noot vermelden we 

nog dat deze Europese studie ook zeer kritisch was voor het sociale economie beleid in 

Vlaanderen. Zo stelde ze onder andere de volgende gebreken vast: “geen herkenbare of 

gangbare definitie van sociaal ondernemerschap, geen duidelijk beleid gericht op het 

aanmoedigen hiervan, geen duidelijke herkenbaarheid dankzij labeling of certificering, 

geen impactstudies en tot slot uiteraard een versnippering van het beleid”. (Teughels, 

2016)	

De focus op inschakeling van arbeidskrachten blijkt nogmaals uit hoe het Vlaamse beleid 

kijkt naar de sociale economie: 

“De sociale economie is in de eerste plaats economie tout court, mét bijzondere 

aandacht voor de tewerkstelling van mensen uit de kansengroepen…” (Vlaanderen 

socialeeconomie, sd). 

 

We stellen dus vast dat de sociale economie in Vlaanderen ook wel “enkel” 

inschakelingseconomie kan of kon genoemd worden. Europa ziet dit echter veel ruimer. 
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De laatste jaren zien we wel meer en meer een verschuiving van de focus op inschakeling 

naar het stimuleren van algemeen sociaal ondernemerschap door de Vlaamse overheid. 

Er kan inderdaad gesteld worden dat de eerdere gebreken van een beperkte 

interpretatie van de definitie van sociale economie en de daarmee gepaard gaande 

gevolgen intussen werden opgepikt. Dit blijkt uit de sinds april 2018 vernieuwde website 

van de Vlaamse overheid socialeeconomie.be (Homans, 2018). Volgens deze bron 

betekent sociaal ondernemerschap, ondernemerschap met een sociale invalshoek, 

meer bepaald: 

“sociale economie bestaat uit bedrijven en initiatieven die:  

1. Specifieke maatschappelijke meerwaarde willen realiseren.  

2. Goederen en diensten leveren waarvoor klanten en behoeften bestaan, zowel 

vandaag als in de toekomst. De focus ligt op continuïteit, rendabiliteit en een efficiënte 

inzet van de middelen” (Vlaanderen socialeeconomie, sd). 

 

Zoals eerder vermeld kunnen deze goederen en diensten en dus de activiteiten van de 

sociale economie zeer uiteenlopend zijn: “sociaal-professionele integratie, gezondheid, 

financiële diensten, sociale diensten, cultuur, ambachten, handel, buurt-en 

nabijheidsdiensten en de landbouwsector” (belgium, sd). 

 

De Vlaamse overheid heeft ook ingezet op het beleid en het aanmoedigen van sociaal 

ondernemerschap of maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Zo heeft ze het 

digitaal kenniscentrum MVO Vlaanderen in 2005 opgericht om alle informatie omtrent 

sociaal ondernemerschap samen te brengen en te verspreiden, alsook best practices en 

instrumenten rond MVO toe te lichten. De volgende definitie van MVO is gangbaar: 

“Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is de verantwoordelijkheid van 

een organisatie voor de effecten van haar besluiten en activiteiten op de maatschappij 

en het milieu door transparant en ethisch gedrag (Bron: ISO 26000). MVO houdt in dat 

organisaties aandacht voor mensenrechten, consumentenbelangen en sociale, 

ethische en milieukwesties in hun activiteiten en kernstrategie integreren in 

nauwe samenwerking met hun stakeholders om: 
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• zoveel mogelijk gedeelde waarde te creëren voor hun 

eigenaren/aandeelhouders en voor hun andere stakeholders en de 

samenleving als geheel; 

• mogelijke negatieve effecten op te sporen, te voorkomen en te verminderen” 

(MVO Vlaanderen, sd). 

Deze definitie legt de focus nog breder en meer op duurzaamheid. Hierdoor richt het 

beleid sociale economie zich naar alle ondernemers en spreekt hun aan om hun 

maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen. Meer over het beleid sociale 

economie is te vinden in sectie 1.2.5.  

1.2.2 Doorstroombedrijven 

In deze masterproef richten we de focus van sociaal ondernemerschap op een bepaald 

segment van bedrijven die een positieve sociale impact willen genereren, namelijk 

doorstroombedrijven.  

 

Doorstroombedrijven zijn bedrijven die als doel en kerntaak hebben mensen tewerk te 

stellen die niet voor een job in de ‘reguliere’ economie in aanmerking komen. Dit gaat 

over personen die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Hier worden onder 

meer mee bedoeld: mensen met een arbeidshandicap, een psychosociale 

arbeidsbeperking of uiterst kwetsbare personen. Deze personen worden ook wel 

doelgroepmedewerkers genoemd. In het meest voorkomende type doorstroombedrijf, 

namelijk het maatwerkbedrijf (de voormalige beschutte en sociale werkplaatsen), heeft 

minstens 65% van de werknemers een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het doel van 

een doorstroombedrijf is dus duidelijk sociaal. Echter, de winstgevendheid van het 

bedrijf is onmisbaar om te kunnen overleven. (Vlaanderen sociale economie, sd) 

Doorstroombedrijven moeten dus net zoals reguliere bedrijven rendabel zijn en 

kwaliteit leveren (Groep Maatwerk, sd). Met het enige verschil dat doorstroombedrijven 

met een extra uitdaging worden geconfronteerd. Het werken met 

doelgroepmedewerkers veroorzaakt immers een rendementsverlies. (Manus, 2016) 
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Er bestaan twee verschillende types van doorstroom. ‘Interne doorstroom’ betekent dat 

doelgroepmedewerkers binnen de eigen organisatie kunnen doorstromen of eventueel 

binnen een ander sociaal economie bedrijf een functie kunnen bekleden. Voor deze 

individuen is doorstromen naar reguliere bedrijven niet mogelijk en is de sociale 

economie het eindstation. ‘Externe doorstroom’  betekent dat doelgroepmedewerkers 

het sociaal economie bedrijf verlaten en aan de slag gaan bij reguliere bedrijven in het 

Normaal Economisch Circuit (NEC). (Gids doorstroom sociale economie, sd) 

 

1.2.3 Betekenis en omvang  

Algemene cijfers over het belang van de sociale economie in België (Bv. het percentage 

van het BBP) zijn vreemd genoeg niet te vinden. Het belang van de sociale economie in 

Vlaanderen blijkt echter duidelijk uit het jaarrapport van het departement Werk en 

Sociale Economie (WSE). Budgettair werd er 451 miljoen euro voorzien voor de sociale 

economie in 2017. Dit komt neer op 0,2% van het Vlaams BBP en op 1,1% van de 

uitgaven van de Vlaamse begroting. (Vanderpoorten, 2019) 

 

Ook op het niveau van tewerkstelling is de sociale economie van groot belang. Zo waren 

er in 2017 er 26.118 doelgroepmedewerkers tewerkgesteld in Vlaanderen. Het belang 

van de sociale economie omvat echter veel meer dan budgettering en tewerkstelling 

alleen. (Vanderpoorten,2019) Uit een onderzoek van de Provinciale 

Ontwikkelingsmaatschappij (POM) uit West-Vlaanderen over de verankeringswaarde in 

de economie van maatwerkbedrijven wordt het belang duidelijk. Daaruit blijkt dat 

maatwerkbedrijven volwaardig deelnemen aan de economie alsook de West-Vlaamse 

industrie versterken. Bijna één op twee (47,8%) van de West-Vlaamse industriële 

ondernemingen werkt samen met een maatwerkbedrijf. Verder vertegenwoordigen de 

West-Vlaamse ondernemingen (met meer dan 10 werknemers) verbonden met de 

maatwerkbedrijven 57,5% van de totale tewerkstelling bij alle ondernemingen (met 

meer dan 10 werknemers) uit alle sectoren. Anders gesteld volgens de POM West 

Vlaanderen: ”Er is maar één economie en de maatwerkbedrijven zitten mee in het hart 

van die economie en dragen bij tot de verankering ervan” (POM West Vlaanderen,2017).  
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Deze stelling wordt eveneens bevestigd door de Vlaamse provincies te samen onder het 

overkoepelend orgaan de Vereniging Vlaamse Provincies (VVP) : “zuurstof geven aan de 

sociale economie is zuurstof geven aan de economie in zijn geheel” (Vereniging Vlaamse 

Provincies, sd). 

 

1.2.4 Stimulering  

In het algemeen heeft De Vlaamse overheid als doelstelling om tegen 2020 een 

werkzaamheidgraad van 76% te bereiken. Uit het meest recente jaarrapport rond de 

Vlaamse sociale economie gepubliceerd door het departement (WSE) vertoont de 

werkzaamheidsgraad in Vlaanderen de laatste jaren een stijging. In 2017 kwam dit neer 

op 73%. Uit de voorlopige cijfers voor het derde kwartaal van 2018 blijkt de stijging zich 

voort te zetten tot 74,4% (zie bijlage 1). Een andere opvallende trend is dat de 

arbeidsmarkt de laatste jaren steeds krapper wordt. Dit wil zeggen dat er steeds minder 

niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) zijn om de openstaande vacatures in te vullen 

(zie bijlage 2). (Homans, 2014; Vanderpoorten, 2019) 

 

De grote uitdaging ligt echter bij de participatie van sociaal zwakkeren in de 

maatschappij. Hierbij ligt de arbeidsdeelname van kansengroepen een stuk lager dan 

het Vlaams gemiddelde. Volgens de VDAB werden er 219.576 NWWZ geteld in 2014. 

Daarvan behoort 73% tot minstens één van de volgende kansgroepen: vijftigplussers, 

allochtonen, personen met een arbeidshandicap of kortgeschoolden. Ongeveer de helft 

hiervan behoort nog eens tot meer dan één kansgroep. (Homans, 2014)  

 

Met andere woorden, er is werk aan de winkel. De sociale economie sector heeft een 

potentiële doelgroep en kan dus een zeer belangrijke bijdrage leveren tot het verhogen 

van de werkzaamheid in het algemeen, en van de kansengroepen in het bijzonder. 

Bovendien wordt de sociale economie ook meer en meer aangesproken gezien de 

krapte die vandaag op de arbeidsmarkt heerst. (Vereniging Vlaamse Provincies, sd) 

In het volgende deel worden de incentives van het beleid van de Vlaamse overheid 

hieromtrent gekaderd.  
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1.2.5 Impact van het Vlaams beleid 

Er zijn drie belangrijke strategische doelstellingen waarnaar de Vlaamse overheid in haar  

beleid sociale economie wil streven: 

• In de eerste plaats ‘Iedereen aan het werk/Iedereen participeert’, 

• In de tweede plaats ‘Lokaal maatschappelijk surplus genereren’, en ten slotte 

• ‘Investeren in een duurzame toekomst voor Vlaanderen’.  

 

In wat volgt worden de drie doelstellingen en realisaties van het beleid toegelicht. Meer 

concreet gaan we in op wat de uitdagingen voor de sociale economie zijn, naar welke 

oplossingen er gestreefd wordt en wie daarbij welke rol speelt. 

 

Als eerste strategische operationele doelstelling gaan we in op ‘Iedereen aan het 

werk/Iedereen participeert’.  

 

1.2.5.1 ‘Iedereen aan het werk/Iedereen participeert’ 

Zoals de doelstelling zelf duidelijk maakt, wil de overheid streven naar een inclusief 

Vlaanderen waarin iedereen maximaal kan participeren. Zoals reeds vermeld, is het doel 

daarbij een tewerkstellingsgraad van 76% tegen 2020. Daarbij zou de doorstroom van 

de sociale naar de reguliere economie een grote rol moeten spelen. (Homans, 2014) 

 

Bij de effectieve doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt werden echter de volgende 

uitdagingen vastgesteld. Er bestaat vandaag een grote groep gemotiveerde 

werkzoekenden die in aanmerking komt voor een job in de sociale economie maar vaak 

geen werk vindt omdat er te weinig vacatures zijn. Ondanks de ‘krapte’ op de 

arbeidsmarkt zien we verder dat de juiste mensen voor de juiste vacatures vinden een 

uitdaging blijft. Bijkomend wordt er vastgesteld dat werkgevers en werknemers elkaar 

niet altijd vinden. Verder blijken de beschikbare arbeidsplaatsen niet altijd naar de 

personen met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt te gaan. Ten slotte heerst er ook 

een spanning langs de kant van doorstroombedrijven.  
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Omwille van de druk tot doorstroom moeten de beste werkkrachten het bedrijf 

verlaten, terwijl juist die bijdragen tot de goede werking van het bedrijf. Dit gaat in tegen 

alle vormen van ondernemerschap. (Homans, 2014; Vereniging Vlaamse Provincies, sd)  

 

Effectieve doorstroomcijfers worden niet gegeven maar de conclusie is dat de 

doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt nog minimaal is in Vlaanderen (Homans, 

2014). De oorzaak ligt in het feit dat er in het verleden vooral werd ingezet op 

tewerkstelling waarbij de sociale economie het eindstation was, en er geen of te weinig 

focus was op effectieve doorstroom. De Vlaamse overheid wil nu (nog) meer inzetten 

op doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt zodat er hierdoor meer plaatsen 

vrijkomen voor personen die nog niet zonder ondersteuning aan de slag kunnen gaan. 

(Teughels, 2016) 

 

Waarom deze verhoogde focus op doorstroom? Het antwoord vindt men in de 

opportuniteit en het geloof dat de sociale economie een professionele en betrouwbare 

sleutelpartner van reguliere bedrijven kan worden. “Door reguliere bedrijven diensten 

en/of projecten aan te bieden die verband houden met inclusief ondernemen kunnen 

sociale economie bedrijven een volwaardige partner worden van reguliere bedrijven. 

Deze actieve vorm van werkgevers benaderen is nieuw voor de sociale sector, maar het 

is onmiskenbaar een grote kans om een belangrijke actor te worden op de reguliere 

arbeidsmarkt, zeker als ze erin slaagt om van inclusief ondernemen de norm te maken 

binnen de werking van reguliere bedrijven” (Manus, 2016). 

 

Met het oog op het bereiken van de doelstelling “76% werkzaamheidsgraad tegen 2020” 

en de rol van de doorstroombedrijven hierin is een belangrijke vooruitgang geboekt met 

het “Collectief Maatwerk” decreet. Deze maatregel richt zich op werkzoekenden met 

een grote afstand tot de arbeidsmarkt omwille van persoonsgebonden factoren of tot 

personen met een arbeidshandicap. Het Collectief Maatwerk is een hervorming van de 

voormalige sociale en beschutte werkplaatsen naar maatwerkbedrijven.  
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Om toegang te krijgen tot de voordelen van deze maatregel moet er sprake zijn van een 

rendementsverlies en een begeleidingsnood van desbetreffende werknemers, ook wel 

doelgroepmedewerkers genoemd. (Homans, 2014) 

 

Het “Collectief Maatwerk” decreet staat in voor de compensatie van dit 

rendementsverlies. Verder zijn onder het nieuwe decreet niet enkel maatwerkbedrijven 

voorzien maar ook maatwerkafdelingen. Voor een regulier bedrijf bestaat er de optie 

om een maatwerkafdeling op te richten. Hun corebusiness is dan niet gericht op 

doorstroom maar zo kunnen deze bedrijven eveneens een steentje bijdragen aan de 

sociale economie. Dit door een kwaliteitsvolle inschakeling van een kleinere groep 

mensen te realiseren. (Vlaanderen socialeeconomie, sd) 

 

De VDAB speelt hier een belangrijke rol als regisseur die over de maatregel waakt alsook 

de juiste begeleiding voor de juiste personen zoekt. Voor het implementeren van de 

maatregel werd een begeleidende overgangsperiode van ongeveer een jaar voorzien. 

Het collectief maatwerk is officieel in voege getreden op 1 januari 2019. In tegenstelling 

tot vroeger worden er nu gelijke kansen gecreëerd voor alle ondernemers die de stap 

naar collectief maatwerk willen nemen waar vroeger de maatregelen beperkt waren tot 

bepaalde rechtspersonen. (Homans, 2014) Hierdoor wordt de brug tussen sociale 

economie en reguliere bedrijven verkleind. 

 

Recentelijk is er ook sprake van een hervorming van de “SINE” (Sociale 

Inschakelingseconomie) maatregel naar “Individueel Maatwerk” om de 

gelijkvormigheid en de stimulering van inschakeling en doorstroming nog verder door 

te voeren. De SINE maatregel benut werkloosheidsuitkeringen in de vorm van een 

loonpremie en RSZ-korting die de herinschakeling van zeer moeilijk te plaatsen 

werklozen in de sociale inschakelingseconomie stimuleert en een werkervaring 

aanbiedt.  
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De principes van “Individueel Maatwerk” zijn analoog met “Collectief Maatwerk” met 

het enige verschil dat de inschakeling van een doelgroepmedewerker op individuele 

basis gebeurt en het rendementsverlies van één werknemer moet compenseren. Deze 

hervorming is tot op heden echter nog niet doorgevoerd. (Homans, 2014; Homans, 

2018) 

	

Uit de beleidsnota en beleidsbrief, kan er gesteld worden dat het Vlaams beleid zich 

meer en meer richt op het creëren van kansen via doorstroom. 

