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InleIdIng

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

ondernemen of hieraan willen bijdragen.

Onze missie is 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 sociaal ondernemerschap.

Sociale ondernemingen leveren een belangrijke bijdrage 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;

  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. 

  Maken Den Haag bruisend;

  Opereren ‘business like’ 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 voor de gemeente onbereikbaar zijn.
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  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.
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onze belangrIjkste thema’s

arbeIdspartIcIpatIe
Arbeidsparticipatie is voor vele sociale ondernemers een 
belangrijk onderdeel van hun missie. Hierdoor zijn sociaal 
ondernemers een belangrijke banenmotor voor Den Haag. 
Sociale ondernemingen dragen jaarlijks bij aan de groei van 
werkgelegenheid. Vanwege de professionele begeleiding en de 
focus op arbeidsparticipatie zijn sociaal ondernemers in staat om 
met mensen met een (zeer grote) afstand tot de arbeidsmarkt 
te werken. Zo kunnen zij werkplekken creëren voor kandidaten 
met een beschut werk indicatie, mensen met een zeer lage 
loonwaarde (banenafspraak) en andere kandidaten die moeilijk 
bemiddelbaar zijn. 
Sociale ondernemingen spelen dus een belangrijke rol in de 
ontwikkeling én het behoud van banen voor kwetsbare inwoners 
van Den Haag.

belangrIjkste 
thema’s

ambItIes voor  
2021-2022

wat gaan we  
doen In 2021-2022

stIchtIng socIal 
club den haag

het bestuur
socIale  

ondernemIngen
 wat wIj doenInleIdIng



belangrIjkste thema’s voor 2020 - 2021

duurzaamheId en cIrculaIre economIe
Sociale ondernemingen hebben vaak ook een duurzame of circulaire 
doelstelling. Hiermee lopen sociale ondernemingen voorop in het 
halen van de klimaatdoelstellingen en de ambitie voor een circulaire 
economie.
Social Club Den Haag gelooft in het stimuleren van een duurzame en 
circulaire economie omdat het niet alleen zorgt voor een schone en 
leefbare wereld, maar ook omdat deze ‘transitie’ veel kansen biedt 
voor het creëren van nieuwe werkplekken.

Social Club Den Haag ziet daarom veel kansen in nieuwe 
ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld het lokaal en duurzaam 
produceren van voedsel (de korte keten) en de ontwikkelingen 
rondom hergebruik van grondstoffen.
Social Club Den Haag gaat zich in het komende jaar inzetten om 
zich aan te sluiten bij alle relevante netwerken in de stad om als 
vertegenwoordiger van de sector sociaal ondernemen actieve 
ondersteuning aan ondernemende initiatieven te kunnen bieden.
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onze belangrIjkste thema’s

de sector deal socIaal ondernemen
In Den Haag is een vaste kern met sociaal ondernemers al meer dan 10 jaar 
bezig om voor kwetsbare inwoners duurzaam werk te creëren. Door hun 
unieke aanpak zijn deze ondernemers koplopers en voorbeeld geworden van 
een groeiende groep sociaal ondernemers in heel Nederland die zich richten 
op arbeidsparticipatie. 

Om de arbeidsparticipatie in Den Haag nog verder te laten toenemen, heeft 
Social Club Den Haag samen met gemeente Den Haag en alle relevante 
koepelorganisaties, financiers en branche instituten de sector deal sociaal 
ondernemen gevormd. Hierin wordt de ambitie uitgesproken om de sector 
sociaal ondernemen verder te professionaliseren met als gezamenlijk doel 
om de arbeidsparticipatie te verhogen van mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt of een uitkering.

Het doel van de sector deal is om de sector sociaal ondernemen te 
ondersteunen en te laten groeien zodat er meer banen voor personen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt ontstaan. 

Social Club Den Haag is trots dat wij in Den Haag als eerste stad in Nederland 
een sector deal sociaal ondernemen hebben gesloten waarmee een 
inclusieve arbeidsmarkt een gezamenlijke opgave is geworden. Hiermee 
verwachten wij dat het sociaal ondernemerschap in de komende jaren nog 
verder kan ontwikkelen en uiteindelijk kan uitgroeien tot het nieuwe normaal.
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onze ambItIes voor 2021-2022

de groeI en professIonalIserIng van de sector
Sociaal ondernemers zijn onderdeel van een systeem, 
het business ecosysteem, dat erop gericht is om 
maatschappelijke waarde te creëren. Dit systeem bestaat 
uit diverse actoren die allemaal van belang zijn om deze 
maatschappelijke impact te realiseren.  Voor een gezond 
en functionerend ecosysteem is het van belang om het 
business ecosysteem voor sociaal ondernemers in kaart 
te brengen, te stimuleren en te monitoren of het goed 
functioneert.

