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Mensen die een leegstaand schoolgebouw 
willen gebruiken om eenzame ouderen  
een zinvolle dagbesteding te geven.  
Buurtbewoners die zonne-energie  
opwekken op hun dak en die de opbrengsten 
daarvan investeren in de buurt. Mensen  
die een vervoersservice opzetten voor 
hulp behoevenden zonder eigen vervoer. 
Steeds meer mensen proberen een  
maatschappelijk probleem op een  
onder nemende, vernieuwende manier  
op te lossen. Dat werd ook duidelijk uit  
de door BrabantKennis in kaart gebrachte  
‘10 Kiemen van het Nieuwste Brabant’, 
waarin tien betrokken Brabanders werden 
geportretteerd. Tegelijkertijd laten deze 
publiek ondernemers zich maar moeilijk  
in een hokje plaatsen. Daardoor weten 
overheden vaak niet goed hoe ze met  
publiek ondernemerschap moeten omgaan. 

Nu de overheid zich gestaag uit het publieke  
domein terugtrekt, zien we daarbinnen steeds vaker 
publiek ondernemers opduiken: mensen die een 
maatschappelijk probleem op een ondernemende, 
vernieuwende manier proberen op te lossen.  

Tijdens een werkatelier van BrabantKennis,  
op dinsdag 19 juli in ‘s-Hertogenbosch gingen  
ambtenaren, onderzoekers én publiek onder - 
nemers met elkaar in gesprek: hoe kunnen we  
publiek ondernemerschap beter waarderen?

LINK#2: PUBLIEK ONDERNEMERSCHAP 
OP WAARDE GESCHAT!

In opdracht van BrabantKennis schreef 
Albert Jan Kruiter van het Instituut voor 
Publieke Waarden een essay, waarin hij 
een voorzet doet voor een waarderings-
kader voor publiek ondernemerschap.  
 
Dat essay vormt de aanleiding voor het 
Werkatelier Publiek Ondernemerschap, 
dat op deze zomerse dinsdagavond 
plaatsvindt in het Werkwarenhuis, een 
fraai industrieel pand aan de Bossche 
Tramkade. 

VAAK ZIE JE DAT PUBLIEK ONDER-
NEMERS, NA EEN ENTHOUSIASTE 
START, WORDEN ‘VERMALEN’ 
IN DE MOLENS VAN HET SYSTEEM.

ALBERT JAN KRUITER  
 
WE HEBBEN NIEUWE WAARDEN EN 
STANDAARDEN NODIG! IN OPDRACHT VAN 
BRABANTKENNIS SCHREEF ALBERT JAN 
KRUITER (INSTITUUT VOOR PUBLIEKE 
WAARDEN) EEN ESSAY OVER HOE BURGERS, 
GEMEENTEN, PUBLIEK ONDERNEMERS  
ÉN DE PROVINCIE NOORD-BRABANT 
PUBLIEK ONDERNEMERSCHAP BETER 
KUNNEN WAARDEREN.

START

PUBLIEKE ZAAK  
VAN DE TOEKOMST

INLEIDING LINK 
#2

PUBLIEK ONDERNEMERSCHAP:  
VAN TRANSACTIEKOSTEN TOT  
PUBLIEKE WAARDE 

PUBLIEKE WAARDE

PUBLIEK 
ONDERNEMERSCHAP:
OP WAARDE  GESCHAT

PUBLIEK ONDERNEMERSCHAP

NIEUWE WAARDEN  
EN STANDAARDEN 

http://brabantkennis.nl/category/dossiers/tienkiemenvanhetnieuwstebrabant/
http://brabantkennis.nl/link-2-publiek-ondernemerschap-op-waarde-geschat/
http://brabantkennis.nl/link-2-publiek-ondernemerschap-op-waarde-geschat/