 

Eerst en vooral door de drempels van de doorstroom naar de reguliere economie zo laag 

mogelijk te houden voor de doelgroepmedewerkers. Hieromtrent lanceerde het beleid 

sociale economie in 2017 het initiatief ‘proeftuinen’ rond samenwerking tussen de 

sociale en de reguliere economie. Deze figuurlijke proeftuinen werden opgezet in 

verschillende sectoren van de sociale economie. Concreet verkenden beide partijen 

welke specifieke functies binnen de sectoren tewerkstelling bieden voor mensen met 

een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast werden ze ondersteund in hun 

doorstroomproces en werd het ‘matchen’ van sociale economie bedrijven met reguliere 

bedrijven begeleid. Dit project is eind 2018 afgerond maar zal vervolgd worden dit 

najaar. Verder wil de overheid doorstroombegeleiding voorzien bij reguliere 

ondernemers. Het Europees Sociaal Fonds (ESF) speelt hier een belangrijke rol als 

doorstroombegeleider. Concreet zoekt het ESF mee naar een job op maat, zorgt voor 

een goede overdracht tussen beide partijen en biedt hen nog ondersteuning tot 3 

maanden op de nieuwe werkvloer. Tot slot wenst ze ook de instroomdrempel voor 

reguliere bedrijven verlagen. Het blijkt namelijk niet altijd makkelijk te zijn om deze 

bedrijven ervan te overtuigen doorstromers een kans te geven. De overheid wil blijven 

inzetten op deze problematiek in de toekomst. (Homans, 2018) 

 

In de beleidsbrief 2018-2019 staat vermeld dat de overheid zoveel mogelijk blijft zoeken 

naar inclusie-en doorstroombevorderende maatregelen alsook het verder bouwen aan 

de brug tussen sociale en reguliere economie.  
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Momenteel verkregen een 40-tal reguliere ondernemingen inmiddels een mandaat om 

aan doorstroombegeleiding te doen. Tot slot zet de Vlaamse overheid sterk in op het 

creëren van zoveel mogelijk tewerkstellingsplaatsen in de sociale economie. In 2018 

werd een bijkomend contingent van 500 VTE (Voltijds Equivalent) gecreëerd voor de 

sociale en beschutte werkplaatsen. (Homans, 2014; Homans, 2018) 

 

Dankzij al deze maatregelen vinden meer en meer reguliere bedrijven de weg naar 

sociaal en inclusief ondernemen, en vervagen de grenzen tussen reguliere en sociale 

ondernemingen. 

“Sociaal ondernemen is dus wereldwijd niet meer het exclusieve speelterrein van sociale 

ondernemingen, vrijwilligersorganisaties, non-profit sectoren of overheden. Meer en 

meer reguliere bedrijven vinden de weg naar sociaal en ‘’inclusief ondernemen”. 

Deze reguliere bedrijven zien een bijzondere meerwaarde op de volgende domeinen: 

- Sociaal en inclusief ondernemen vanuit de overheid is vaak een voorwaarde voor 

het behalen van normeringen, labels, kwaliteitscertificaten en awards/prijzen 

met betrekking tot MVO 

- De financiële ondersteuning voor sociaal/inclusief ondernemen wordt 

tegenwoordig ook uitgebreid naar sociale en reguliere bedrijven 

- Klanten (particulieren/overheden) zijn in toenemende mate geïnteresseerd in de 

werking en de filosofie van een bedrijf. Een sociaal label is steeds vaker een factor 

die doorweegt in de keuze van de klant om met een bedrijf in zee te gaan. 

Overheden eisen bijvoorbeeld voor overheidsopdrachten sociale clausules of 

kwaliteitscriteria waarbij bedrijven worden gestimuleerd om samen te werken 

met sociale ondernemingen en waarbij soms zelfs doorstroom en inclusief 

ondernemen worden gevraag” (Manus, 2016). 

 

1.2.5.2 ‘Lokaal maatschappelijk surplus genereren’ 

De tweede strategische doelstelling: ‘Lokaal maatschappelijk surplus genereren’ legt de 

nadruk op het belang van lokale besturen voor de sociale economie in Vlaanderen. Deze 

lokale besturen staan het dichtst bij de bevolking en haar noden.  



 33 

Er wordt vanuit de Vlaamse overheid nog meer vertrouwen en verantwoordelijkheid 

gegeven aan de lokale besturen zodat zij het sociale economie beleid kunnen vertalen 

naar hun eigen context. Hierbij speelt de lokale diensteneconomie een belangrijke rol. 

(Homans, 2014) De lokale diensteneconomie is een segment van de sociale economie 

van waaruit de lokale overheid een dienstenaanbod uitbouwt om zo oplossingen te 

zoeken voor maatschappelijke uitdagingen alsook kansen te creëren voor 

doelgroepmedewerkers (Vlaanderen socialeeconomie, sd). Hierbij moet ook vermelding 

gemaakt worden van bestaan van het LDE (lokale diensteneconomie) decreet. De LDE 

maatregel wil de talenten van personen die moeilijk uit werkloosheid geraken verbinden 

met maatschappelijke diensten en zo een competentieversterkend traject bieden. 

Omdat de plaatsen in de lokale diensteneconomie beperkt zijn besteden ook zij veel 

aandacht aan doorstroom. De overheid verwacht dan ook dat de besturen initiatief 

nemen in het creëren van een aanvullend en passend dienstenaanbod en zo hun lokale 

regierol opnemen. (Homans, 2014) 

 

1.2.5.3 ‘Investeren in een duurzame toekomst voor Vlaanderen’ 

Als derde en laatste doelstelling van het sociale economie beleid geldt: ‘Investeren in 

een duurzame toekomst voor Vlaanderen’. Om de duurzame economische groei van 

Vlaanderen te verzekeren, richt het beleid zich op het stimuleren en versterken van 

innovatie en ondernemerschap. Het beleid richt zich niet enkel naar bedrijven met een 

sociaal doel, maar gaat breder naar alle ondernemers toe teneinde hen te stimuleren 

hun maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen. Daarnaast wil de overheid 

met één stem spreken en het aanspreekpunt worden met het digitaal kenniscentrum 

MVO Vlaanderen. Tenslotte wil ze het concept van Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen verder verspreiden. (Homans, 2014) 

 

1.2.6 Uitdagingen voor sociale ondernemingen 

Ondanks de wil tot stimulering van de overheid ondervinden sociale ondernemers nog 

steeds grote uitdagingen. Eerst en vooral blijft de toegang tot kapitaal één van de 

grootste valkuilen voor de groei en ontwikkeling van sociale ondernemingen.  
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Bovendien ondervinden sociale ondernemers ook drempels bij toegang tot 

overheidssteun en vinden ze niet altijd de juiste en snelste weg naar opleiding, advies, 

investeringssubsidies en innovatiesteun. (Homans, 2014) Verder is zichtbaarheid van 

sociaal ondernemerschap nog niet op punt in Vlaanderen en moet er verder ingezet 

worden op het verhogen ervan. Tenslotte heerst er nog grote onduidelijkheid en 

verwarring omtrent het juridisch kader van sociale ondernemingen. (Teughels, 2016) 

 

Deze uitdagingen stemmen volledig overeen met en bevestigen de eerdere bevindingen 

van de Europese Commissie.  

 

Om mogelijke oplossingen voor bovengenoemde uitdagingen te bieden werden de 

volgende initiatieven geïnitieerd vanuit de Vlaamse overheid: 

 

1) Toegang tot kapitaal 

Vandaag de dag speelt het Sociaal Investeringsfonds (SIFO) en Trividend, het Vlaams 

Participatiefonds een belangrijke rol in het ondersteunen van sociale ondernemingen 

op vlak van toegang tot kapitaal. De overheid wil daarom verder inzetten op het 

efficiënter maken van het SIFO. (Homans, 2014) 

 

Daartegenover staat dat de sociale economie momenteel dan weer geen toegang heeft 

tot ondersteuningsmaatregelen waarop de reguliere economie wel een beroep kan 

doen, zoals de KMO-portefeuille (Vereniging Vlaamse Provincies, sd). 

 

2) Toegang tot overheidssteun 

Om de overheidssteun te bevorderen werd een nieuw collectief ondersteuningsmodel 

uitgewerkt met als doel de ondersteuning voor de sociale economie gericht en flexibel 

te maken (Homans, 2018).  
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Met het oog op verdere ontwikkeling van het ondersteuningsaanbod werden verder de 

noden en verwachtingen vanuit de sector bevraagd en ook de impact van een aantal 

strategische trends onderzocht (Homans, 2018). 

 

Daarnaast zijn er door de Vlaamse overheid concrete subsidieoproepingen gelanceerd 

ter ondersteuning van startende ondernemers, innovatieve sociale ondernemingen 

alsook een subsidieoproep voor duurzame investeringen. Ook kunnen startende 

ondernemers sinds juli 2018 deelnemen aan een collectief begeleidingstraject waar ze 

onder meer geholpen worden met het uitwerken van hun ondernemingsplan. Verder is 

de sociale economie website vernieuwd om deze gebruiksvriendelijker te maken en 

sociale economie bedrijven beter in verbinding te brengen met reguliere bedrijven. 

(Homans, 2014; Homans, 2018) 

 

Tenslotte wordt onderzocht hoe een sociale impactmeting meerwaarde kan genereren  

om de drempels tot ondersteuning te verlagen (Homans, 2014). Indien effectieve 

resultaten van sociale ondernemers meetbaar en zichtbaar gemaakt kunnen worden, 

kan dit leiden tot meer vertrouwen en meer toegang tot overheidssteun, ook in het 

kader van toegang tot kapitaal. Dit wordt ook bevestigd door Manus (2016). De keuze 

van (lokale) overheden en reguliere bedrijven om met sociale economie bedrijven 

samen te werken zal meer en meer afhangen van de sociale meerwaarde die effectief 

gerealiseerd wordt. De sociale meerwaarde en impact van een sociaal business model 

moet aantoonbaar, haalbaar en niet weerlegbaar zijn. (Manus, 2016) 

 

3) Zichtbaarheid  

MVO Vlaanderen en de website sociale economie spelen een belangrijke rol in het 

vergroten van de zichtbaarheid en erkenning van sociaal ondernemerschap, en nog 

breder van MVO. Het digitaal kenniscentrum MVO Vlaanderen is een laagdrempelig 

informatiekanaal met als doel bedrijven en organisaties te helpen bij het omzetten van 

MVO in de praktijk. MVO Vlaanderen inspireert en informeert over Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen en biedt een ruim aanbod aan instrumenten.   
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Het is ook een uitwisselingsplatform waar ondernemers hun verhalen kunnen delen met 

als uitgangspunt van elkaar te leren. Daarnaast biedt de website sociale economie 

eveneens uitgebreid informatie over sociaal ondernemen en een databank met alle 

geregistreerde sociale economie bedrijven in Vlaanderen, met als doel op deze manier 

samenwerkingsverbanden te bevorderen. (MVO Vlaanderen, sd; Vlaanderen 

socialeeconomie, sd) 

 

4) Juridisch kader: 

Sociale economie bedrijven kunnen heel wat verschillende rechtsvormen aannemen. Dit 

kan voor heel wat onduidelijkheid zorgen. In het verleden en ook vandaag nog ligt de  

nadruk vooral op Verenigingen Zonder Winstoogmerk (VZW’s). Deze rechtsvorm maakt 

het voor sociale economie bedrijven moeilijk omdat winst slechts als bijkomstig wordt 

beschouwd. Dit heeft dan ook tot verschillende rechtszaken geleid in het verleden. 

(Teughels, 2016) 

  

Door de tegenstelling tussen vennootschappen en verenigingen te doorbreken, heeft de 

Vlaamse overheid in 1995 de rechtsvorm Vennootschap met Sociaal Oogmerk (VSO) 

opgericht. Die moest toelaten dat VZW’s alsnog economische activiteiten konden 

verrichten. Deze rechtsvorm is echter relatief weinig gekend en werd niet veel gebruikt. 

(Teughels, 2016) 

 

Een andere en interessantere rechtsvorm die in het leven is geroepen, is de 

coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA). Ondanks het feit 

dat een CVBA geen sociale onderneming is, heeft deze bijzondere voordelen. Een CVBA 

kan onder meer makkelijker aan kapitaal geraken bij het grote publiek. (Teughels, 2016) 

De laatste jaren is de populariteit van deze rechtsvorm aan het toenemen. Het beleid 

sociale economie wil dit coöperatief ondernemerschap stimuleren omwille van het 

participatief karakter ervan. Ondanks de stijgende interesse in deze ondernemingsvorm 

blijft het coöperatieve model onvoldoende gekend.  
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Op de vernieuwde websites van socialeeconomie.be en mvovlaanderen.be wordt er wel 

informatie aangeboden over de verschillende mogelijkheden die deze 

ondernemingsvorm heeft. (Homans, 2014) 

 

Verdere stappen omtrent een mogelijke verduidelijking van het juridisch kader blijken 

echter niet uit de beleidsbrief en beleidsnota.  

 

Naast het bestaan van verschillende rechtsvormen blijft de gelijkschakeling van 

arbeidsrechtelijke kaders van de voormalige sociale en beschutte werkplaatsen een 

uitdaging. De Vlaamse Regering sloot in juni 2018 het Vlaams Intersectoraal Akkoord 

(VIA 5) af met de sociale profitsector. Er werd hierdoor volop ingezet op de 

gelijkschakeling van een aantal belangrijke arbeidsrechtelijke kaders zoals het kader 

voor flexibele arbeidsorganisatie, de mobiliteitsvergoeding, de VAP-dagen, … . Het doel 

naar gelijkschakeling geldt ook op het niveau van RSZ-regeling. De overheid wil in de 

toekomst dan ook algemeen streven naar nog meer gelijkschakeling. (Homans, 2018) 

 

1.2.7 Conclusie Vlaams Beleid 

De sociale economie en het Vlaamse overheidsbeleid errond is volop in beweging. In het 

algemeen kunnen we stellen dat de overheid de laatste jaren de overvloed aan 

maatregelen in een nieuw jasje gestoken heeft met als doel een vereenvoudigd 

instrumentarium te creëren en duidelijkheid te scheppen. We stellen echter vast dat er 

nog gaten in het net zitten en naar nog meer gelijkvormigheid dient gestreefd worden.  

Daarnaast stelt Teughels (2016) heel duidelijk: “De kentering binnen de sociale economie 

is overigens niet alleen een kwestie van rechtsvormen, overheidssteun, zichtbaarheid en 

financiering. Ook op het vlak van professionalisering, het aantrekken van expertise uit 

de profit, alsook op het vlak van vormings- programma’s voor toekomstige sociale 

ondernemers is er duidelijk wat in beweging, en moet de overheid bijkomende 

inspanningen levere” (Teughels,2016).
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2 Professionalisering van sociale economie bedrijven 

2.1 Waarom moet de sociale economie professionaliseren?  

Eén van de grootste uitdagingen voor de sociale economie is een doorgedreven 

professionalisering. Deze druk wordt veroorzaakt door verschillende factoren: 

• Een bedrijf, en dus ook sociale economie bedrijven, kan op langere termijn niet 

overleven zonder winstgevend te zijn; 

• De overheid stimuleert professionalisering in de sociale economie;  

• Tegelijkertijd dwingen de besparingsmaatregelen van de verschillende 

overheden sociale economie bedrijven tot efficiëntie en professionaliteit; en  

• Ook het brede publiek verwacht dat sociale economie bedrijven professioneel 

“gerund” worden, of m.a.w. dat het belastinggeld hier optimaal benut wordt.  

 

Professionaliseren voor sociale economie bedrijven is dus een “must”. De vraag stelt 

zich echter hoe dit te doen zonder aan sociale relevantie in te boeten. Of, met andere 

woorden: 

Hoe professionaliseren en tegelijkertijd blijvend sociaal innoveren?  

 

Sociale ondernemingen lopen, net zoals reguliere bedrijven, ondernemingsrisico’s en 

opereren in een context van onzekerheid. Net zoals in andere bedrijven hangt hun 

toekomst af van het vermogen om te innoveren, in te spelen op maatschappelijke 

trends, om te gaan met een wijzigende omgeving en te anticiperen op de voorkeuren 

en verwachtingen van hun stakeholders. Sociale bedrijven moeten dus ook alle 

beleidsdimensies, net zoals in het klassieke management, succesvol sturen. Deze zijn: 

corporate governance of ‘goed bestuur’, marktstrategie en marketingbeleid, financieel 

beheer, organisatieontwikkeling en Human Resource Management (HRM). (Van Opstal, 

2017) De componenten stakeholdermanagement en managemensystemen werden 

vanuit de eigen praktijkervaring bij EY hier aan toegevoegd. Bij elk van bovenstaande 

componenten voor professioneel ondernemen duiken specifieke uitdagingen op.  
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Deze componenten worden hieronder verder uitgediept in de specifieke context van 

sociale ondernemingen.  

Componenten: 

1. Corporate governance  

2. Marktstrategie en marketingbeleid 

3. Financieel beheer 

4. Organisatieontwikkeling 

5. Human Resource Management 

6. Stakeholdermanagement 

7. Managementsystemen 

 

2.2 Componenten van professioneel ondernemen 

2.2.1 Corporate governance 

Corporate governance of ‘goed bestuur’ omvat volgens MVO Vlaanderen “een reeks 

regels die de verdeling van rechten en plichten tussen de verschillende deelnemers in de 

onderneming definieert. Dit zijn de raad van bestuur, managers, aandeelhouders en 

andere beheerders. Goed besturen stipuleert de regels en procedures voor de 

besluitvorming binnen de onderneming. Transparantie en verantwoording zijn de rode 

draad” (MVO Vlaanderen, sd). 

