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InleIdIng

Social Club Den Haag vertegenwoordigt, inspireert en verbindt ondernemers die 
met maatschappelijke en duurzame impact ondernemen, willen gaan ondernemen 

of hieraan willen bijdragen.

We zetten ons in om de sector sociaal ondernemen te professionaliseren door het 
organiseren van evenementen, kennis en inspiratiesessies en door het geven van 
gevraagd en ongevraagd advies over het beleid van gemeente Den Haag.

We vinden dat sociale ondernemingen een belangrijke bijdrage levert aan het 
oplossen van maatschappelijke vraagstukken, want sociaal ondernemers hebben 
primair een maatschappelijke en duurzame missie. Impact First!
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Waarom zIjn socIale ondernemIngen BelangrIjk voor de stad?
 

  Zij brengen sociale innovatie in de stad door met nieuwe oplossingen te komen 
voor maatschappelijke problemen

  Zij helpen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt richting duurzaam werk 
en als aanbieder van beschut werk bieden zij voor de meest kwetsbare inwoners 
een waardevolle dagbesteding. 

 Zij maken Den Haag bruisend gezond.

 Zij opereren ‘businesslike’ waardoor zij niet louter met subsidiëring 
maatschappelijke impact weten te realiseren.

 Sociale ondernemers stimuleren maatschappelijke verantwoord ondernemen in 
Den haag.

  Sociale ondernemers staan direct in contact met grote groepen in de Haagse 
samenleving die door de gemeente onbereikbaar zijn. 
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 sector socIaal ondernemen

als de vertegenWoordIger van de sector socIaal ondernemen In 
den haag heBBen WIj:
 

  Een groot netwerk van sociaal ondernemers, maatschappelijke organisaties en in 
de politiek.

  Kennis over politieke processen en wet- en regelgeving.

  Een groot netwerk aan ambassadeurs met persoonlijke ondernemersverhalen.

  Kennis over hoe (maatschappelijke) organisaties zich sociaal ondernemend 
kunnen ontwikkelen.

  Kennis over het bereiken van doelgroepen die de bestaande stakeholders 
(instellingen en gemeente) niet weten te bereiken.
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resultaten 2019
In het afgelopen jaar zijn er samen met onze leden en de gemeente Den Haag veel 
stappen gemaakt ten behoeve van de professionalisering van het sociaal ondernemen in 
Den Haag. 

Pso30+
Het Hoogtepunt was in 2019 de invoering van 
het PSO30+ certificaat. Hiermee worden sociale 
ondernemingen officieel erkend en is de weg 
vrijgemaakt voor maatschappelijk aanbesteden en 
sociaal inkopen bij deze ondernemingen.

the ImPact days
Social Club Den Haag heeft met succes de 
‘The Impact Days Den Haag 2019’ georganiseerd. 
Tijdens de Impact Days ontdekt, viert en versnelt heel 
Nederland Sociaal Ondernemerschap. 

ImPact on stage
Ook in 2019 was Impact on stage weer een succes. 
Impact on Stage is een reeks kennis en inspiratiesessies 
met baanbrekende maatschappelijk bevlogen 
ondernemers.

socIal Breakfast
Samen met In het Koorenhuis zijn in 2019 weer diverse 
inspirerende ontbijtsessies georganiseerd. 
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BelangrIjkste thema’s voor 2020 - 2021
Ook komend jaar zet Social Club Den Haag zich wederom in om actuele thema’s, 
prangende vragen en belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen op de agenda te 
zetten. Voorlopig zijn de belangrijkste thema’s voor het komende jaar:

erkennIng van de sector socIaal ondernemen
In 2020 zet Social Club Den Haag zich in voor de officiële 
erkenning van de ‘sector sociaal ondernemen’. Het erkennen 
van de sector sociaal ondernemen is essentieel voor de verdere 
groei en professionalisering van het maatschappelijk betrokken 
ondernemen. 

De erkenning voor de sector sociaal maakt de weg vrij voor:
  Het maken van sector afspraken met gemeente en overheid 

zodat sociaal ondernemingen meer impact kunnen maken.

  Betere toegang verkrijgen tot financiering bij banken, 
fondsen en investeerders.

  Een officiële status van de sector helpt voor de herkenning 
bij klanten, cliënten, stakeholders en de overheid. 

  Een officiële status is een stimulans voor reguliere 
ondernemers om sociaal ondernemer te worden.
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BelangrIjkste thema’s voor 2020 - 2021

Instroom en duurzame uItstroom 
Sociale ondernemingen hebben een belangrijke functie in de stad als veilige 
werkplek en/of als opleider voor mensen met een arbeidsbeperking. Voor een 
gezonde sector sociaal ondernemen is het van belang dat er voldoende instroom 
en duurzame uitstroom van de doelgroep wordt gerealiseerd.

Social Club Den Haag gaat in overleg met de gemeente Den Haag, de 
(VSO PRO) scholen, GGZ instellingen, maatschappelijke organisaties en de 
vertegenwoordigers van de reguliere sectoren om:

  Meer bekendheid met de sector sociaal ondernemen te realiseren

  De sector sociaal ondernemen als opleider van  
duurzaam personeel te benadrukken 

  Het ontwikkelen van de juiste profielen zodat de sector 
sociaal ondernemen beter en gerichter kan opleiden

  Het (mede) ontwikkelen van beleid voor het stimuleren van 
duurzame uitstroom naar regulier werk
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BelangrIjkste thema’s voor 2020 - 2021

maatschaPPelIjk InkoPen / aanBesteden
Voor de groei van de sector sociaal ondernemen is het belangrijk dat overheden, 
(maatschappelijke) organisaties en grote bedrijven meer gaan inkopen bij sociale 
ondernemingen. Social Club Den Haag zet zich het komende jaar in om inkopers 
van deze organisaties gebruik te laten maken van onze leden.