Een locatie met een verhaal 
In het gebouw waar de deelnemers aan het 
werkatelier zich verzamelen, is een concept-
store van Social Label, een stichting die 
‘betekenisvolle designproducten’ ontwikkelt 
en die werk creëert voor mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. Initiatief-
neemster Simone Kramer blikt aan het 
begin van de bijeenkomst eerst kort terug. 
Ze vertelt hoe vijf jaar geleden in de 
Tilburgse Spoorzone gedurende tien dagen 
een ‘mini-samenleving’ werd gecreëerd,  
in het kader van het zogenoemde  
Huttenfestival. ‘Architecten, kunstenaars  
en ontwerpers bouwden samen een  
tijdelijk dorp. Mensen uit de omgeving,  
maar ook mensen die bijvoorbeeld bij  
de sociale werkplaats werken, nodigden  
we van harte uit om mee te bouwen.  
Dat werkte heel goed: iedereen leerde 
 van elkaar. Het initiatief toonde aan dat 
kunstenaars en ontwerpers culturele  
én publieke waarde kunnen creëren.  
Zo ontstond het idee voor Social Label.’ 

Inmiddels heeft de Stichting Social Label 
aan de Tramkade in ‘s-Hertogenbosch, in het 
pand van een voormalige veevoerfabriek, 
een bruisende creatieve hotspot en een 
bloeiende publieke onderneming gecreëerd. 
Een van de betekenisvolle designproducten 
die Social Label maakt, is bijvoorbeeld een 

fraaie, geheel uit restmateriaal gemaakte 
bezem, vertelt designer en initiatiefnemer  
Petra Janssen. ‘Bij het maken van deze 
bezem – die wordt gefabriceerd uit oude, 
gerecyclede fietsframes – hebben mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt  
geleerd hoe ze moeten lassen. Daarmee  
is Social Label een mooi voorbeeld van  
hoe een commercieel product samen kan 
gaan met sociale opbrengsten. En hoe een 
bijzonder pand zijn fabrieksfunctie succesvol 
kan inruilen voor een publieksfunctie.’ 
Publiek onder nemerschap par excellence!

HET WERKWARENHUIS: 
VAN FABRIEKS- NAAR
PUBLIEKSFUNCTIE

Sessie over  
publiek onder-
nemerschap.  
Van niets  
iets maken. 

Lorenzo Goudsmits
@LorenzoEhv  

https://twitter.com/LorenzoEhv


Dingen die je doet  
komen niet tot stand 
vanuit concept maar 
vanuit een noodzaak!  
@social_label_  
@werkwarenhuis

Heidi Buijtels
@HeidiBuijtels

Na deze toelichting op de locatie is het  
de beurt aan Albert Jan Kruiter, schrijver 
van het essay ‘Publiek ondernemerschap:  
op waarde geschat’, om een toelichting te 
geven. De afgelopen jaren was Kruiter als 
‘actieonderzoeker’ betrokken bij diverse 
particuliere initiatieven binnen het publieke 
domein. Zo vertelt hij het verhaal van een 
private opvang voor daklozen in Zwolle.  
‘De bestaande opvanginstanties mochten 
alleen “stadseigen daklozen” met een 
“regiobinding” opvangen. De onvrede 
daarover leidde een aantal jaren geleden  
tot de oprichting van De Herberg: een  
private opvang die iederéén opvangt, 
ongeacht zijn “woonplaats”. Al snel was  
De Herberg een groot succes, mede omdat 
initiatiefnemer Joop van Ommen zich niets 
hoefde aan te trekken van wetten, regels  
en gemeenteraden.’ 

Een ander mooi voorbeeld van publiek 
ondernemerschap is de website  
openembassy.nl, vertelt Kruiter.
 
‘Die site fungeert als een open platform 
waarop vluchtelingen en vrijwilligers op  
een efficiënte manier aan elkaar kunnen 
worden gekoppeld. Verder zijn we onder 
meer bezig met een plan om goedkope 
woningen te bouwen en zo de vastzittende 
sociale woningmarkt van onderop open te 
breken. Allemaal voorbeelden van private 
initiatieven die nadrukkelijk als doel  
hebben om de verzorgingsstaat opnieuw  
uit te vinden.’ 