 

De bestuursorganen zoals de Algemene Vergadering (AV), De Raad van Bestuur (RvB) en 

de directie spelen bij ‘goed bestuur’ een belangrijke rol. De leden of eigenaars van een 

onderneming vormen de Algemene Vergadering die een RvB aanstelt en er controle op 

uitoefent. De RvB staat in voor het bepalen van de strategie van de onderneming en 

duidt op haar beurt een directie aan. De directie staat in voor de operationele uitvoering 

van de strategie. Er geldt in alle richtingen een verantwoordingsplicht. Dit systeem van 

‘checks & balances’ of wederzijdse controle dient ervoor te zorgen dat de onderneming 

coherent blijft met haar doelstellingen. (Van Opstal,2017) De aanwezigheid van 

onafhankelijke functies zoals externen of adviserende comités versterkt hierbij de 

transparantie (Coates & Van Opstal, 2014). 
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Het ‘goed bestuur’ in de context van sociale economie bedrijven kent een aantal 

specifieke uitdagingen:  

Eerst en vooral is het maken van strategische keuzes voor geen enkele onderneming 

evident. Sociale ondernemingen worden hier echter nog met een extra dimensie 

geconfronteerd, namelijk dat ze een balans tussen de financiële en sociale 

doelstellingen moeten nastreven. Uit een onderzoek over de samenstelling van raden 

van bestuur van sociale ondernemingen in Vlaanderen wordt deze valkuil ook wel een 

‘mission drift’ genoemd. Dit betekent dat, door de toenemende druk om te voldoen aan 

verwachtingen van klanten alsook het voorleggen van positieve financiële resultaten, 

het risico bestaat dat de initiële sociale doelstellingen verwateren. Omgekeerd kunnen 

de financiële resultaten lijden door een te grote focus op sociale doelstellingen. (Crucke, 

2017) 

 

Verder maakt dit spanningsveld tussen financiële en sociale doelstellingen het moeilijk 

om de effectieve performantie van een sociale onderneming te meten. Hierbij is vooral 

het meten van de sociale impact van de onderneming vaak een uitdaging (Van Opstal, 

2017). Daartegenover staat dat de sociale impactmeting de zichtbaarheid van sociale 

ondernemingen enorm verhoogt. Daarnaast heeft een transparante meting een sterke 

invloed op het aantrekken van kapitaal en het bekomen van overheidssteun zoals eerder 

al vermeld.  

 

In de RvB bestaat tevens de valkuil van het ontstaan van belangenconflicten. Indien er 

binnen de RvB stakeholders zetelen die operationeel sterk betrokken zijn, kan dit leiden 

tot belangenconflicten (Van Opstal, 2017). Deze problematiek wordt bevestigd door het 

eerder vermeld onderzoek van Crucke (2017), namelijk dat de vertegenwoordiging van 

bestuurders met verschillende achtergronden wel degelijk kan leiden tot conflicten. Dit 

kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer de RvB bestaat uit managers uit de profit en non-

profit sector. Een verscheiden RvB wordt in het algemeen gezien als een goede praktijk 

maar men dient de samenstelling van de RvB regelmatig te evalueren met het oog op 

mogelijke valkuilen. (Van Opstal, 2017; Crucke, 2017) 
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Daarnaast biedt een evenwichtige samenstelling en vertegenwoordiging in de AV ook 

een mogelijkheid om goed bestuur in sociale ondernemingen te stimuleren.  

Uit het onderzoek van Crucke (2017) blijkt dat deze mogelijkheid echter vaak 

onderbenut wordt. In heel wat sociale economie bedrijven is de samenstelling van de 

RvB en de AV immers quasi dezelfde. Door de samenstelling van de AV diverser te 

maken, kan het stakeholderengagement vergroot worden zonder de optimale werking 

van de RvB en de onderneming te storen. (Crucke, 2017) Van Opstal (2017) bevestigt dit 

en stelt dat de vertegenwoordiging van belangrijke stakeholdergroepen in de AV de 

legitimiteit van het bestuursorgaan versterkt. In tegenstelling tot reguliere bedrijven zijn 

bij sociale ondernemingen de aandeelhouders niet winst gedreven. Daarom is het van 

groot belang geëngageerde stakeholders uit verschillende belangengroepen in de AV 

aan te duiden om de RvB te monitoren. (Van Opstal, 2017; Crucke, 2017) 

Hieruit kunnen volgens Van Opstal (2017) en Crucke (2017) een aantal 

parameters/succesfactoren van ‘goed bestuur’ voor sociale eoconomie bedrijven 

afgeleid worden:  

ü Een duidelijke gedragen missie en visie en een uitgewerkt waardenkader helpen 

sterk bij het nemen van strategische beslissingen met het oog op de balans 

tussen sociale en financiële doelstellingen 

ü Strategische doelstellingen zouden moeten vertaald worden naar concrete 

streefcijfers op sociaal en economisch vlak, waarbij er extra geïnvesteerd moet 

worden in sociale impactmeting 

ü De RvB van een sociale onderneming is best voldoende veelzijdig samengesteld 

ü Het betrekken van geëngageerde bestuurders is cruciaal 

ü Gedeeld leiderschap met een belangrijke rol voor de voorzitter is essentieel 

ü Goede relaties tussen bestuurders moeten gestimuleerd worden teneinde een 

goede werking te bevorderen 

ü ‘Checks & balances’ moeten ingebouwd worden om ‘goed bestuur’ te 

waarborgen  
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2.2.2 Marktstrategie en marketingbeleid 

Volgens Van Opstal (2017) beantwoordt een professionele marktstrategie aan de 

volgende vraag: welke specifieke (klanten)noden wil een onderneming invullen en 

welke unieke waarde of Unique Selling Proposition (USP) kan de onderneming 

ontwikkelen om zich te differentiëren van concurrenten. Het gaat over het afbakenen 

van marktniches waarin de onderneming actief wil zijn alsook het uniek positioneren 

van de onderneming binnen deze niches. Verder is de balans tussen het juiste product, 

de juiste prijs, de juiste promotie en de juiste plaats (ook wel als de vier P’s van 

marketing gedefinieerd) van groot belang. (Van Opstal, 2017) 

 

Centraal in de marktstrategie staat dus de unieke waardepropositie of USP. Volgens 

Coburn (2018) is het cruciaal dat sociale ondernemingen duidelijk zijn over de 

toegevoegde waarde die ze creëren. Dit is het ‘unieke recept’ waarmee de sociale 

onderneming zich onderscheidt van concurrenten en waardevol is voor klanten. 

Specifiek toont de USP aan hoe je als sociale ondernemer je bedrijf responsabeler runt 

dan de concurrenten, waarom klanten jou moeten kiezen, hoe je oplossingen biedt voor 

sociale problemen en hoe je dit op een duurzame, financieel haalbare manier kan 

realiseren. (Coburn, 2018)  

 

Volgens van Opstal (2017) is het definiëren van een unieke waardenpropositie, 

waardoor een onderneming zich duidelijk kan differentiëren van haar concurrenten, 

geen eenvoudige opdracht. Dit wordt eveneens bevestigd door Coburn (2018) die stelt 

dat concepten zoals toegevoegde waarde, USP, waardenpropositie, etc. voor sociale 

economie bedrijven moeilijk te definiëren zijn. De competitieve insteek is immers vaak 

niet evident aangezien sociale ondernemingen bij het zoeken naar innovatieve 

oplossingen voor sociale problemen eerder denken aan samenwerken dan aan 

concurreren. Toch zien we in de praktijk dat dit zich vaak in het laatste resulteert. (Van 

Opstal, 2017; Coburn, 2018) 
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Eens de USP gedefinieerd, is ook de communicatie ervan uitdagend. Dan gaat het 

specifiek over het communiceren (de “storytelling”) van de meerwaarde of de USP die 

de sociale onderneming voor haar klanten en de samenleving realiseert.  Dit is voor 

sociale ondernemingen allesbehalve eenvoudig omdat gesubsidieerde ondernemingen 

de waarde van haar diensten dienen te legitimeren tegenover meerdere stakeholders. 

Deze uitdaging wordt nog belangrijker wanneer de rol van gebruiker-beslisser en betaler 

niet bij dezelfde persoon liggen. (Van Opstal, 2017) Dit laatste wordt eveneens 

aangehaald door Coburn (2018). 

 

Ook het inschatten van de betalingsbereidheid van de klant is voor sociale 

ondernemingen uitdagend en complex. Sociale ondernemingen selecteren in de eerste 

plaats hun economische activiteiten in functie van de sociale missie. Niettegenstaande 

is het financieel kostenplaatje en het rendement van een sociaal bedrijf, zoals reeds 

eerder vermeld, van groot belang. Het inschatten van de vraag en de 

betalingsbereidheid van de klant is daarbij een belangrijk aspect. Het meten van deze 

vraag is echter moeilijk wanneer het aanbod zich richt op een behoefte die nog niet 

gekend of uitgesproken is bij de betrokkene.  Bovendien ligt de individuele “willingness 

to pay” vaak lager dan de maatschappelijke waarde die er gecreëerd wordt, wat het 

inschatten van de bereidheid tot betalen nog moeilijker maakt. Dit komt doordat 

bepaalde groepen van de bevolking niet beschikken over de nodige middelen om te 

kunnen betalen voor dit aanbod, alsook dat de dienstverlening niet alleen voor 

individuen maar ook voor de bredere samenleving een meerwaarde oplevert. (Van 

Opstal,2017) 

 

Volgens Coburn (2018) zijn de bouwstenen van een USP of de vereisten voor elke 

succesvolle, impactvolle sociale onderneming de volgende:  

- Klantwaarde  

- Financiële waarde 

- Operationele waarde 

- Sociale waarde 
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Figuur 1: The building blocks for a social enterprise 

 
Bron: Social Enterprise Institute, Coburn (2018) 

 

De volgende succesfactoren voor marketingbeleid kunnen geïdentificeerd worden: 

ü Duidelijke definitie USP (Klantwaarde – Financiële waarde – Operationele 

waarde – Sociale waarde) 
ü Goede marketingcommunicatie (“storytelling”) 
ü Inschatten van de betalingsbereidheid 

(Van Opstal, 2017; Coburn, 2018) 

 

2.2.3 Financieel beheer 

Volgens Van Opstal (2017) omvat het financieel beheer van een onderneming het 

beheren van geldstromen, het bewaken van de rendabiliteit, de financieringsbehoefte 

afstellen op de kapitaalstructuur alsook het uitbalanceren van vorderingen en schulden. 

Zowel reguliere bedrijven als sociale ondernemingen worden geconfronteerd met 

onzekerheid op vlak van financieel beheer. Ook hier schuilen er echter weer extra 

uitdagingen specifiek voor sociale ondernemingen. Deze zijn: 

 

1) De diverse bronnen van inkomsten 

2) Het “Baumol-kosteneffect” 

3) De kapitaalstructuur van sociale ondernemingen 

4) De interpretatie van de financiële performantie 

(Van Opstal, 2017) 

 

Als eerste stelt zich de uitdaging van de diverse bronnen aan ontvangsten waar sociale 

ondernemingen mee te maken krijgen.  
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Deze inkomsten komen zowel van marktpartijen als van overheden. Innovatief zijn vergt 

hier heel wat sociaal ondernemerschap. Het is namelijk moeilijk om tot een duurzame 

financieringsmix te komen voor een beginnend project. Bovendien is het voor startende 

sociale ondernemers, onder meer door het delicate evenwicht aan diverse inkomsten, 

moeilijk om door te groeien van de oorspronkelijke projectlogica naar een duurzame 

ondernemingslogica. Organisaties zoals de Sociale Innovatiefabriek en het ESF spelen 

een belangrijke rol bij het ondersteunen van deze projecten tot het doorgroeien naar 

een duurzame financieringsmix. Daar waar wel een duurzame financieringsmix wordt 

gerealiseerd wordt de onderneming echter ook geconfronteerd met een overvloed aan 

regelgeving, erkenningen, en subsidies. (Van Opstal, 2017) 

 

Een tweede financiële uitdaging voor sociale ondernemingen is gekend als het “Baumol-

kosteneffect”. De productiviteit van activiteiten inherent aan sociale ondernemingen 

neemt trager toe dan de reële lonen. Dit uit zich in een constante druk op de financiële 

marges van de sociale onderneming. Twee mogelijke oplossingen worden hiervoor naar 

voor geschoven: de kosten drukken door de kwaliteit en kwantiteit van de 

dienstverlening te verlagen of het verhogen van prijzen. Beide oplossingen zijn echter 

niet vanzelfsprekend en stroken niet met de missie en doelstellingen van een sociale 

onderneming. (Van Opstal, 2017) 

 

Een derde uitdaging ligt bij de kapitaalstructuur van de sociale onderneming. Op zich is 

het voor reguliere bedrijven al niet eenvoudig om een eigen vermogen op te bouwen. 

Sociale ondernemingen hebben het dan nog eens extra moeilijk op dit vlak. Dit komt 

mede door de verschillende rechtsvormen die sociale ondernemingen kunnen 

aannemen, zoals eerder al aangehaald bij de impact van het Vlaams beleid in 1.2.5. De 

meeste sociale bedrijven zijn als vzw georganiseerd en kunnen geen aandelen uitgeven. 

Als vennootschap blijft het relatief moeilijk om investeerders aan te trekken. Daarom 

hanteren sociale ondernemingen vaak innovatievere bronnen van inkomsten zoals 

crowdfunding en venture philantropy. (Van Opstal, 2017) 
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De laatste uitdaging gaat over de interpretatie van de financiële performantie van 

sociale ondernemingen. De financiële gezondheid van een onderneming wordt gemeten 

aan de hand van financiële ratio’s zoals: rentabiliteit, liquiditeit en solvabiliteit. Op vlak 

van rentabiliteit stelt zich de vraag wat een goed resultaat is voor een sociale 

onderneming die een sociale doelstelling nastreeft en dus niet aan winstmaximalisering 

doet. Niettegenstaande moet ook zij winstgevend zijn om te overleven. Omtrent 

liquiditeit blijkt er uit onderzoek van sociale ondernemingen dat de liquiditeitspositie 

veel hoger ligt dan bij reguliere bedrijven. De redenen hiervoor zijn: sparen uit voorzorg 

(omwille van de onzekerheid van een gemengde financieringsmix en de beperktheid in 

het opbouwen van een eigen vermogen), de beperking tot het uitkeren van aandelen en 

het belang om als sociaal onderneming op financieel en bestuurlijk vlak onafhankelijk te 

zijn. Als laatste stelt zich de solvabiliteit van een onderneming. Uit onderzoek blijkt dat 

de solvabiliteit van sociale ondernemingen vaak hoger ligt dan bij reguliere bedrijven 

met gelijkaardige economische activiteiten. De voornaamste verklaringen hiervoor zijn: 

relatief lagere kapitaalkost van eigen vermogen, het mankeren van fiscale 

hefboomeffecten en ook hier weer de beperking om winst uit te keren aan 

aandeelhouders. (Van Opstal, 2017) 

 

Omtrent het financieel beheer van de sociale onderneming zijn er duidelijke 

parameters/succesfactoren tot verdere professionalisering te identificeren: 

ü Het maken van een goede financiële analyse kan voor sociale ondernemingen 

een grote meerwaarde bieden. Dit is niet alleen relevant voor bestuursleden 

maar ook voor het aantrekken van investeerders en banken.  

ü Het creatief op zoek gaan naar alternatieve financiering zoals: product-en 

diensteninnovatie, een ‘pay for succes systeem’ bv. Social Impact Bonds (SIB). Bij 

deze producten dient er wel steeds een afweging te gebeuren tussen hun 

voordelen en mogelijke ‘perverse effecten’.  



 47 

ü Het zoeken naar kostenbesparingen door het aangaan van nieuwe 

samenwerkingsvormen wat betreft IT, administratie, energie, etc. maar ook het 

opzetten van structurele samenwerkingsvormen (bv. samen een coöperatieve 

vennootschap oprichten).  

ü Het verbeteren en optimaliseren van de sociale impactmeting, zodat het 

aantrekken van financiële middelen eenvoudiger wordt. 

ü Goed evenwicht tussen kosten en productiviteit: financiële marge  
(Van Opstal, 2017; Coates & Van Opstal, 2014) 
 

2.2.4 Organisatieontwikkeling  

Volgens het kenniscentrum MVO Vlaanderen zijn organisatieontwikkeling en 

veranderingsmanagement (of de capaciteit voor een onderneming om zich snel aan te 

passen aan een wereld volop in verandering) populaire thema’s in de 

managementliteratuur. “Organisaties bevinden zich in een spanningsveld tussen: 

• De nood aan stabiliteit en continuïteit enerzijds en de dwingendheid van externe 

evoluties die vragen om hoge flexibiliteit anderzijds;  

• Aandacht voor de lange termijn toekomst via visieontwikkeling, strategische 

planning en organisatieontwikkeling enerzijds, en het urgente karakter van het 

dagelijkse operationele management anderzijds.” (MVO Vlaanderen, sd) 

 

Van Opstal (2017) bekijkt organisatieontwikkeling voor sociale ondernemingen meer 

specifiek en eerder vanuit de richting van verdere ontwikkeling van een organisatie naar 

groei, uitbereiding of opschaling toe. In wat volgt hanteren wij deze, meer op de sociale 

economie toegepaste, definitie. (Van Opstal, 2017) 

 

De professionele organisatieontwikkeling in sociale ondernemingen wordt bemoeilijkt 

door een aantal factoren. Zo zijn vele sociale bedrijven, deels omwille van een veelheid 

aan subsidies en erkenningen, georganiseerd in verschillende juridische entiteiten. Dit 

leidt vaak tot complexe organisatiemodellen, die een coherente 

organisatieontwikkeling belemmeren. Het bestaan van coöperaties maakt het 

landschap nog veelzijdiger. (Van Opstal, 2017; Coates & Van Opstal, 2014) 
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Daarnaast breiden sociale ondernemingen na enige tijd vaak uit en starten ze 

uiteenlopende activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn maatwerkbedrijven die soms in 

meer dan 10 verschillende niches actief zijn. Dit komt deels door de sociale missie en 

visie die ze vooropstellen. Ze voelen zich immers genoodzaakt om aan maatschappelijke 

noden te voldoen. Ook dit leidt echter tot complexere organisaties waarvan de verdere 

ontwikkeling geen evidentie is. (Van Opstal, 2017) 

 

De vaak complexe organisatievormen brengen de volgende uitdagingen m.b.t. 

organisatieontwikkeling bij sociale ondernemingen met zich mee: 

 

- Omwille van de veelheid aan activiteiten ontstaan er vaak ‘hybride-portefeuille-

organisaties’ die uitdagend zijn om operationeel en strategisch te managen.  