Wat willen we hiermee bereiken? 
Met een goed functionerend business ecosysteem zullen 
bestaande sociale ondernemingen betere toegang krijgen 
tot klanten, zal de toegang tot kapitaal makkelijker worden, 
kan er beter beleid worden gemaakt, zal de kennis 
over sociaal ondernemen toenemen en het zal de groei 
door het faciliteren van ontmoeting en samenwerking 
bevorderen.

ondersteunIng In de bedrIjfsvoerIng
Het vergt bijzondere ondernemersvaardigheden om een 
goede balans te vinden tussen de maatschappelijke en 
commerciële doelstellingen van een sociale onderneming. 
De meeste sociale ondernemers zijn vanuit een ideaal 
hun onderneming gestart en worden in de verschillende 
fasen van de onderneming met specifieke uitdagingen 
geconfronteerd. Zeker nu, met de wereldwijde 
verspreiding van covid 19, staan veel sociaal ondernemers 
voor bijzondere uitdagingen om hun onderneming aan te 
passen aan de nieuwe realiteit.

Wat willen we hiermee bereiken?
Met persoonlijke ondersteuning en het organiseren 
van kennis- en inspiratiebijeenkomsten willen we in 
het komende jaar de ondernemersvaardigheden en 
de weerbaarheid van startende en bestaande sociaal 
ondernemers versterken. Hiermee ondersteunen we 
deze ondernemers met uitdagingen van de nieuwe 
realiteit en voorkomen we voortijdige beëindiging van 
ondernemingen die een belangrijke bijdrage leveren aan 
de werkgelegenheid voor een kwetsbare groep.

In het komende jaar gaat Social Club Den Haag zich inzetten om sociaal ondernemerschap 
in Den Haag verder te ontwikkelen. Dit gaan we doen door ons te richten op:
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onze ambItIes voor 2021-2022

het maken van afspraken over de begeleIdIng van 
kandIdaten
De toeleiding naar duurzaam werk is voor alle sociale 
ondernemingen het hoogste doel. Om dit mogelijk te 
maken zijn duurzaam beleid, vaste vergoedingen en 
heldere afspraken voor het begeleiden van kandidaten  
erg belangrijk. 

Wat willen we hiermee bereiken?
Met het maken van vaste afspraken met gemeente Den 
Haag (o.a. werkakkoorden) kunnen sociaal ondernemers 
een business case ontwikkelen die past bij hun sociale 
onderneming. Geld verdienen is niet het hoogste doel 
maar het maakt de sociale missie mogelijk. Een transparant 
beleid en gezamenlijke ontwikkeling van tools en 
methodes gaan bijdragen aan een versterking van het 
ondernemersklimaat en de sector.

promotIe van socIaal ondernemerschap
Sociaal ondernemerschap zit in de lift en krijgt steeds 
meer maatschappelijke draagvlak. Om de verdere groei en 
ontwikkeling van sociaal ondernemerschap te stimuleren is 
zichtbaarheid van en bekendheid met de producenten en 
dienstverlening van groot belang. Het stimuleren van soci-
aal inkopen kan versterkt worden door gerichte aandacht 
en promotie voor Haagse sociale ondernemingen. 

Wat willen we hiermee bereiken? 
Het inkopen van producten of diensten bij sociaal 
ondernemers is het beste middel om sociale 
ondernemingen te laten groeien. Zichtbaarheid van 
en bekendheid met sociale ondernemingen en hun 
producten bij inkopers en leveranciers stimuleert dus 
direct de groei van de sector.
Een grotere zichtbaarheid van sociale ondernemingen zal 
ook betere toegang tot financiers mogelijk maken.
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wat gaan we organIseren In 2021-2022

Thema Wat Wanneer / hoe vaak

Kennis & inspiratie-
sessies

- Impact on stage
- Social breakfast
- Impact startup fest 2021
- Den Haag onderneemt

- 2 x 
- 2 x 
- November 2021
- November 2021

Verbinden - Jaarborrel 2021
- Intervisie sessies
- Meet & Greet

- September 2021
- 3 x
- 3 x 

Vertegenwoordigen - Sectoroverleg
- Account & beleid

- Elke 2 maanden
- Elke maand

Social Club Den Haag organiseert in het komende jaar weer een aantal evenemen-
ten en bijeenkomsten.

Als vertegenwoordiger van de sector sociaal ondernemen zoekt Social Club Den Haag 
in het komende jaar de samenwerking met andere brancheverenigingen om geza-
menlijk evenementen te organiseren.
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Social Club Den Haag is de officiële vertegenwoordiger van de sector sociaal ondernemen.  
In deze sector zijn alle erkende sociale ondernemingen van Den Haag verenigd. 

het bestuur
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:

Bart de Bart (Voorzitter) Studeren & Werken Op Maat 
Maarten Lagerberg (Penningmeester) Financieel consultant
Annelies Goedbloed HaagseZwam
Wessel Tiessens  Partner Urban Sync
Dagelijkse leiding:
Ruben Blanke  Kwartiermaker Sector Sociaal ondernemen

leden
Social Club Den Haag zet zich in om de belangen van haar leden te vertegenwoordigen. Om dit 
mogelijk te maken vraagt de SSC 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

stIchtIng socIal club den haag

Opmaak en vormgeving: Lowermountain DTP   
Fotografie: Met dank aan Nelis, Cycloon koeriers, I-did, Happy Tosti, Lekker brood bakery bistro, The Young Digitals
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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.  


