Informatienota

Onderwerp
Actieprogramma sociaal ondernemerschap
Nummer
Portefeuillehouder
Programma/beleidsveld
Afdeling
Auteur
Telefoonnummer
Email
Kernboodschap

2018/645768
Sikkema, C.Y.
4.2 Economie, toerisme en cultuur
ECDW
Guggenheim, A.
023-5113467 / 06-42636104
aguggenheim@haarlem.nl
In het nieuwe coalitieprogramma heeft de gemeente Haarlem de ambitie geuit om
sociaal ondernemerschap in de hele stad te versterken door middel van een
actieprogramma. Sociaal ondernemerschap is een groeiende sector op de
scheidslijn van economie, onderwijs, duurzaamheid en sociale zaken.
Het college ondersteunt de ontwikkeling van een actieprogramma om deze sector
optimaal te faciliteren zodat bestaande sociaal ondernemingen kunnen opschalen
en nieuwe sociale ondernemingen worden aangetrokken en kunnen bijdragen aan
maatschappelijke uitdagingen en verduurzaming. Het actieprogramma wordt in
co-creatie vormgegeven door de betrokken gemeentelijke domeinen en andere
stakeholders. Het proces wordt begeleid door de Stadsgarage (Haarlems
innovatiecentrum voor Sociaal Ondernemerschap).
Het college informeert de commissie over de start van het maken van een plan
van aanpak (zie bijlage) en komt in het voorjaar met een uitgewerkt plan.
Raadsleden kunnen desgewenst aanhaken bij de komende activiteiten.

Behandelvoorstel voor
commissie

Relevante eerdere
besluiten

Het college stuurt de informatienota ter kennisname naar de commissie
Ontwikkeling om zodoende de raadsleden de mogelijkheid te geven tijdig
betrokken te raken als een van de stakeholders in de vorming van een
actieprogramma sociaal ondernemerschap.
-

-

Onderwerp: Sociaal ondernemen inzetten bij tegengaan
schuldenproblematiek jongeren (2016/546930) in commissie Ontwikkeling
juni 2016
Onderwerp: Sociaal ondernemen in Haarlem (2016/491015) in commissie
Ontwikkeling november 2016
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Besluit College
d.d. 6 november 2018