- Verder stelt zich de zoektocht en de vraag naar de ‘optimale schaal’ van de 

activiteiten. De noodzaak aan een minimale schaal maakt de opstart van nieuwe 

activiteiten uitdagend. Langs de andere kant hebben wijzigende operationele, 

financiële en wettelijke verplichtingen ook een impact op de minimale schaal. 

Dit maakt het soms nodig om bepaalde economische activiteiten los te laten of 

te zoeken naar nieuwe samenwerkingsvormen. (Van Opstal, 2017) 

 

Mogelijke oplossingen liggen in het vereenvoudigen van structuren en het 

samenbrengen van activiteiten of m.a.w. het aangaan van samenwerkingsverbanden 

om financiële en operationele schaalvoordelen te realiseren. Hier wordt innovatief mee 

omgegaan op vlak van arbeidsorganisatie en lean-management. Efficiëntiewinsten 

zorgen voor kostenbesparingen, verhogen de kwaliteit en werken 

motivatieversterkend. (Van Opstal, 2017) 

 

Hier dient de notie gemaakt te worden dat bij het aangaan van 

samenwerkingsverbanden, zowel voor sociale economie bedrijven als voor reguliere 

bedrijven, de uitdaging bestaat van een fit tussen de organisatieculturen.  
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Hierbij stelt zich een extra uitdaging voor sociale ondernemingen aangezien ze een 

sterke identificatie hebben met hun sociale missie. Wanneer bij het aangaan van 

partnerschappen hier onvoldoende rekening mee wordt gehouden, kunnen de 

nagestreefde efficiëntiewinsten snel uitgehold worden. (Van Opstal, 2017) 

 

2.2.5  Human Resource Management 

Volgens Van Opstal (2017) gaat HRM over “het optimaal inzetten en stimuleren van 

competenties en talenten van medewerkers binnen een onderneming”. Het omvat dus 

het ganse medewerkersbeleid dat o.a. betrekking heeft op de werving en selectie, de 

payroll, de verdere ontwikkeling van medewerkers, alsook bredere vraagstukken over 

arbeid en organisatie. Het gaat dus over het beheren, aansturen, stimuleren, 

ontwikkelen en behouden van menselijk kapitaal binnen een onderneming. Coates en 

Van Opstal (2014) stellen dat HRM in de sociale economie minstens even of zelfs 

complexer is dan in klassieke bedrijven. Dit komt omdat de sociale economie bijkomend 

met tal val regelgevende kaders, kwaliteitsvereisten en tewerkstellingsstatuten 

geconfronteerd wordt. Toch moeten sociale ondernemingen ook blijvend innoveren op 

vlak van menselijk kapitaal. (Van Opstal, 2017; Coates & Van Opstal, 2014) 

 

In de specifieke context van sociale ondernemingen kan verder het volgende vastgesteld 

worden: 

 

Sociale ondernemingen trekken vaak mensen aan met een sterke sociale betrokkenheid 

of m.a.w. ‘missie gedreven werknemers’. Dit is een absolute troef op vlak van 

gemotiveerde werknemers. Langs de andere kant maakt deze sterke identificatie met 

de job veranderingsmanagement in sociale ondernemingen extra uitdagend. (Van 

Opstal, 2017) 

 

Daarnaast hebben sociale ondernemingen vaak een veelzijdig personeelsbestand. Deze 

diversiteit brengt vele voordelen maar ook enkel uitdagingen met zich mee. Vaak doen 

sociale bedrijven beroep op het werken met vrijwilligers.  
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Het inschakelen van vrijwilligers kan zeker een versterkende werking hebben die in lijn 

is met de sociale missie van de onderneming. De vraag stelt zich echter: Hoe ver ga je in 

het werken met vrijwilligers? Dit uit zich zeker bij een doorgedreven professionalisering: 

“Hoe vermijden we bij een verdere professionalisering van de onderneming dat de 

intrinsieke motivatie van de vrijwilliger verdrongen wordt wanneer er voor gelijkaardige 

taken betaalde werknemers aangeworven worden?“ (Van Opstal,2017) 

 

Sociale ondernemingen moeten in de toekomst blijven inzetten op diversiteit om twee 

redenen. Ten eerste, is het belangrijk om elk talent te benutten om bepaalde 

knelpuntberoepen in te vullen. In de tweede plaats stelt zich een kwalitatieve reden. 

Een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de samenleving heeft immers vaak 

de beste voeling met de verschillen en problematieken in onze samenleving. (Van Opstal 

2017) 

 

Daarnaast is het belangrijk dat sociale ondernemingen inzetten op sociale inclusie door 

het eigen HR-beleid regelmatig te screenen op eventuele sociale uitsluiting bv. Door het 

evalueren hoe inclusief de aanwervings-en selectieprocedures zijn. (Van Opstal 2018) 

 

Tenslotte benadrukken Coates & Van Opstal (2014) ook nog de volgende 

aandachtspunten omtrent het HR-beleid van sociale ondernemingen: 

ü Inzetten op werkbaar werk  

ü Een draagvlak creëren voor de missiegedreven werknemers wanneer 

beslissingen top-down dienen doorgevoerd worden 

ü Luisteren naar verbetersuggesties bottom-up 

ü Investeren in een middenkader 

ü Stimuleren van autonomie en eigenaarschap 

 

Deze worden nog aangevuld met de eerder aangehaalde succesfactoren door Van 

Opstal (2017):  
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ü Inzetten op diversiteit 

ü Eigen HR-beleid screenen op sociale uitsluiting 

 

Ten slotte kan er nog een belangrijke aanvulling gedaan worden door MVO Vlaanderen: 

ü Persoonlijk Ontwikkelingsplan: “Een op maat gemaakt plan waardoor 

medewerkers zich kunnen blijven ontwikkelen en zo  beter in staat zijn om hun 

werk uit te voeren alsook door te stromen naar een reguliere omgeving”. Dit is 

een win-win voor beide partijen. (MVO Vlaanderen, sd) 

 

2.2.6 Stakeholdermanagement 

Vandaag de dag is het niet meer mogelijk om als onderneming te opereren in isolement. 

Ondernemingen maken deel uit van de complexe samenleving en beïnvloeden en 

worden beïnvloedt door tal van belangengroepen. Door het goed onderhouden van 

relaties met stakeholders kunnen ondernemingen reageren en inspelen op eventuele 

veranderingen en een duidelijk beeld krijgen over wat er zich afspeelt bij de 

stakeholders. Dit kan resulteren in een optimale samenwerking. (Heeremans, 2018) 

 

Stakeholdermanagement gaat dus in eerste instantie over het opbouwen en 

onderhouden van de relatie met stakeholders of belanghebbenden, met het oog op een 

pro-actief beleid, het bouwen van bruggen en co-creatie (Heeremans,2018).  Dit kunnen 

zowel interne (werknemers, managers, aandeelhouders,…) als externe stakeholders 

(overheden, leveranciers, klanten, ngo’s,…) zijn. Een belangrijk onderdeel van 

stakeholdermanagement is de stakeholderdialoog. Het identificeren, het luisteren naar 

en het betrekken van stakeholders staan hierbij centraal. (MVO Vlaanderen, sd) 

 

Volgens Verboven & Vanherck (2019) wordt het belang van een goede 

stakeholderdialoog in het kader van stakeholdermanagement sterk benadrukt in de 

literatuur. Voor de stakeholderdialoog in zowel klassieke bedrijven als sociale 

ondernemingen blijft het uitgangspunt hetzelfde.  
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Het is een interactief rondetafelgesprek waarbij de belangrijkste stakeholders van de 

onderneming worden uitgenodigd om in dialoog te gaan met de vertegenwoordigers 

van de onderneming. Het proces verloopt op een gestructureerde manier waarbij in de 

eerste plaats de stakeholders geïdentificeerd en gecategoriseerd worden om ze later 

ten volle te kunnen betrekken. In de stakeholderdialoog kan zowel participatief 

(proactief) als verdedigend (reactief) gereageerd worden. De betrokkenheid van alle 

stakeholders die hier mee wordt gecreëerd komt ten goede aan het positieve imago en 

de goodwill van de onderneming. (Verboven & Vanherck, 2019) 

 

Specifiek in de context van sociale ondernemingen wordt er in de literatuur wel 

uitgegaan van een uitgebreider stakeholdermodel, waarbij alle belanghebbenden bij de 

bedrijfsactiviteiten, zowel financieel als niet financieel, betrokken worden. Dit gegeven 

komt voor uit de sociale doelstelling die sociale economie bedrijven vooropstellen. Een 

goed inzicht in de structuur van een stakeholderdialoog is een voorwaarde op het slagen 

ervan. (Verboven & Vanherck, 2019) 

 

De belangrijkste succesfactoren omtrent het voeren van een stakeholderdialoog 

werden uit het model van Verboven & Vanherck (2019) gehaald. Waar daar het 

onderscheid wordt gemaakt in structurele en proces-elementen doen we dit hier niet. 

ü Samenstelling van de stakeholderdialoog dient representatief te zijn 

(afgevaardigden van bepaalde groepen) 

ü Beleidsrelevante agendapunten behandelen alsook een thematisch 

geïnspireerde agenda die ook relevant is voor de deelnemende organisaties 

ü Gedragenheid: zorg dat iedereen mee is over het belang van een 

stakeholderdialoog 

ü Stakeholderdialoog wordt geleid door inspirerend leiderschap 

ü Formuleren van concrete adviezen en afspraken m.b.t. opvolging (rapportering, 

feedback en briefing afwezigen) 

(Verboven & Vanherck, 2019) 
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2.2.7 Managementsystemen 

Een managementsysteem wordt volgens de ISO (International Organization for 

Standardization) gedefinieerd als de manier waarop een organisatie haar 

samenhangende delen ‘managed’ om de vooropgestelde doelen te realiseren. Deze 

doelen kunnen gerelateerd zijn aan verschillende topics: financieel succes, product- of 

dienstkwaliteit, operationele efficiëntie, sociale impact, gezondheid, veiligheid op de 

werkplek, en veel meer. Het uitgangspunt is zo goed als mogelijk te voldoen aan de 

vooropgestelde doeleinden en het realiseren van continue verbetering. Een 

managementsysteem “vertaalt” zich in de praktijk meestal in een set van 

rapporteringstools waarmee de verschillende doelstellingen van het bedrijf concreet 

kunnen gemeten en opgevolgd worden. Zulke rapporteringstools worden ook wel vaak 

“management dashboards” genoemd. (ISO, sd) 

 

De vraag stelt zich waarom een organisatie of een bedrijf, en meer in het bijzonder een 

onderneming binnen de sociale economie, over een managementsysteem zou moeten 

beschikken. Het implementeren van een (kwaliteits)managementsysteem is echter een 

strategische beslissing die een organisatie helpt bij het verbeteren van de gehele 

performantie. (ISO, 2015) 

 

In het kader van een verdere doorgedreven professionalisering lijkt het toepassen van 

een managementsysteem dus, ook binnen de sociale economie, een logische zaak. 

Nochtans is dit voor sociale economie bedrijven, vooral omwille van gevoelsmatige- en 

prioriteitsredenen, niet zo evident. Sociale ondernemingen drijven immers vaak op 

voluntarisme en positief actionisme om de gestelde sociale doelstellingen zo snel en zo 

goed als mogelijk te bereiken. Het zorgvuldig opstellen van een set aan adequate 

rapporteringstools en managementsystemen zou op het eerste gezicht door de 

verschillende stakeholders dan ook niet als de allerhoogste prioriteit kunnen gezien 

worden.  
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Bovendien is het definiëren en opzetten van gepaste managementsystemen in de 

sociale economie, in vergelijking met reguliere bedrijven, nog een stuk uitdagender. Uit 

de beschrijving van de voorgaande componenten tot professionalisering in de sociale 

economie, blijken immers de vele extra dimensies en uitdagingen waarmee de sociale 

bedrijven geconfronteerd worden. Deze extra dimensies zouden dan ook mee 

geïntegreerd moeten worden in de managementsystemen, zodat die nog veelzijdiger en 

gecompliceerder worden. Onder meer het vastleggen van de gepaste evenwichten 

tussen de financiële- en sociale doelstellingen in de managementrapportering van 

sociale bedrijven blijkt geen evidentie.   

 

Er bestaat een grote waaier aan managementsystemen en rapporteringstools in de 

praktijk. Ook MVO Vlaanderen biedt een heel aanbod van instrumenten met een daarbij 

horende instrumentenwijzer voor het optimaliseren van managementprocessen. MVO 

probeert een kader aan ondernemingen en organisaties aan te reiken om hun positieve 

impact op de maatschappij te integreren in de strategie van het bedrijf. Dit gaat over 

integratie in heel de bedrijfsvoering op alle soorten vlakken om zo ook een competitief 

voordeel te halen. Eén van de instrumenten die door MVO Vlaanderen sinds 2019 gratis 

wordt aangeboden als tools voor professionalisering, is de Sustatool. (Homans, 2018) 

 

KMO’s hebben immers vaak moeilijkheden om duurzaamheid te integreren en te 

verankeren in hun bedrijfsvoering (Sustacon, sd). Met de Sustatool kunnen KMO’s werk 

maken van hun duurzaamheidsbeleid door hun managementprocessen te 

optimaliseren. Het is een praktische, toegankelijke tool die een no-nonsense aanpak 

hanteert en streeft naar continue verbetering. Concreet biedt de Sustatool een 

managementproces-aanpak voor zelfsturende teams in organisaties, waar ze diverse 

duurzaamheidsaspecten op een systematische wijze in de dagdagelijkse werking kunnen 

uitvoeren en managen.  

Verder bestaat de tool uit een volledig individualiseerbaar dashboard gelinkt aan 15 

duurzaamheids- of optimaliseringsthema’s verspreid over drie niveaus: product/service, 

operationele en organisationele excellentie, waaruit de onderneming zelf kan kiezen. 
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Verder kunnen de acties  gekozen worden per thema of Sustainable Development Goals 

(SDGs). (MVO Vlaanderen, sd; Homans, 2018) 

 

Figuur 2: Sustatool 

 
Bron: EY Sustatool (Verboven,sd) 

 

Alhoewel de Sustatool meer in het algemeen werd geconcipieerd voor alle bedrijven die 

sustainability hoog in het vaandel voeren en zich op dit vlak continu willen verbeteren, 

willen ook wij in het kader van deze masterproef en in de context van de sociale 

economie de focus leggen op de Sustatool als bijzonder geschikt framework voor 

managementsysteem en rapporteringstool in de sociale economie. 

 

Sociale economie bedrijven zijn immers per definitie begaan met sustainability. Vandaar 

dat alle dimensies van de Sustatool, ook voor sociale bedrijven, zeer relevant zijn wat 

het meten van het professionalisme in het bedrijf aangaat.  

 

Bovendien zien we belangrijke parallellen tussen een aantal van de dimensies van de 

Sustatool en de componenten tot verdere professionalisering die we in dit hoofdstuk 

uitwerkten.  
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Zo is er onder meer een één-op-één relatie tussen de dimensie “Medewerkers” van de 

Sustatool en de component “Human Resource Management”, en tussen het thema 

“Stakeholders” en de component “Stakeholdermanagement”. Bovendien sluit de 

combinatie van de Sustatool-thema’s “Aanbod” en “Consument” in de “Product Service 

Excellence” categorie zeer na aan bij de component “Markstrategie” en de USP van een 

sociaal bedrijf. De component “Goed bestuur” vinden we ook onder meer terug in de 

Sustatool-thema’s “Ethiek” en “Stakeholders”. Tenslotte raakt een verantwoorde 

verdere organisatie-ontwikkeling van sociale bedrijven aan zeer vele dimensies van de 

Sustatool.   

 

Enkel de component “Financieel Beheer” is in het Sustatool-Managementsysteem op 

het eerste gezicht niet prominent aanwezig. Dit is op zich absoluut niet verrassend te 

noemen aangezien de Sustatool zich in de eerste plaats richt op sustainability-thema’s.  

Het zou evenwel een interessante overweging kunnen zijn om de Sustatool uit te 

breiden met een financiële component, teneinde de sustainability- en sociale economie 

dimensies, te integreren met financiële doelstellingen. Op die manier zou de Sustatool 

nog beter gebruikt kunnen worden in het kader van verdere professionalisering voor 

sociale economie bedrijven.  