Het stimuleren van maatschappelijk inkopen is belangrijk omdat:
  Het stimuleert sociaal en duurzaam ondernemen

  Het creëert duurzame werkgelegenheid voor mensen 
 met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

  Draagt bij aan een duurzame en gezonde stad

  Het levert een bijdrage aan de beleidsdoelstellingen  
zoals de klimaatdoelstellingen

Social Return
Social return is een middel om als gemeente en overheid 
maatschappelijke impact te genereren. Binnen het huidige 
beleid is het nu ook mogelijk om de social return verplichting 
in te vullen door in te kopen bij erkende sociaal ondernemers. 
Social club Den Haag ziet daarom graag dat de social return 
verplichting wordt opgenomen in de voorwaarden van alle 
aanbestedingen van de gemeente Den Haag.
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BelangrIjkste thema’s voor 2020 - 2021

cIrculaIre economIe
Overheden willen en moeten steeds meer circulair aanbesteden 
om onze klimaatdoelstellingen te halen. Dit wordt een belangrijk 
onderdeel van onze maatschappij waarbij we nog steeds aan de start 
van de verandering staan. Wij willen het platform bieden om alle 
initiatieven in kaart te brengen en te stimuleren. 

Social Club Den Haag gelooft in het verder ontwikkelen van een 
circulaire economie waarin afval niet bestaat:

  Het biedt veel kansen voor mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt

  Het creëert (nieuw) sociaal ondernemerschap

  Draagt bij aan een duurzame en gezonde stad

  Het stimuleert innovatie
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Wat gaan We doen In 2020:

Thema Wat Voor wie Wanneer / hoe vaak

Kennis & inspiratie 
sessies

- Impact on stage
- Social breakfast
- Den Haag onderneemt (tba)
- Impact startup fest (tba)

- Iedereen
- Leden & geïnteresseerden
- Iedereen
- Iedereen

- 4 x 
- 4 x 
- November 2020
- November 2020

Verbinden - Opening ondernemersloket
- Bekijk je toekomst nu 
- Jaarborrel 2020
- Intervisie sessies
- Meet & Greet

- Iedereen
- VSO PRO leerlingen
- Leden & geïnteresseerden
- Leden
- Leden & MKB

- Maart 2020
- April 2020
- Mei 2020
- 4 x 
- Oktober 2020

Vertegenwoordigen - Sector overleg - Leden, gemeente DH 
& (maatschappelijke) 
organisaties

- Elke 2 maanden

Social Club Den Haag organiseert in 2020 weer een aantal evenementen en 
bijeenkomsten.

Als vertegenwoordiger van de sector sociaal ondernemen zoekt Social Club Den 
Haag in het komende jaar de samenwerking met andere brancheverenigingen om 
gezamenlijk evenementen te organiseren. 
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Wat WIj doen:

  We vertegenWoordIgen
We vertegenwoordigen de sector sociaal ondernemen voor het maken van 
afspraken, het vormgeven van beleid, het regelen van financiering, het vinden van 
huisvesting en het delen van kennis.

  We InsPIreren
We inspireren (sociaal) ondernemers, starters en (maatschappelijke) organisaties 
om maatschappelijk en duurzaam te ondernemen. 

  We verBInden
We verbinden sociaal ondernemers met elkaar, met beleidsmakers, met 
(maatschappelijke) organisaties, met financiers, branche organisaties, fondsen, 
banken en opdrachtgevers.

stIchtIng socIal cluB den haag
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Het bestuur van Stichting Social Club Den Haag bestaat uit ondernemers en 
professionals die zich inzetten voor de professionalisering van de sector sociaal 

ondernemers in Den Haag. Het bestuur van Social Club Den Haag bestaat uit:

Bart de Bart (Voorzitter) Studeren & Werken Op Maat 
Maarten Lagerberg (Penningmeester) Financieel consultant
Annelies Goedbloed HaagseZwam
Wessel Tiessens  Greens in the Park
Ruben Blanke  Consultant Impact & Innovatie

leden
Social Club Den Haag zet zich in om de belangen van haar leden te 
vertegenwoordigen en om de sociale en duurzame impact van bestaande Haagse 
ondernemingen te vergroten. Om dit mogelijk te maken vraagt de Stichting Social 
Club Den Haag een contributie van 100 euro excl. btw per jaar.

contactgegevens
Postadres Web
Stichting Social Club Den Haag WWW.SOCIALCLUBDENHAAG.NL
Lange voorhout 58 info@socialclubdenhaag.nl
2514 EG Den Haag

Opmaak en vormgeving: Lowermountain DTP   
Fotografie: De Schaapjesfabriek, Arnaud Roelofsz
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Social Club Den Haag is in 2014 opgericht door Fonds1818, 
Rabobank Haaglanden, VNO-NCW West en de Gemeente 
Den Haag als founding partners de handen ineen geslagen 
om te komen tot de Social Club in Den Haag door- en vooral 
voor sociaal ondernemers.  