1. Het college stelt de informatienota aan de commissie vast.
de secretaris,

de burgemeester,

1. Inleiding
Deze nota informeert u over de stand van zaken tot nu toe in het creëren van een integraal
actieprogramma op het gebied van sociaal ondernemerschap en de te nemen stappen.
Het versterken van Sociaal ondernemerschap is een belangrijk onderdeel in het coalitieakkoord
“Duurzaam Doen”. De groei van het aantal sociaal ondernemingen in Haarlem biedt kansen. Dit
traject, Actieprogramma Sociaal Ondernemerschap, gaat uit van een gemeenschappelijk belang van
overheid, onderwijs en bedrijfsleven. Samenwerking is cruciaal.
In de bijlage wordt het stappenplan en de planning uiteengezet om tot dit integraal actieprogramma
te komen met concrete maatregelen en activiteiten waarmee de gemeente Haarlem sociaal
ondernemerschap gaat versterken. Het proces wordt begeleid door de Stadsgarage (Haarlems
innovatiecentrum voor Sociaal Ondernemerschap).
2. Kernboodschap
In het nieuwe coalitieprogramma heeft de gemeente Haarlem de ambitie neergezet om sociaal
ondernemerschap in de hele stad te versterken door middel van een actieprogramma. Sociaal
ondernemerschap is een groeiende sector op de scheidslijn van economie, onderwijs, duurzaamheid
en sociale zaken. Deze groep ondernemers kan wezenlijke bijdragen leveren aan het vinden van
innovatieve oplossingen van maatschappelijke problematieken.
In de gemeente Haarlem zijn er veel sociaal ondernemers actief binnen verschillende beleidsvelden.
Initiatieven / sociaal ondernemers houden zich echter niet aan de thematische grenzen zoals de
gemeente is ingedeeld. Thema’s worden vaak op verassende wijze aan elkaar verbonden.
Het college ondersteunt de ontwikkeling van een actieprogramma om deze sector optimaal te
faciliteren zodat bestaande sociaal ondernemingen kunnen opschalen en nieuwe sociale
ondernemingen worden aangetrokken en kunnen bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen. Het
actieprogramma wordt in co-creatie vormgegeven door de betrokken gemeentelijke domeinen en
andere stakeholders en leidt tot een afwegingskader voor facilitering door de overheid.
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Het college informeert de commissie over de start van het maken van een plan van aanpak (zie
bijlage) en komt in het voorjaar met een uitgewerkt plan. Raadsleden kunnen aanhaken bij de
komende activiteiten als gewenst.
Plan van Aanpak
De bedoeling is om inzicht en overzicht te krijgen op datgene wat binnen deze sector speelt, om
vervolgens tot een lijst van maatregelen, afspraken en activiteiten te komen om sociaal
ondernemerschap te versterken (zie bijlage). Er is reeds gestart met een inventarisatie van
belangrijke thema’s die binnen deze sector spelen door het interviewen van investeerders, lectoren,
ambtenaren van andere gemeenten, sociaal ondernemers en andere stakeholders. Daarnaast
hebben de volgende activiteiten plaats gevonden.
Juli jl.: Er heeft een interne ronde tafel plaatsgevonden met een groep ambtenaren die binnen de
gemeente Haarlem zich bezighouden met sociaal ondernemerschap. Deze kerngroep Sociaal
Ondernemerschap buigt zich over het toetsen en monitoren van initiatieven, aan de hand van een
nog te ontwikkelen instrumentarium.
Oktober jl.: Op 18 oktober heeft er een co-creatie werksessie plaatsgevonden met overheid en
sociaal ondernemers om de behoefte van de sector scherper in kaart te brengen.
3. Consequenties
Sociaal ondernemerschap is een gemeenschappelijk belang binnen alle afdelingen van onze
gemeente en daarom wordt dit project integraal met vertegenwoordigers van diverse afdelingen
ontwikkeld. Door dit proces ontstaat er een breed gedragen plan met concrete maatregelen die de
groei van sociaal ondernemerschap verder kan vergroten.
Er vinden verschillende sessies in de stad plaats dat leidt tot een houtskoolschets van het
Actieprogramma Sociaal Ondernemerschap. Bij vervolgstappen wordt de raad geïnformeerd.
Om sociale impact te blijven maken is het noodzakelijk dat het college en de raad actief betrokken
zijn bij de totstandkoming van dit actieprogramma.

4. Vervolg
29 November 2018:
Co-creatie werksessie Sociaal Ondernemerschap - in het Seinwezen waarbij een breed netwerk van
partijen die een link hebben met sociaal ondernemerschap worden uitgenodigd. Naast sociaal
ondernemers uit de stad, raadsleden en ambtenaren geldt deze uitnodiging ook voor
onderwijs/onderzoek, financiers, inkopers en belangenorganisatie die doelgroepen
vertegenwoordigen. Verschillende kansrijke thema’s die onderdeel zullen zijn van het
actieprogramma zullen verdiept worden, zoals; inkoop, financiering en samenwerking/netwerk.
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Resultaten uit deze sessie worden gedeeld met de groep die actief is met Innovative Procurement en
strategisch inkoop.
Begin 2019
Houtskoolversie van het actieprogramma gereed en beschikbaar voor de commissie Ontwikkeling.
Voorjaar 2019
Presenteren van Actieprogramma Sociaal Ondernemerschap door het college aan de raad. Na
vaststelling gaan nieuwe maatregelen van start en worden tijdens deze coalitieperiode uitgevoerd.

5. Bijlagen
Bijlage 1: Actieprogramma Sociaal Ondernemerschap
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