 

2.3 Conclusie en hypothesevorming  

Bij het uitdiepen van de componenten tot doorgedreven professionalisering in de 

sociale economie werden de grote lijnen van Van Opstal (2017) gebruikt. “De sociale 

onderneming: een conceptueel kompas” kan hier dan ook als key paper beschouwd 

worden. Deze componenten werden bijkomend gestaafd met andere 

managementliteratuur. De kritische vraag stelt zich zelf of, met het oog op 

professionalisering, in de toekomst het verdere onderscheid tussen for-profit bedrijven 

en sociale ondernemingen nog gemaakt moet worden. Verder werden, gebaseerd op de 

eigen ervaring bij EY, de componenten ‘stakeholdermanagement’ en 

‘managementsystemen’ toegevoegd als bijkomende indicatoren van 

professionalisering. 
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Aan de hand van de bevonden literatuurstudie hebben we een 

framework/kader/checklist voor professionalisering opgesteld. Die bevat, per 

geïdentificeerde component van professioneel ondernemen voor sociale economie 

bedrijven, de belangrijkste succesfactoren. In de ‘ideale’ wereld zouden al deze 

succesfactoren aanwezig moeten zijn of verkend dienen te worden. De aan- of 

afwezigheid van deze succesfactoren geeft dan een indicatie voor de graad van 

professionalisering van de sociale onderneming. M.a.w. het kan een antwoord bieden 

op de vraag: hoe professionaliseren en tegelijkertijd blijvend sociaal innoveren.  

 

Het framework bevat, naast algemene factoren die de professionaliteit van een bedrijf 

verhogen, meer specifieke elementen die vooral voor de sociale economie bedrijven van 

toepassing zijn. In de beschrijving van de use cases die volgt, ligt de focus op deze meer 

specifieke sociale economie-componenten.  

 

Tabel 1: Succesfactoren professionalisering voor sociale economie bedrijven 

Componenten Succesfactoren 

Corporate governance ü Duidelijk gedragen missie, visie en waardenkader 
– evenwicht tussen de verschillende 
doelstellingen 

ü Vertaling van strategische doelstellingen in 
concrete streefcijfers 

ü Veelzijdig samengestelde en geëngageerde Raad 
van Bestuur en Algemene Vergadering 

ü Onafhankelijke functies 
ü Goed en gedeeld leiderschap 
ü Transparante regels voor besluitvorming en 

verantwoording 
ü ‘Checks & balances’ 

Marktstrategie en 

marketingbeleid 

ü Duidelijke definitie van de USP (Klantwaarde – 
Financiële waarde – Operationele waarde – 
Sociale waarde) 

ü Goede marketingcommunicatie (“storytelling”) 
ü Inschatting van de betalingsbereidheid 
ü Product, Prijs, Promotie en Plaats 
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Financieel beheer ü Algemeen: professioneel financieel beheer en 
rapportering m.b.t. rentabiliteit, cashflows, 
financiering en kapitaalstructuur 

ü Duurzame mix van inkomsten: innovatieve 
inkomstenbronnen/alternatieve financiering 

ü Sterke financiële analyse-capaciteiten 
ü Goed evenwicht tussen kosten en productiviteit: 

financiële marge 
ü Sociale impactmeting als middel voor het 

aantrekken van investeerders en overheden 
Organisatieontwikkeling ü Sterke samenwerkingsverbanden – operationele 

en financiële schaalvoordelen 
ü Optimale schaal van activiteiten 
ü Management van hybride portefeuille 

Human Resource 

Mananagement 

ü Algemeen: professioneel “lifecycle” HR-beleid: 
werving, administratie, ontwikkeling, exit 

ü Werkbaar werk 
ü Draagvlak voor “missiegedreven” werknemers en 

vrijwilligers 
ü Luisterbereidheid voor “bottom-up” 

verbeteringsvoorstellen 
ü Professioneel middenkader 
ü Autonomie en eigenaarschap 
ü Diversiteit 
ü Screening op sociale uitsluiting 
ü Persoonlijke ontwikkelingsplannen 

Stakeholdermanagement ü Algemeen: opbouwen en onderhouden van 
relaties met alle stakeholders o.b.v. een 
constructieve stakeholderdialoog 

ü Representatieve samenstelling van de 
stakeholderdialoog 

ü Beleidsrelevante agendapunten naast een 
thematisch geïnspireerde agenda 

ü Gedragenheid over het belang van de 
stakeholderdialoog 

ü Inspirerend leiderschap tijdens de 
stakeholderdialoog 

ü Concrete adviezen en afspraken m.b.t. opvolging 
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Managementsystemen ü Algemeen: bestaan van een managementsysteem 
en de nodige rapporteringstools 

ü Evenwichtige sturing van alle sociale en financiële 
doelstellingen 

ü Continue verbetering van de gehele performantie 
Bron: Eigen samenstelling 

 

Tabel 2: Legende toetsing aan het kader van professionalisering 

Legende 

ü  Ingevuld 

+/- Deels ingevuld 

- Niet ingevuld 

/ Niet van toepassing/niet duidelijk 

Bron: Eigen samenstelling 

 

In wat volgt wordt er gekeken in welke mate de bedrijven Manus en Metsense kunnen 

geïnterpreteerd worden in dit kader. Zo bespreken we de case van Manus aan de hand 

van literatuur. In deel drie wordt de case MetSense uitgediept aan de hand van 

verzamelde informatie vanuit de praktijkervaring bij EY.  
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3 Manus case 

3.1 Beschrijving 

Manus (vzw)  is een maatwerkbedrijf dat actief is in de domeinen groen, schoonmaak 

en renovatie, en recent ook in logistieke en technische opdrachten. Het bedrijf is 

opgericht in 1998 en heeft ondertussen al meer dan 15 jaar praktijkervaring. Manus 

focust sterk op de ‘externe’ doorstroom van doelgroepmedewerkers. Verder is de 

doelstelling van Manus, naast het inzetten op professionalisering, ook blijvend 

innoveren. Manus bracht zelf twee boeken uit omtrent haar innovatief business model 

en de vraag hoe succesvol en professioneel sociaal ondernemen het beste aangepakt 

wordt. Hierin staat het groeiverhaal van Manus te lezen. Dat heeft zich niet zonder 

vallen en opstaan en met de nodige groeipijnen kunnen voltrekken. De boeken 

“Stoutweg sociaal ondernemen 1 en 2” of Manus (2016) en Manus (2018) en een  

interview met Katleen Vermeiren (voormalig directeur Manus) afgenomen door het EY-

team zijn dan ook de leidraad doorheen deze case study. In wat volgt bespreken we het 

traject dat Manus reeds heeft afgelegd op de weg naar verdere professionalisering. 

 

Manus werkt al een hele tijd aan professionalisering. Dit is merkbaar in de evolutie aan 

ondernomen stappen. De eerste belangrijke stap naar professionalisering voor Manus 

vond plaats in 2010-2011. Op dat moment werd de blauwdruk uitgetekend hoe Manus 

er als sociaal economie bedrijf in 2015 moest uitzien. Hiervoor werd het 61-punten plan 

opgesteld. Dit werd later door EY herwerkt naar het 66-punten plan met de 360° 

feedback geclusterd in 6 domeinen van de Sustatool. De prioriteit ging op dat moment 

naar: dienstverlening, klanten, procedures en processen, governance en waarden, HR-

beleid en communicatie. Manus is er trouwens van overtuigd dat om een organisatie 

professioneel “up to date” te houden regelmatig een upgrade noodzakelijk is. (Manus, 

2016; Manus, 2018) 

 

Naast al de inzet op professionalisering is Manus is ook blijvend innovatief geweest.  
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Zo heeft het bedrijf onder meer een nieuw business model, “het buurt- en doorstroom 

model” gecreëerd, de doorstroommatrix en het Manus ID opgesteld, de Manus 

Universiteit opgericht, enzovoort. 

 

3.2 Toetsing aan het kader van professionalisering 

3.2.1 Corporate governance of ‘goed bestuur’  

Bij het opstellen van het 61-punten plan was goed bestuur één van de domeinen die 

prioritair onderhanden werd genomen: Het doel was “de managementomgeving op de 

leest van een echt bedrijf te schoeien”. Goed stakeholdermanagement was hierbij een 

ook zeer belangrijke component. (Manus, 2016) We bespreken 

stakeholdermanagement later als een aparte component van professionalisering. 

 

Onderstaande maatregelen werden door Manus genomen om goed bestuur te 

versterken en te stimuleren: 

- “Kerncompetenties verder uitwerken in formele gedragscode of ethische code 

en een actieve communicatie daarrond 

- Bekijken van fraudeschema’s die mogelijk zijn binnen de groep 

- Klokkenluidersysteem of meldpunt van fraude 

- Functiebeschrijving uitwerken die de belangrijkste taken bevatten (Noot: deze 

maatregel heeft ook een positieve impact op een verdere professionalisering van 

het HR-beleid) 

- Een functie van interne controle toewijzen 

- Risicoanalyse maken voor elke afdeling en die geregeld herhalen”  

(Manus, 2016) 

 

Deze set aan maatregelen duidt zeer sterk op het scheppen van een duidelijk 

waardenkader, het versterken van onafhankelijke functies en controles en het 

inbouwen van ‘checks & balances’ om goed bestuur te waarborgen. 
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Eind 2017 heeft Manus, met een externe partner Curia, een grondige oefening gedaan 

rond corporate governance of goed bestuur. Curia is gespecialiseerd in het screenen van 

goed bestuur. Daarbij werden zowel sterke punten alsook actiepunten geïdentificeerd. 

De belangrijkste actiepunten in de context van ons model zijn: 

- Competenties van bestuurders in kaart brengen en optimaliseren voor de 

toekomst. Daaraan werden een aantal acties in het kader van HR-beleid voor 

bestuurders gekoppeld: profielen, selectie en onthaal van bestuurders werden 

duidelijker gespecifieerd 

- Een huishoudelijk reglement uitwerken en neerschrijven  

(Manus,2018) 

 

In de loop van 2017-2018 werden een aantal van die actiepunten opgenomen en 

uitgewerkt door het directieteam. De actiepunten kaderen duidelijk in het verder 

professionaliseren van de werking van de Raad van Bestuur en ook weer in het 

versterken van ‘checks & balances’, met name dankzij transparante regels en 

besluitvorming op basis van een huishoudelijk reglement. Daarnaast kwam uit een 

oefening rond stakeholdersbetrokkenheid duidelijk naar voor dat het bestuur en de 

directie van Manus actief betrokken waren bij de uitwerking van de missie en 

doelstellingen 2020. Daarbij houden ze voor ogen: “Draag als management de waarden 

van Manus uit en geef die door aan de mederwerkers”. Alsook “Reflecteer over de 

missie en visieteksten van de organisatie” en “Betrek zoveel mogelijk medewerkers”. 

Het is duidelijk dat bij Manus sterk ingezet wordt op een duidelijke gedragen missie en 

visie en op de geheel van waarden van het bedrijf. (Manus, 2018) 

 

Bij het nakijken van de andere succesfactoren stelt zich de vraag hoe veelzijdig de 

bestuursorganen zijn samengesteld. Er wordt bij Manus wel een duidelijke opdeling 

bestuur, directie en het management gemaakt. Al kunnen we aan de hand van de 

literatuur niet inschatten hoe divers die is. Ook over goed en gedeeld leiderschap valt 

moeilijk een uitspraak te doen.  
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Nochtans duidt de specifieke focus op de competenties van bestuurders, en de 

consequenties daarvan op het HR-beleid, op een hoge mate van aandacht voor goed 

functionerende bestuursorganen en veelzijdig leiderschap. 

In de strategische doelstellingen voor 2020 zijn er een aantal doelstellingen in concrete 

streefcijfers vertaald. Een aantal voorbeelden hiervan zijn: 3 tot 6% winst bij “positief 

resultaat om te investeren”, 500 jobs doorstroom bij “meer dan tewerkstelling bieden” 

en maximaal 2/3 omzet via publieke tendering bij “diversificatie klanten”. (Manus,2018) 

 

Tabel 3: Corporate governance Manus case 

Duidelijk gedragen missie, visie en waardenkader – evenwicht tussen 
de verschillende doelstellingen 

ü  

Vertaling van strategische doelstellingen in concrete streefcijfers  ü  

Veelzijdig samengestelde en geëngageerde Raad van Bestuur en 
Algemene Vergadering 

/ 

Onafhankelijke functies ü  
Goed en gedeeld leiderschap / 
Transparante regels voor besluitvorming en verantwoording ü  
‘Checks & balances’ ü  

Bron: Eigen samenstelling 

 

3.2.2 Marktstrategie en marketingbeleid 

De unieke waardenpropositie of USP van Manus is haar innovatief business model: 

“buurt-en doorstroombedrijf”. In dat nieuwe concept combineren ze activering, 

tewerkstelling en doorstroming. Manus werkt daarbij samen met lokale overheden, 

reguliere bedrijven en derden. Essentiële onderdelen in het concept zijn: 

“instroommanagement, “de doorstroommatrix”, “de Manus ID”, “change 

management” en “specifieke doorstroomtrajecten en samenwerkingsverbanden met 

reguliere bedrijven”. Het werd Manus duidelijk dat doorstroom centraal moest staan in 

alles wat ze deden. Dit businessmodel is nog volop in ontplooiing maar het is zeker iets 

dat Manus sterk en apart maakt. Manus gaat hier zelf nog verder in met het opstellen 

van een Emotional Selling Proposition (ESP). (Manus, 2016; Manus, 2018) 



 64 

Verder besteedt Manus zeer veel belang aan een goede impactmeting. Het resultaat 

was en is een objectief en zorgvuldig opgebouwd impactrapport per geselecteerde 

doelgroep (sociale ondernemers en hun doelgroepmedewerkers, reguliere bedrijven, 

(lokale) overheden en beslissingsnemers). Het impactrapport heeft het verhaal van 

Manus over sociaal ondernemen aantrekkelijker, geloofwaardiger en waardevoller 

gemaakt. De resultaten werden in visueel aantrekkelijke rapporten gegoten en werden 

gebruikt als marketingtool. Reguliere bedrijven zien zo meteen de financiële en sociale 

meerwaarde van een samenwerking met Manus. (Manus, 2016) Dankzij de sterke 

marketing o.b.v. de impactmeting worden de twee pijlers van een duidelijke USP en een 

goede marketingcommunicatie gelijktijdig afgedekt en versterkt. 

 

Daarnaast heeft Manus begin 2017 een nieuwe marketingstrategie uitgeschreven. Die 

focust zich op de verschillende klantsegmenten en op drie verschillende werkniveaus. 

Manus stemt de prijszetting en manier van werken inderdaad af op de combinatie van 

de verschillende klantensegmenten en de drie werkniveaus: 

- Instapniveau: dit draait om de activering van nieuwe, startende 

doelgroepwerknemers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De meeste 

doelgroepmedewerkers starten bij Manus in een tijdelijk werkervaringstraject 

waarbij het OCMW een belangrijke toeleider is. In de eerste fase wordt de 

basiscompetenties geïdentificeerd en verbeterd. 

- Werkniveau: de dienstverlening wordt nog steeds beperkt tot eenvoudig 

manueel werk. Manus wordt op het werkniveau hoofdzakelijk ingeschakeld als 

onderaannemer van een regulier bedrijf en de intentie om samen te werken is 

eerder van pragmatische aard. Samenwerken op niveau van werkniveau 

resulteert vaak in een aanzet voor opdrachten op doorstroomniveau enerzijds of 

doorstroomkansen voor individuele doelgroepmedewerkers anderzijds. 

- Doorstroomniveau: op dit niveau benadert Manus reguliere bedrijven die de 

intentie hebben om doelgroepmedewerkers een kans te geven in hun bedrijven. 

(Manus, 2018) 
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Er wordt duidelijk een inschatting van de betalingsbereidheid van de verschillende 

klantensegmenten op de verschillende werkniveaus gemaakt. Naarmate een 

doelgroepmedewerker vordert in zijn traject stijgen de prijzen van de dienstverlening. 

Het werken met verschillende types klantensegmenten per werkniveau, het aanbieden 

van aangepaste types dienstverlening en de combinatie met de vooropgestelde 

doorstroomambitie maken het voor Manus een sterk differentiërend (USP), maar ook 

een complexe “onderneming”. 

 

Ook de vier marketing-P’s krijgen bij Manus veel aandacht. We hadden het hiervoor al 

over het gevarieerd dienstenaanbod, de intelligente prijszetting en de sterke promotie 

dankzij de impactmeting. Tenslotte is de lokale buurtcomponent in Manus’ USP een zeer 

goede invulling van “Plaats”. 

 

Tabel 4: Marktstrategie en marketingbeleid - Manus case 

Duidelijke definitie van de USP (Klantwaarde – Financiële waarde – 
Operationele waarde – Sociale waarde) 

ü  

Goede marketingcommunicatie (“storytelling”) ü  

Inschatting van de betalingsbereidheid ü  

Product, Prijs, Promotie en Plaats ü  

Bron: Eigen samenstelling 

 

3.2.3 Financieel beheer 

Bij het vooropgestelde 61-puntenplan hoorde het domein “subsidiemapping” en de 

relevantie van subsidies. Subsidies blijven een belangrijke bron van (aanvullende) 

inkomsten voor sociale economie bedrijven. Elk sociaal economie bedrijf bepaalt zelf 

hoeveel procent van haar inkomsten ze uit subsidies wil halen en hoeveel procent uit 

andere bronnen van inkomsten. Manus voert een strategie waarbij ze niet te afhankelijk 

wil zijn van subsidies. Daarom stelde Manus als doelstelling om tegen 2015 een 

verhouding 30% subsidies en 70% inkomsten uit dienstverlening te hebben.  
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Op die 70% doelstelling van inkomsten uit dienstverlening heb je volgens Manus als 

bedrijf zelf vat door professioneel te werken, je werking efficiënt te organiseren en 

sociale meerwaarde te creëren. Eind 2015 had Manus 32% inkomsten uit subsidies en 

68% inkomsten uit dienstverlening. (Manus, 2016) 

 

Met het oog op de toekomst zal de overheid haar subsidies hoogstwaarschijnlijk enkel 

nog maar terugschroeven. Manus is dan ook volop bezig met het zoeken naar andere 

bronnen van inkomsten ter ondersteuning van haar werking en dienstverlening. De 

inkomsten uit subsidies worden dan ook niet als vanzelfsprekend gezien bij Manus. Ze 

hanteren daarom een doorgedreven subsidiemapping. Alle mogelijke subsidies worden 

daarbij in kaart gebracht en de relevantie ervan wordt kritisch bekeken. De vragen die 

daarbij gesteld worden zijn: “welke middelen, welke overheid, welke termijn, welke 

voorwaarden en welke vorm”? (Manus,2016) 

 

Een van de acht doelstellingen voor 2020 van Manus houdt in: “positief resultaat om te 

investeren”. Sociaal ondernemen op lange termijn is immers onmogelijk als je als bedrijf 

jaar na jaar het boekjaar afsluit met een negatief resultaat. Dit is zeker niet evident voor 

sociale ondernemingen, ook al omwille van het permanent zoeken naar een optimale, 

duurzame financieringsmix. In 2011 heeft Manus geïnvesteerd in correcte en 

consequente financiële rapporteringen, heeft ze haar financieel beheer 

geprofessionaliseerd en haar financiële analysecapaciteit uitgebouwd. Het gevolg 

daarvan is dat Manus sinds 2012 elk jaar een positief resultaat behaald heeft en een 

eigen vermogen heeft kunnen opbouwen, wat absoluut geen evidentie is voor sociale 

economie bedrijven. Deze middelen investeert Manus als sociale ondernemer door: 

- “Een voldoende groot sociaal passief te voorzien om in geval van nood 

werknemers terug te kunnen betalen 

- Te investeren in de organisatieontwikkeling en opschaling van Manus 

- Relaties met reguliere bedrijven op te bouwen 

- In te zetten op innovatie 
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- De nodige aandacht en financiële middelen vrijmaken voor gerichte marketing” 

(Manus, 2016) 

 

Uit dit alles blijkt duidelijk een goed algemeen financieel beheer en een goede 

financiële analyse-capaciteit. De professionele impactmeting en sterke communicatie 

errond worden in het financieel beheer ook efficiënt gebruikt voor het aantrekken van 

middelen van investeerders en overheden. Op het aangaan van 

samenwerkingsverbanden, ook om schaal te creëren en kosten beter te beheersen, 

komen we in het deel “Organisatieontwikkeling” nog terug.  

 

Tabel 5: Financieel beheer Manus case 

Algemeen: professioneel financieel beheer en rapportering m.b.t. 
rentabiliteit, cashflows, financiering en kapitaalstructuur 

ü  

Duurzame mix van inkomsten: innovatieve 
inkomstenbronnen/alternatieve financiering 

ü  

Sterke financiële analyse-capaciteiten ü  

Goed evenwicht tussen kosten en productiviteit: financiële marge ü  
Sociale impactmeting als middel voor het aantrekken van 
investeerders en overheden  

ü  

Bron: Eigen samenstelling 

 

3.2.4 Organisatieontwikkeling 

Manus zet sterk in op het uitbreiden en opschalen van haar activiteiten. Het is een 

voorbeeld van een sociale economie bedrijf dat actief is in meerdere niches: groen, 

schoonmaak, renovatie en recentelijk ook logistiek en technische opdrachten. Zo is 

Manus begin 2017, op vraag van reguliere bedrijven, toeleiders en de lokale overheid, 

gestart met de uitbouw van een nieuwe dienstverlening in logistieke en “technischere” 

sectoren in de industrie. Enerzijds helpt Manus reguliere bedrijven om 

knelpuntvacatures ingevuld te krijgen en anderzijds zijn er nog altijd veel 

werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt die het potentieel hebben om 

deze vacatures in te vullen.  
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In twee jaar tijd heeft Manus heel de onderneming heringericht om een kwalitatieve 

dienstverlening te kunnen aanbieden aan logistieke en technische bedrijven. Daarbij 

managet ze op een professionele manier een complexe portefeuille van activiteiten. 

(Manus,2018) 

 

Daarnaast is Manus ervan overtuigd dat elke grote stad met een bepaalde 

werkloosheidsgraad en armoedeproblematiek “een Manus” kan gebruiken. Tot vandaag 

de dag is Manus opgeschaald op basis van het wholly-owned principe. De uitbouw van 

Manus van Antwerpen naar Mechelen, Brussel en ook Gent werd gecoördineerd en 

gefinancierd vanuit de Manus groep zelf. Daarnaast wil Manus ook inzetten op het 

concept van sociale franchising, waarbij het business model en de duidelijke waardenset 

van Manus dan kan overgenomen worden door een franchisenemer. (Manus, 2016) 

 

De voornaamste reden voor de opschaling van Manus’ activiteiten is de steeds 

veranderde subsidieomgeving. De veronderstelling is dat die enkel nog maar 

teruggeschroefd zal worden. Manus is dan ook genoodzaakt om zelf stappen te 

ondernemen om haar groei en regionale tewerkstelling te verzekeren. Dit doet ze 

gebaseerd op een diversificatie en uitbouw van haar activiteiten, een geografische 

schaalvergroting en het aangaan van alternatieve samenwerkingsvormen en 

partnerships, deels ook gericht op efficiëntie en kostenbeheersing. (Manus,2018) 

 

Eén van de 2020 doelstellingen van Manus is inderdaad volop in te zetten op 

partnerschappen. Voor een deel kiest Manus zelf hun klanten en de bijhorende 

intensiteit van het partnerschap. Ze willen verder gaan dan alleen diensten aan te 

bieden en werknemers te laten doorstromen. Samen denken, investeren en doen is 

vandaag de dag een trend binnen Manus die ze toepassen in de meeste van hun relaties 

en partnerschappen. Dit gaat dan ook over het realiseren van financiële en operationele 

schaalvoordelen. Zo nemen reguliere bedrijven mee het initiatief om de opleiding en de 

vorming van de doelgroepmedewerkers te financieren. (Manus, 2018) Daarnaast kan 

Manus door echt te leren van partners aan een hoge snelheid verder professionaliseren. 
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Tabel 6: Organisatieontwikkeling - Manus case 

Sterke samenwerkingsverbanden – operationele en financiële 
schaalvoordelen 

ü  

Optimale schaal van activiteiten ü  

Management van hybride portefeuille ü  

Bron: Eigen samenstelling 

 

3.2.5  Human Resource Management 

Eén van de domeinen van het 61-punten plan was de reorganisatie van personeels-

aangelegenheden. Manus heeft hier sterk ingezet op een vlotte werking van de 

personeelsadministratie. Personeelsmanagement is een belangrijk domein waar 

duidelijke processen en procedures noodzakelijk zijn. Door gestructureerd en goed 

georganiseerd met personeelsgegevens om te gaan voorkomt Manus ergernissen bij de 

medewerkers en worden lonen, vergoedingen en/of extralegale voordelen tijdig 

uitbetaald. (Manus, 2016) 

 

Ondanks al die moeite en investeringen in de juiste processen, procedures en controles 

had Manus te maken met een aanzienlijk personeelsverloop in 2011 en 2012. Niet alle 

werknemers bij Manus zagen het immers zitten om dagelijks verslag uit te brengen van 

hun taken, verantwoording af te leggen, opgevolgd te worden en resultaatgericht te 

werken. Hierdoor hebben ook een aantal omkaderings- en directieleden Manus 

verlaten. Aan de ene kant was dit een tegenslag voor Manus maar langs de andere kant 

een bevestiging dat het bedrijf niet meer terug kon en een verdere HR-

professionalisering zich opdrong.  Ook 2017 en 2018 waren op vlak van personeelsbeleid 

moeilijke jaren: een wissel in het management, een organisatie die volop in verandering 

is, grote uitdagingen rond de vlotte toeleiding van doelgroepmedewerkers, en een 

veranderde regelgeving. Hieruit blijkt dat een professionele HR-administratie enkel een 

noodzakelijke hygiënefactor is, maar dat er vandaag nog veel meer aandacht moet zijn 

voor een allesomvattend HR-beleid. In 2019 wil Manus opnieuw extra inzetten op HR-

beleid. (Manus, 2016; Manus, 2018) 
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Eén van de doelstellingen voor 2020 stelt “Werkplezier > = 8/10”. Manus wil expliciet 

streven naar werkplezier bij de werknemers en heeft daarom 6 criteria gesteld om 

werkplezier te bevorderen: 

1. Je ‘fysiek’ goed in je vel voelen 

2. Fijne collega’s 

3. Waardering en vertrouwen geven en krijgen 

4. Goede prestaties nastreven en de lat hoog leggen 

5. Persoonlijke ontwikkeling stimuleren 

6. Blijk geven van passie voor het werk en dankbaar zijn voor de kansen die je krijgt 

(Manus, 2016) 

 

Hierbij wordt dus duidelijk aandacht besteed aan het criterium werkbaar werk. De zes 

stimuli voor werkplezier beïnvloeden echter ook elementen zoals “omgaan met missie-

gedreven werknemers”, “stimuleren van autonomie en eigenaarschap” en “persoonlijke 

ontwikkeling” op een positieve manier. Manus is van mening dat bedrijven vandaag de 

dag nog onvoldoende experimenteren met deze “softe” elementen. Er zijn nochtans 

meer werknemerscoöperaties en meer vormen van participatieve economie. Dit laat de 

mensen toe zelf verantwoordelijkheid en inbreng te hebben in hun bedrijf, zorgt er voor 

dat er meer duurzaam werk is en dat de mensen blijven. Werk is een onderdeel van het 

leven en daarom wil Manus rekening houden met werkbaar werk. Daar komen natuurlijk 

ook uitdagingen bij kijken. Er moet volgens Manus altijd een evenwicht zijn. Langs de 

ene kant moet je rekening houden met wat jij en je bedrijf voor je werknemers wil doen. 

Langs de andere kant moet je ook zien wat je personeel wil doen voor de organisatie. 

(Vermeiren Katleen, sd) 

 

Als zorgzame werkgever wil Manus werknemers ondersteunen en kansen bieden om te 

groeien. Dat doet Manus door zingevend en leuk werk aan te bieden. Ze maken ook 

gebruik van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) voor elke doelgroepmedewerker 

om de individuele ontwikkeling sterk te stimuleren. (Manus, 2018) 
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Op basis de hollistische assesment door EY stelde men vast dat er op de werkvloer meer 

aandacht en zorg zou moeten gaan naar de sociale en technische begeleiding van de 

doelgroepmedewerkers. Deze begeleiding zou nog intenser, efficiënter en meer 

gestructureerd geïmplementeerd moeten worden. Manus zal hier dan ook op moeten 

inzetten in de toekomst en het zal de als prioriteit het HR-beleid moeten aanpassen met 

focus op het verhogen van de competenties van de begeleiders enerzijds en het 

versterken van de begeleiding op de werkvloer anderzijds. (Manus, 2018) 

 

Verder organiseert Manus drie tot vier keer per jaar een ‘groot team’. Dat is een 

moment waar iedereen van de omkadering uitgenodigd wordt om bij te praten, 

ervaringen te delen of kennis te maken met de andere collega’s. Naast ruimte voor 

informele contacten is er steeds een inhoudelijk luik waar werknemers informatie 

meekrijgen over de voortgang, resultaten, pijnpunten en succes van Manus en waar 

werknemers betrokken worden om mee te denken en mee te werken aan de 

fundamenten van Manus. Zulke events spelen duidelijk in op het breed luisteren naar 

verbetersuggesties. (Manus,2018) 

 

Desondanks werd er bij de laatste audit van EY vastgesteld dat de medewerkers soms 

toch het gevoel hebben dat ze onvoldoende mee zijn met beslissingen of er over 

geïnformeerd worden. Op het creëren van een draagvlak bij missie-gedreven 

werknemers moet dus extra ingezet worden in de toekomst. Daarnaast is er een 

letterlijke en figuurlijke afstand tussen het hoofdkantoor en de lokale vestigingen. Het 

bepalen van eenduidige communicatieprocessen en een controleproces dat opgevolgd 

dient te worden kunnen hierbij een oplossing bieden. (Manus, 2018) 

 

Opvallend in heel dit verhaal is hoe Manus, naast het inzetten op professionalisering, de 

afgelopen jaren heel innovatief is gebleven. Manus streeft continu naar verbetering wat 

wijst op sterk sociaal ondernemerschap. Het kroonstuk daarbij is de zelfontwikkelde tool 

de Manus ID. Dit is een applicatie waarop werfleiders een 15-tal attitudes en 

vaardigheden van hun werknemers kunnen beoordelen.  
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Zo worden de doelgroepmedewerkers van dichtbij gevolgd en bijgestuurd. Een 

aandachtspunt is wel dat, waar er voor de doelgroepmedewerkers een Manus ID werd 

ontwikkeld, er voor andere medewerkers minder tools en processen beschikbaar zijn. 

De kennis en tools zijn wel in huis om dit aan te pakken. (Manus,2018) 

 

Tabel 7: Human Resource Management - Manus case 

Algemeen: professioneel “lifecycle” HR-beleid: werving, 
administratie, ontwikkeling, exit 

ü  

Werkbaar werk  ü  

Draagvlak voor “missiegedreven” werknemers en vrijwilligers +/- 

Luisterbereidheid voor “bottom-up” verbeteringsvoorstellen +/- 
Professioneel middenkader  / 
Autonomie en eigenaarschap ü  
Diversiteit / 
Screening op sociale uitsluiting / 
Persoonlijke ontwikkelingsplannen ü  

Bron: Eigen samenstelling 

 

3.2.6 Stakeholdermanagement 

Zoals eerder vermeld is één van de prioritaire domeinen van het 61-punten plan van 

Manus de “managementomgeving schoeien op de leest van een echt bedrijf”. Daarbij is 

professioneel stakeholdermanagement essentieel. Hierbij vindt Manus het belangrijk 

om alle stakeholders in kaart te brengen, te begrijpen en op een continue basis te 

betrekken. Hierdoor kan Manus snel reageren wanneer er veranderingen optreden. Alle 

acties die Manus onderneemt moeten beantwoorden aan de missie. Ze houden daarbij 

altijd rekening met de impact die dit kan hebben op hun stakeholders. (Manus,2016) 

 

Over strategische omgevingsmanagement of m.a.w. een professionele 

stakeholderdialoog zegt Manus zelf het volgende: “Door goed stakeholdermanagement, 

de inzet van de juiste werknemers en het organiseren van regelmatig overleg met de 

betrokkenen hebben we een gezonde en stevige basis voor onze managementomgeving 
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gelegd. Het gericht toepassen van stakeholdermanagement heeft ons geleerd dat een 

verschil in standpunten tussen partijen geen obstakel hoeft te zijn, mits iedereen het eens 

is over het gemeenschappelijke belang dat er wordt nagestreefd. Strategisch 

omgevingsmanagement is geen eenvoudige oefening. Naast een hoop tijd, geduld en 

doorzettingsvermogen is een betrouwbare, consequente manier van handelen en 

rapporteren een onontbeerlijk gegeven wanneer je van start gaat bij de organisatie van 

de managementomgeving” (Manus,2016). 

 

Zo heeft Manus in maart 2018 externe stakeholders uitgenodigd voor een 

stakeholderdialoog. Het doel was om mee na te denken over de verbetering en 

toekomst van het Manus business model. Er was een diverse vertegenwoordiging rond 

de tafel aanwezig: reguliere bedrijven uit verschillende sectoren, de overheid, 

adviesbureaus, experts rond duurzaamheid en collega’s uit de sociale sector. Het 

resultaat van de meeting was interessant en relevant en is uitgedrukt in de vorm van 

een tekening. Dit zorgt voor een mooi visueel verslag, dat ook communicatief 

inspirerend en efficiënt gebruikt kan worden. Daarnaast heeft Manus, samen met de 

stakeholders, een grote SWOT-analyse en prioritaire acties daaromtrent kunnen 

opstellen. (Manus,2018) 

 

Tabel 8: Stakeholdermanagement - Manus Case 

Algemeen: opbouwen en onderhouden van relaties met alle 
stakeholders o.b.v. een constructieve stakeholderdialoog 

ü  

Representatieve samenstelling van de stakeholderdialoog ü  

Beleidsrelevante agendapunten naast een thematisch geïnspireerde 
agenda  

ü  

Gedragenheid over het belang van de stakeholderdialoog / 

Inspirerend leiderschap tijdens de stakeholderdialoog / 
Concrete adviezen en afspraken m.b.t. opvolging  ü  

Bron: Eigen samenstelling 
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3.2.7 Managementsystemen  

De voorbije jaren werd bij Manus al meermaals het initiatief genomen om te investeren 

in een allesomvattend en robuust managementsysteem, met de daarbij horende 

relevante en gebruiksvriendelijke plannings-en rapporteringstool. Bij de zoektocht naar 

goede oplossingen stootte Manus echter steeds op een belangrijk kostenplaatje. Om 

toch te kunnen plannen en rapporteren is Manus aan de slag gegaan met veel 

verscheidene tools, zowel basic als high level. Dit heeft echter geleid tot een te beperkte 

rapporteringsflow met vaak onoverzichtelijke resultaten. De veelheid aan tools 

omvormen naar een vereenvoudigd managementsysteem en plannings-en 

rapporteringstool wordt door de afdeling Organisatie & Ontwikkeling bij Manus 

momenteel op zich genomen. (Manus,2018) Het financiële deel van het 

managementsysteem heeft, zoals vermeld in het deel “Financieel Beheer”, al wel zijn 

deugdelijkheid bewezen. 

 

Daarnaast heeft Manus de Sustatool gekozen om haar interne 

kwaliteitsmanagementsysteem te verbeteren en verder uit te werken. Manus gebruikt 

de Sustatool om: 

- Aan te tonen dat ze in staat is consequent diensten te leveren die voldoen aan 

de eisen van de klanten 

- Aan te tonen dat ze werken volgens alle wettelijke en bestuursrechtelijke 

voorschriften 

- De klanttevredenheid nog verder te verbeteren  

(Manus,2018) 

 

Tabel 9: Managementsystemen - Manus case 

Algemeen: bestaan van een managementsysteem en de nodige 
rapporteringstools 

+/- 

Evenwichtige sturing van alle sociale en financiële doelstellingen +/- 

Continue verbetering van de gehele performantie  ü  
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DEEL II PRAKTIJK 
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4 MetSense case  

4.1 Beschrijving 

MetSense (CVBA) of ‘Sense’ is al meer dan twintig jaar actief in het opstarten en uitbaten 

van horeca-exploitaties. Zo overkoepelt het bedrijf ondertussen 18 horeca-initiatieven 

zoals buurtrestaurants, bedrijfsrestaurants en hotel/seminarie/event-uitbatingen. 

Sense is een doorstroombedrijf en geeft zinvolle arbeid aan mensen met weinig kansen. 

De missie van Sense stelt het heel duidelijk: “Sense serveert met de glimlach een rijk 

palet aan horeca-beleving, met vakmanschap en sociaal talent”. 

 

Het kader aan succesfactoren voor professionalisering in sociale bedrijven wordt in wat 

volgt in de praktijk getoetst bij het bedrijf MetSense. Dit gebeurt aan de hand van:  

- Een interview afgenomen door Julie De Winter met Jan Van Roie (algemeen 

directeur MetSense) m.b.t. de componenten van professionalisering  

- Een interview afgenomen door het EY-team met Jan Van Roie en Johan Van 

Dooren (Marketing en Communicatie MetSense) m.b.t. duurzaamheid  

- Het duurzaamheidsverslag  

- De Sustatoolprojecten 2019 (Veggie – Mobiliteit – Klanttevredenheid) 

- Het verslag van de stakeholderdialogen (21/11/2018 en 03/12/2018) 

- De website van MetSense 

Deze gedetailleerde informatie kan opgevraagd worden bij professor Hans Verboven. 

 

Tijdens het interview m.b.t. professionalisering werd er gepeild naar het belang en het 

gewicht van de voorgestelde componenten van professionalisering voor Metsense. 

Volgens Jan Van Roie ligt het belang vooral in het evenwicht tussen de verschillende 

componenten. Als bedrijf moet je een balans creëren tussen al deze componenten en 

er gelijkwaardige aandacht aan schenken. Elk initiatief tot professionalisering heeft 

volgens Sense een impact op elke component van professionalisering. In ieder geval 

bevestigde Jan Van Roie dat het kader tot professionalisering voor hem een volledig 

overzicht geeft.  
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4.2 Toetsing aan het kader van professionalisering 

4.2.1 Corporate governance of ‘goed bestuur’   

MetSense is een kleine managementstructuur. Het is een holding met een eigen bestuur 

maar met een zeer beperkt aantal personeelsleden. Alle horeca uitbatingen/exploitaties 

bevinden zich in andere juridische structuren. Elk van die juridische structuren heeft zijn 

eigen RvB en een aantal bestuurders daarvan zetelen ook in de RvB van Sense. Sense 

zelf is een CVBA, alle andere structuren zijn van verschillende aard (NV’s, BVBA’s, 

VZW’s…). 

 

Sense heeft een managementteam, directieteam, RvB en daarnaast nog 

ondersteunende diensten zoals aankoop, HR, marketing & communicatie… . In het 

managementteam zetelt het directieteam met bijkomend verschillende managers van 

de uitbatingen van Sense. De directie krijgt een zeer grote verantwoordelijkheid van de 

RvB bij Sense. Ten eerste is de RvB vooral de bewaker van strategische keuzes van de 

directie rond verdere groei en ontwikkeling. Ten tweede is de RvB de bewaker van de 

veranderde grootte van het bedrijf. Dit heeft dan ook een ander type leiderschap en 

bepaalde managementslagen nodig. De RvB is dus sturend en adviserend naar het 

management en de directie toe. 

 

Volgens Jan Van Roie is de RvB voldoende divers samengesteld. Daarnaast is het een 

zeer stabiele RvB waarin al jaren dezelfde mensen zetelen. Het is een RvB die voldoende 

complementair is en waar ondernemerschap, kennis van de sociale economie, 

managementinzichten, maatschappelijke bewogenheid en risico inschatting allemaal 

aanwezig zijn. 

 

Een echte sterkte van MetSense is volgens Jan Van Roie het ‘vliegwiel’-concept rond de 

interne organisatiestructuur, het eigenaarschap en de verantwoordelijkheden op de 

verschillende leidinggevende niveaus bij Sense. Rond het thema leiderschapsstijl en 

verantwoordelijkheid nemen wordt er in het bedrijf voortdurend met elkaar verfijnd en 

gewerkt.  
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De volgende vragen worden hierbij permanent gesteld: hoe leiding geven, hoe 

aansturen en welke verantwoordelijkheid geven en nemen? Dit op zich is volgens Jan 

Van Roie al een belangrijke professionaliseringsoefening.  

 

Uit de eigen ervaring met de Sustatoolprojecten (Veggie-Mobiliteit-Klanttevredenheid) 

bij MetSense bleken de strategische doelstellingen altijd heel duidelijk vertaald te 

worden naar concrete streefcijfers. Het doel van het veggieproject was bijvoorbeeld het 

aanbod te verhogen. De vraag “wat is het groeipercentage of de target hiervoor?” werd 

dan uitdrukkelijk gesteld. Na desk research omtrent het veggie aanbod in België 

kwamen we op een schatting van een toename van 5% per jaar. Omwille van de 

verschillende uitbatingen moest dit doel nog in functie van de locatie verder 

gespecifieerd worden. Op het einde van het jaar wordt dan ook gekeken in hoeverre de 

uitbatingen deze target gerealiseerd hebben en kan dit verbonden worden aan het 

verloningssysteem.  

 

Een ander voorbeeld vindt men in het Skype-project waar er heel duidelijk gesteld werd 

dat zowel het managementteam als het gerantenteam in 2019 een minimum van tien 

Skype gesprekken moeten voeren. Ook bij de stakeholderdialogen werd duidelijk dat de 

vertalingen van strategische doelstellingen naar concrete streefcijfers zeer belangrijk is. 

MetSense heeft de ambitie om met 50% te groeien. De vragen waarom en hoe kunnen 

ze dit doen, primeerden voortdurend. Aan de hand van deze voorbeelden uit de praktijk 

kan gesteld worden dat Sense heel erg werkt op de vertaling van doelstellingen naar 

concrete streefcijfers. 

 

Tot slot heeft MetSense begin 2017 de missie en waarden opgefrist. Ze betrokken hierbij 

zoveel mogelijk collega’s. Tijdens verschillende sessies werkten ze gezamenlijk naar het 

eindresultaat toe. De definitieve missie en waarden worden uitgedragen via allerlei 

kanalen: de website, het personeelsblad ‘No Nonsense’ en de opleiding ‘Werken en 

Eten’ voor nieuwe collega’s.  
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Op elke locatie kwam er ook een totem met de missie en waarden te staan, zodat elke 

collega iedere dag herinnerd wordt waar MetSense voor staat. 

 

Tabel 10: Corporate governance - MetSense case 

Duidelijk gedragen missie, visie en waardenkader – evenwicht 
tussen de verschillende doelstellingen 
 

ü  

Vertalen strategische doelstellingen in concrete streefcijfers  
 

ü  

Veelzijdig samengestelde en geëngageerde Raad van Bestuur en 
Algemene Vergadering 
 

ü  

Onafhankelijke functies 
 

ü  

Goed en gedeeld leiderschap 
 

ü  

Transparante regels voor besluitvorming en verantwoording 
 

ü  

‘Checks & balances’ / 

Bron: Eigen samenstelling 

 

4.2.2 Marktstrategie en marketingbeleid 

De toegevoegde waarde van Sense is een continu samenspel van drie ambities. Deze 

drie ambities zijn te linken aan de bouwstenen klantwaarde, sociale waarde en 

financiële waarde van de USP: “Waarde creëren voor werknemers door opleidings-en 

doorstroommogelijkheden aan te bieden”, “Een gezonde en lekkere maaltijd, 

aangename overnachting of een perfect verzorgd event aanbieden aan onze klanten” 

en “MetSense is een ‘echt’ bedrijf waar op het einde van het boekjaar overal de 

rekeningen moeten kloppen”. 

 

Tijdens de SWOT-analyse kwam bij Jan Van Roie wel de volgende ‘zwakte’ m.b.t. de 

financiële waarde van de USP van Sense naar boven.  
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MetSense is actief in de horeca sector waar er weinig of nauwelijks marges zijn. Horeca 

is een arbeidsintensieve sector die heel goed past bij de sociale economie, maar waar 

het realiseren van de financiële doelstellingen altijd onder druk zal staan van de 

beperkte marges. 

 

MetSense is altijd een bedrijf geweest dat gebaseerd en opgebouwd is o.b.v. business 

relaties. Sense onderhoudt deze relaties om daar dan opportuniteiten in te zoeken zodat 

ze kunnen groeien en nieuwe exploitaties kunnen openen. Sense richt zich dus meer op 

de uitbouw van relaties en profileert zich op vlak van marketing niet zeer sterk naar de 

eindklant toe. Jan Van Roie vindt wel dat Sense zich daar beter zou kunnen positioneren. 

 

Uit de stakeholderdialogen van december en november 2018 werd duidelijk dat 

MetSense gezien wordt als een waarde-gedreven bedrijf met een uniek verhaal, en dat 

men er dus voor moet zorgen dat dit voldoende kenbaar gemaakt wordt. Alhoewel elke 

uitbating zijn eigen identiteit heeft, zou het toch waardevol zijn om de kracht van Sense 

te gebruiken om zo een sterker, gemeenschappelijke “brand” uit te bouwen. MetSense 

zou dus nog meer kunnen inzetten op verdere branding, communicatie en promotie. 

 

Verder heeft MetSense in 2016-2017 een duurzaamheidsverslag uitgebracht dat 

eveneens hun sociale impactmeting is. Hierin staat ook nog eens duidelijk hun missie en 

visie en hun toegevoegde waarde of USP uitgelegd. Dit duurzaamheidsverslag dient ook 

als marketingcommunicatie naar de buitenwereld toe. 

 

Een van de Sustatoolprojecten was het verhogen van het veggie aanbod. Echter, bij de 

buurtrestaurants zit je op vlak van marketing en meer bepaald bij het inschatten van de 

betalingsbereidheid met een moeilijkheid. Hier heb je namelijk vooral een doelpubliek 

van oudere mensen alsook van mensen met beperkte middelen. De vraag stelt zich dan 

welke marktstrategie te hanteren: 
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Ga je openlijk communiceren en het veggie verhaal bij deze mensen aanbrengen 

(“storytelling”) of ga je het gewoon rechtstreeks implementeren, het behandelen als 

“the new normal” en dus niet communiceren naar de klant toe? Hier zien we op vlak 

van betalingsbereidheid dat er een moeilijke inschatting dient gemaakt te worden. 

 

De 4 P’s kunnen we als volgt samenvatten: de noodzaak en de relevantie aan de 

aangeboden producten en diensten (Product) staat buiten kijf. Omwille van de lokale 

uitbatingen is ook de Plaats zeer duidelijk gepositioneerd. De prijszetting is echter 

omwille van de beperkte marges niet evident en bij Promotie lijkt er wel 

verbeteringspotentieel aanwezig. 

 

Tabel 11: Marktstrategie en marketingbeleid - MetSense case 

Duidelijke definitie USP (Klantwaarde – Financiële waarde – 
Operationele waarde – Sociale waarde) 
 

ü  

Goede marketingcommunicatie (“storytelling”) 
 

+/- 

Inschatting van de betalingsbereidheid +/- 

Product, Prijs, Promotie en Plaats +/- 

Bron: Eigen samenstelling 

 

4.2.3 Financieel beheer 

MetSense kent vandaag de dag een verhouding van 86% eigen inkomsten en 14% 

subsidies. Alhoewel dit zeker een te bewaken evenwicht is, is Sense heel tevreden met 

deze balans en heeft ze daar geen verdere ambitie rond. Er kan dus gesteld worden dat 

Sense als sociale economie bedrijf al zeer onafhankelijk is.  

 

Tot nu toe heeft Sense de afgelopen drie jaar ook een positief resultaat neergezet en dit 

over een stijgende lijn. Dit is ook een van hun doelstellingen: “op het eind van het 

boekjaar moeten de rekeningen kloppen”. Zonder winstgevendheid kan een bedrijf op 

lange termijn immers niet overleven. 
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Wat betreft de loonkosten komen de Vlaamse Gemeenschap en het Ministerie van 

Arbeid en Tewerkstelling MetSense tegemoet. Sense is erkend als maatwerkbedrijf en 

bedrijf in de Lokale Diensteneconomie. Verder wordt er financiële ruimte voorzien door 

de Provincie Antwerpen en Trividend. Daarnaast wordt Sense voor het aanbieden van 

een warme maaltijd voor mensen die leven van een bestaansminimum financieel 

gesteund door het OCMW van Antwerpen en Mortsel. Voor De 7 Schaken, Bakboord, 

Foyer De Stroming, Kom.EET en De Plataan betrekt Sense ook Stedenfondsmiddelen.  

 

Verder ziet Jan Van Roie dat er rond het financieel beheer steeds beter, slimmer en 

efficiënter gewerkt wordt. De professionalisering van het financieel beheer evolueert 

steeds meer mee met de schaal van het bedrijf. 

 

Daarnaast bevordert de aanwezigheid van het duurzaamheidsverslag van MetSense het 

aantrekken van financiering door investeerders en overheden. 

 

Tijdens de SWOT-oefening gaf Jan Van Roie mee dat één van de grootste ‘bedreigingen’ 

voor Metsense de beleidsmatige verankering is. Alhoewel MetSense met een 

percentage aan eigen inkomsten van 86% al zeer onafhankelijk opgesteld is, kan een 

beleidsverandering toch nog een grote impact hebben. Er zijn immers altijd projecten 

die zich vooral in overheidscontexten bewegen en waarvan de impact en de risico’s voor 

sociale economie bedrijven moeilijk in te schatten zijn. 
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Tabel 12: Financieel beheer - MetSense case 

Algemeen: professioneel financieel beheer en rapportering m.b.t. 
rentabiliteit, cashflows, financiering en kapitaalstructuur 
 

ü  

Duurzame mix van inkomsten: innovatieve 
inkomstenbronnen/alternatieve financiering 
 

ü  

Sterke financiële analyse-capaciteiten 
 

ü  

Goed evenwicht tussen kosten en productiviteit: financiële marge ü  

Sociale impactmeting als middel voor het aantrekken van 
investeerders en overheden 

ü  

Bron: Eigen samenstelling 

 

4.2.4 Organisatieontwikkeling 

Uit de stakeholderdialoog bleek dat groei voor MetSense mogelijk is via uitbereidingen 

van bestaande vestigingen of de ontplooiing van nieuwe exploitaties. De mogelijkheid 

bestaat ook om bestaande bedrijven op te kopen en anorganisch te groeien via 

overnames. Volgens Jan Van Roie is de voornaamste reden voor het aanhouden van een 

jaarlijkse groeidoelstelling van 50% vooral de spreiding van het risico. De tweede reden 

ligt in het blijvend kunnen faciliteren van de persoonlijke groei van de leidinggevenden, 

zodat deze voluit meegaan in het verhaal van MetSense. Bij fusies of overnames is het 

essentieel om te kijken naar de culturele fit. Overnamebeslissingen moeten dus steeds 

gekaderd worden in de missie, visie en waarden van MetSense. Recentelijk heeft 

MetSense trouwens nog een nieuwe exploitatie geopend, namelijk ‘De Plek’ in de 

kathedraal van Antwerpen. 

 

Zoals eerder vermeld is MetSense een bedrijf dat zich focust op business relaties of 

partnerschappen. Sense zoekt in deze partnerships ook steeds naar opportuniteiten om 

verder te kunnen groeien. 
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In tegenstelling tot andere sociale economie bedrijven (zoals ook Manus), zoekt 

MetSense niet naar het ontwikkelen van activiteiten buiten de horecasector. MetSense 

focust zich vooral op interne of externe groei binnen de horecasector zelf.  

 

Tabel 13: Organisatieontwikkeling - MetSense case 

Sterke samenwerkingsverbanden – operationele en financiële 
schaalvoordelen 
 

ü  

Optimale schaal van activiteiten ü  

Management van hybride portefeuille ü  

Bron: Eigen samenstelling 

 

4.2.5 Human Resource Management 

MetSense stelt drie indicatoren voorop voor het meten van een efficiënt HR-beleid: het 

aantal open vacatures, retentie van medewerkers en ziekteverzuim. 

 

Belangrijker is dat de bestaansreden van MetSense, naast klanten verwennen, sterk 

gericht is op het realiseren van doorgroeimogelijkheden voor alle doelgroep- en 

omkaderende medewerkers. Naast de dagelijkse begeleiding en training op de 

werkvloer in de horeca-exploitaties speelt ook de Sense Academy een belangrijke rol. 

Hier krijgen de mensen van Sense een reeks opleidingen binnen een op maat gemaakt 

persoonlijk ontwikkelingsplan. Met Sense Academy streven ze naar operationele 

excellentie en persoonlijke talentonwikkeling voor alle medewerkers. Sense Academy 

als intern opleidingsinstituut betekent veel bij de huidige uitdaging rond de “war on 

talent” en retentie van werknemers. Bovendien is het extern commercialiseren van de 

Sense Academy ook een opportuniteit naar de toekomst toe. Verder is MetSense ook 

heel fier op ‘Begeestert!, een vorming ‘met Sense’ rond engagerend en positief 

leiderschap. 
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Recentelijk staan er enkele projecten in de steigers die Jan van Roie echte 

opportuniteiten noemt. Dit gaat onder meer over de projecten “Young Potentials” en 

“Allochtonen op een leidinggevend niveau krijgen”. Beide projecten spelen sterk in op 

retentie van medewerkers, diversiteit en inclusie.  

 

Uit het voorgaande blijkt dat Metsense zeer veel investeert in haar medewerkers. 

Metsense ambieert inderdaad één van de betere werkgever te zijn en stelt daar vele 

acties tegenover. 

 

Zo biedt MetSense werknemers ook de mogelijkheid om te roteren tussen verschillende 

rollen en functies, en zelfs tussen vestigingen. Zo stimuleert Metsense de functionele- 

en geografische mobiliteit van haar medewerkers volop.  

 

Metsense biedt haar medewerkers ook een ruime autonomie en verantwoordelijkheid. 

Gezond initiatief, de wil om bij uitdagingen steeds bij te leren en verantwoordelijkheid 

opnemen bij problemen worden sterk aangemoedigd. Tenslotte probeert Metsense een 

zo breed mogelijk draagvlak te creëren bij haar medewerkers. Werknemers worden 

zoveel als mogelijk betrokken bij alles wat Sense doet en gestimuleerd om voluit deel te 

nemen. Heel de organisatie is doordrongen van deze filosofie. 
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Tabel 14: Human Resource Management - MetSense case 

Algemeen: professioneel “lifecycle” HR-beleid: werving, 
administratie, ontwikkeling, exit 
 

ü  

Werkbaar werk 
 

ü  

Draagvlak voor “missiegedreven” werknemers en vrijwilligers 
 

ü  

Luisterbereidheid voor “bottom-up” verbeteringsvoorstellen 
 

ü  

Investeren in een middenkader 
 

/ 

Autonomie en eigenaarschap ü  

Diversiteit ü  

Screening op sociale uitsluiting ü  

Persoonlijke ontwikkelingsplannen ü  

Bron: Eigen samenstelling 

 

4.2.6 Stakeholdermanagement 

MetSense zet sterk in op stakeholdermanagement. Stakeholdermanagement gaat 

volgens Sense over de inbedding van het bedrijf als deel van een groter maatschappelijk 

gegeven. Hierbij is het cruciaal om business relaties te onderhouden en te luisteren naar 

het netwerk. Volgens Jan Van Roie zal er in de aanzet die vorig jaar rond 

stakeholderdialoog is gegeven, naar de toekomst toe nog intensiever geïnvesteerd 

worden. 

 

Omwille van het grote aantal uitbatingen, heeft Metsense een enorm aantal 

stakeholders. Die zijn ook heel divers: gemeentebesturen, OCMW’s, 

overheidsorganisaties, sector- en opleidingsorganisaties en collega-bedrijven. Tot twee 

jaar terug onderhield Metsense haar stakeholdersrelaties voornamelijk vanuit een 

operationele insteek.  
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Eén van de doelstellingen voor de toekomst was echter het opzetten van een echte 

stakeholderdialoog die peilt naar hoe Sense, samen met alle partners, meer waarde kan 

genereren. (MetSense, 2016-2017) 

 

Metsense heeft deze doelstelling concreet ingevuld door in november en december 

2018 stakeholderdialogen te organiseren op de werkvloer bij EY.  Het ging hier om twee 

intensieve sessies waarbij een mix aan interne en externe stakeholders deelnamen. Doel 

was te brainstormen over de toekomst van MetSense. De centrale vraag luidde: “hoe 

kijken we naar 2025, welke strategische keuzes zijn opportuun en welke zaken dienen 

in vraag gesteld te worden?” MetSense schoof, als mogelijke focus voor 2025, vier 

centrale thema’s naar voren, die ze samen met de stakeholders kritisch wilde verdiepen. 

 

Tabel 15: Behandelde beleidsthema's stakeholderdialogen MetSense 

THEMA AMBITIE CONCREET 

Product Productorganisatie inrichten o.b.v. 

slimme mobiliteit 

Drie regioclusters en “organiseerbaar” 

volume  

Mensen Sense Academy als begrip op zich  Kwantiteit en kwaliteit van de 

doorstroom verhogen  

Procedures Nieuwe IT-systemen implementeren 

(naast Smiley en Fooddesk) 

Juiste balans vinden tussen centrale 

sturing en het vliegwielmodel: welke 

systemen hierop inzetten? 

Financieel  Duurzame investeringen  Vermogen op slimme manier 

openstellen en eventueel nieuw 

concept uitdenken 

Bron: Eigen samenstelling (Verslag Stakeholderdialoog 20/11 en 3/12, EY Wavespace) 

 

Ook bredere maatschappelijke thema’s zoals innovatie en ecologische 

verantwoordelijkheid kwamen tijdens de stakeholderdialoog aan bod. Er is dus duidelijk 

blijk van een goed evenwicht tussen beleidsrelevante agendapunten en een thematisch 

geïnspireerde agenda.  
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Beide stakeholderdialogen werden geleid door een strategische consultant die op een 

heel interactieve en creatieve manier de stakeholderdialoog heeft geleid. Dit zorgde ook 

voor een constructieve en ontspannen sfeer en een brede gedragenheid door alle 

stakeholders over het belang van zo’n stakeholderdialoog. 

 

Achteraf werd een uitgebreid verslag van de dialoog opgesteld met daarin de “key take-

aways”. Het management van Sense onderneemt nu verdere stappen om de “to do’s”  

effectief op te volgen, over de voortgang te rapporteren en continu feedback te geven 

aan de stakeholders. 

 

Tabel 16: Stakeholdermanagement - MetSense case 

Algemeen: opbouwen en onderhouden van relaties met alle 
stakeholders o.b.v. een constructieve stakeholderdialoog 
 

ü  

Representatieve samenstelling van de stakeholders 
 

ü  

Beleidsrelevante agendapunten naast een thematisch geïnspireerde 
agenda 
 

ü  

Gedragenheid over het belang van de stakeholderdialoog 
 

ü  

Inspirerend leiderschap tijdens de stakeholderdialoog 
 

ü  

Concrete adviezen en afspraken m.b.t. opvolging   
+/- 

Bron: Eigen samenstelling 

 

4.2.7 Managementsystemen 

Jan Van Roie verwijst in het kader van managementsystemen steeds naar de Balance 

Scorecard, die gericht is op het behalen van de strategische lange termijn doelstellingen 

van Metsense.  
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MetSense heeft momenteel achttien dochterbedrijven. Elk van die uitbatingen heeft 

haar eigen managementsystemen. Jan Van Roie wil die managementsystemen naar een 

hogere vorm van digitalisering leiden. Vandaag vraagt het consolideren van de 

managementsystemen en -informatie immers nog te veel manuele handelingen. Dit is 

voor MetSense een prioriteit in 2019. Hierbij heeft men als doel gesteld het domein te 

verkennen, te bekijken wat Metsense het meeste vooruit zou helpen en te beslissen 

welke keuzes hierin het best gemaakt zouden worden.  

 

Uit de stakeholderdialoog kwam het inzetten op managementsystemen ook duidelijk 

naar boven. In een wereld van IT en digitalisering wordt de aanpassing naar nieuwe, 

innovatieve managementsystemen cruciaal. Het succesvol invoeren van nieuwe 

systemen hangt echter ook duidelijk samen met het opleiden en investeren in de 

competenties van medewerkers. Een cruciale vraag hierbij luidt: “Hoe kunnen deze 

systemen efficiënt uitgerold worden over alle vestigingen, zodat deze ook effectief 

gebruikt worden? Hoe kan MetSense hier optimaal in investeren en wat brengen deze 

investeringen op?”. 

 

Volgens de stakeholders dient MetSense de lat om geconsolideerde 

managementsystemen uit te rollen hoog te leggen. Hoe sneller de implementatie 

verloopt, hoe efficiënter men wordt en groei creëert. De strategische richting is dus 

duidelijk.  

 

Tabel 17: Managementsystemen - MetSense case 

Algemeen: bestaan van een managementsysteem en de nodige 
rapporteringstools 
 

+/- 

Evenwichtige sturing van alle sociale en financiële doelstellingen +/- 

Continue verbetering van de gehele performantie +/- 

Bron: Eigen samenstelling 
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Conclusie cases 

In het voorgaande werden de cases van Manus en Metsense getoetst aan het 

opgestelde professionaliseringsmodel voor sociale ondernemingen, per 

geïdentificeerde component en op basis van de belangrijkste succesfactoren. Deze toets 

leidde tot een kwalitatieve beoordeling in hoeverre de verschillende succesfactoren 

ingevuld zijn bij beide casestudies. Hierbij is gebleken dat zowel Manus als Metsense 

reeds een relatief hoge graad van professionalisering bereikt hebben, en nog verdere 

inspanningen doen. Op bepaalde componenten kan er echter wel nog meer ingezet 

worden. Voor Manus geldt bv. het HR-beleid als aandachtspunt. Voor MetSense bestaat 

er bij de componenten “Marktstrategie en Marketingbeleid” en 

“Managementsystemen” potentieel voor  verbetering. Op basis van beide cases is 

echter aangetoond dat sociale economie bedrijven duidelijk de weg naar 

professionalisering hebben gevonden en deze dan ook consequent ‘bewandelen’.  
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DEEL III: CONCLUSIES
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Conclusie: conceptueel kader 

In deze masterproef hebben we getracht het conceptuele kader van de sociale 

economie in kaart te brengen, zowel op Europees als op Belgisch en meer bepaald op 

Vlaams vlak. Er dient vastgesteld te worden dat er nog veel verschillen bestaan in de 

definities, wat kan leiden tot conceptuele verwarring. Waar Europa, ook al op basis van 

een ruimere definitie, eerder al sociaal ondernemerschap aanmoedigde, bleef 

Vlaanderen lang hangen in een gesubsidieerde ‘inschakelingseconomie’. Vandaag legt 

ook Vlaanderen echter meer de focus op dit sociale ondernemerschap. Verder kan er 

geconcludeerd worden dat de reguliere en sociale economie steeds meer naar mekaar 

toegroeien. Uiteindelijk staat één ding vast: de sociale economie is een volwaardige 

deelnemer in de ‘ruimere’ economie, zowel in Europa als in België.  

 

Conclusie: Vlaams beleid 

De Vlaamse overheid wil met haar beleid sociale economie drie strategische 

doelstellingen nastreven: ‘Iedereen aan het werk/Iedereen participeert’, ‘Lokaal 

maatschappelijk surplus genereren’ en ‘Investeren in een duurzame toekomst voor 

Vlaanderen’. De stimuli en realisaties van dit Vlaamse beleid werden in kaart gebracht.  

 

Verder stoten sociale ondernemingen in Vlaanderen op vier belangrijke uitdagingen. 

Deze stemmen ook grotendeels overeen met de Europese uitdagingen. Ten eerste blijft 

het voor sociale ondernemingen moeilijk om toegang te bekomen tot kapitaal. Ten 

tweede ondervinden de sociale bedrijven heel wat drempels wat betreft de toegang tot 

overheidssteun. Ten derde is de zichtbaarheid van sociaal ondernemerschap in 

Vlaanderen nog niet op punt en moet er verder ingezet worden op het verhogen ervan. 

Tot slot blijft er nog veel verwarring omtrent het juridisch kader van sociale 

ondernemingen.  

 

We stellen vast dat het Vlaamse beleid sociale economie de laatste jaren meer inzet op 

een vereenvoudiging van het instrumentarium.  
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Onze aanbeveling is dan ook te blijven streven naar meer gelijkvormigheid, om zo de 

brug tussen sociale ondernemingen en reguliere bedrijven te verkleinen en een zelfde 

‘level playing field’ te creëren. 

 

Naar de toekomst toe verwachten we dat subsidies voor sociale ondernemingen niet 

meer zullen verhogen. De beschikbare overheidsmiddelen zullen nog projectmatiger 

ingezet worden en nog meer afhankelijk zijn van resultaten en daadwerkelijke sociale 

impact. Sociale bedrijven worden aldus ook op deze manier tot efficiëntie en 

professionalisering ‘gestimuleerd’. 

 

Conclusie: professionalisering van sociale economie bedrijven 

Sociale ondernemingen bewegen zich steeds meer in de richting van een doorgedreven 

professionalisering. Ze worden immers geconfronteerd met dezelfde uitdagingen als 

reguliere bedrijven en hanteren dan ook meer en meer dezelfde 

managementtechnieken. Hierbij ligt de lat voor sociale ondernemingen vaak nog hoger, 

vooral omwille van de sociale doelstelling die extra complexiteit met zich meebrengt. 

 

Hierbij blijft het voor sociale ondernemingen een grote uitdaging om tegelijkertijd te 

professionaliseren en sociaal te innoveren. Op basis van een gerichte literatuurstudie 

hebben we een kader met zeven componenten van professionalisering voor sociale 

ondernemingen, en de daarbij horende succesfactoren, opgesteld. Daarna werd dit 

kader uitgediept en getoetst aan de hand van twee cases: één uit de literatuur (Manus) 

en één uit de praktijk (MetSense). De mate waarin de succesfactoren bij deze cases 

aanwezig waren, geeft een indicatie van de graad van professionalisering. Uit de 

casestudies blijkt dat sociale ondernemingen zich net zo professioneel kunnen gedragen 

als reguliere bedrijven, ook al is dit voor hen extra uitdagend omwille van de focus op 

het creëren van shared value. De kritische vraag stelt zich zelf of, met het oog op de 

toenemende professionalisering in de sociale economie, in de toekomst het verdere 

onderscheid tussen for-profit bedrijven en sociale ondernemingen nog gemaakt moet 

worden. 
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Grafiek 1: Evolutie werkzaamheidsgraad (%) 2000-2017 

 

Bron: Jaarrapport sociale economie (Vanderpoorten,2019) 

Bijlage 2: grafiek 2: Spanningsratio, jaargemiddelde 2008-2018 

Grafiek 2: Spanningsratio, jaargemiddelde 2008-2018 

 
Bron: Jaarraport sociale economie (Vanderpoorten,2019) 
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Bijlage 3: Praktijkbeschrijving 

MetSense 

- Twee stakeholderdialogen (21/11/2018 en 3/12/2018) 
- Uitrollen en opvolgen van drie Sustatoolprojecten doorheen het jaar: ‘Veggie’, 

‘Mobiliteit’, ‘Klanttevredenheid’ (zie Timing Sense projecten) 
 

- Vier locaties als pilootproject gescreend (Het Moment, De 7 Schaken, Den Bell, 
Heerlijckyt)  

 
‘Veggie’ => doel: veggie aanbod verhogen 

Ø Veggie target stellen  
Ø Chef ambassadeur engageren 
Ø Veggie sterker positioneren in menu’s (Het Moment) 
Ø Inpiratiedag voor chefs: veggie in de kijker voor klant  (Den Bell) 
Ø Ontbijt restylen? (Heerlijckyt) 
Ø Veggie aantrekkelijk maken voor doelgroep 

o 3 succesgerechten ontwikkelen 
(Buurtrestaurants) 

 
‘Mobiliteit’ => doel: min 10 x skype overleg in 2019  

Ø Testing locaties: praktische drempels in kaart brengen  
Ø Handleiding: do’s & don’ts, tips & tricks  
Ø Workshop: M-team als testkonijnen 

 
‘Klanttevredenheid’ => doel: platform meten/opvolgen klantenfeedback op sociale 
media 

Ø Klantenfeedback kwantificeren in éénvormig platform 
 
Vlotter 

- Bedrijfsbezoek Vlotter  
- Meeting Vlotter bij het Vlaams kabinet (Verslag Vlotter SDGs aanvullen) 

 

Evenement Aertssen en EY 

Het organiseren van het evenement voor EY en Aertssen Group: “Shape your future, 
Join the innovators” samen met Charlotte, Isabeau en Lorenz. 