Verzorgingsstaat 
opnieuw uitvinden

https://twitter.com/werkwarenhuis
https://twitter.com/werkwarenhuis
https://twitter.com/HeidiBuijtels


Veel initiatieven lopen stuk op begripsverwarring (wat is eigenlijk het  
verschil tussen sociaal, maatschappelijk en publiek ondernemers?)  
en op het feit dat de betrokken partijen ‘elkaars taal niet spreken’.  
Tijdens het tweede deel van de bijeenkomst is het de beurt aan de  
deelnemers om, in drie groepen, aan de slag te gaan. Wat is publiek  
ondernemerschap volgens hen? Tegen welke uitdagingen en obstakels 
lopen publiek ondernemers aan? Wat zouden de Brabantse gemeenten  
en provincie anders moeten gaan doen om de ruimte te geven aan publiek 
ondernemerschap? Wat zouden publieke ondernemers zélf anders kunnen 
doen? Kunnen altruïsme (voor de publieke zaak) en egoïsme (winst maken) 
eigenlijk wel samengaan? En: moeten we wel spreken over een markt  
voor publieke waarden, of vermarkten we daarmee de publieke zaak?! 

Deze sessies hebben uiteindelijk, samen met de vijf voorstellen die  
Albert Jan Kruiter al in zijn essay deed, geleid tot onderstaand ‘m  
met tien suggesties voor publiek ondernemerschap. Deze tien suggesties 
vind je op de uitneembare poster horende bij dit boekje.

Veel initiatieven lopen inderdaad stuk op begripsverwarring (wat is  
eigenlijk het verschil tussen sociaal, maatschappelijk en publiek  
ondernemers?) en op het feit dat de betrokken partijen ‘elkaars taal niet 
spreken’. Tijdens het tweede deel van de bijeenkomst is het de beurt aan 
de deelnemers om, in drie groepen, aan de slag te gaan. Wat is publiek  
ondernemerschap volgens hen? Tegen welke uitdagingen en obstakels 
lopen publiek ondernemers aan? Wat zouden de Brabantse gemeenten  
en provincie anders moeten gaan doen om de ruimte te geven aan publiek 
ondernemerschap? Wat zouden publieke ondernemers zélf anders kunnen 
doen? Kunnen altruïsme (voor de publieke zaak) en egoïsme (winst maken) 
eigenlijk wel samengaan? En: moeten we wel spreken over een markt  
voor publieke waarden, of vermarkten we daarmee de publieke zaak?!  
de publieke zaak?!
Deze sessies hebben uiteindelijk, samen met de vijf voorstellen die  
Albert Jan Kruiter al in zijn essay deed, geleid tot een ‘manifest’  
met tien suggesties voor publiek ondernemerschap. Deze tien suggesties 
vind je op de uitneembare poster horende bij dit boekje.



LOKALE 
OPLOSSINGEN

Niet overheden en bedrijven, maar 
betrokken burgers lopen daarin voorop. 
Zij worden niet gedreven door een hang 
naar financiële winst, politieke winst of 
eigen gewin, maar door publieke 
waarden. Waarden die lang niet altijd zijn 
uit te drukken in euro’s en kengetallen. 
Maar die bijvoorbeeld gaan om duur-
zaamheid, zelfredzaamheid, de zorg voor 
ouderen en mensen met een beperking 
in het dorp, of mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt.

De verzorgingsstaat maakt plaats voor  
de participatiesamenleving, en de macht  
van de nationale staat verschuift naar de 
steden en dorpen. Niet vreemd dus dat 
gezamenlijke, publieke problemen steeds 
vaker lokaal, door particulieren worden 
aangepakt en opgelost, schetst Kruiter. 

Ren je rot 
Nu we steeds meer van onderaf  
organiseren, komen burgers uiteraard de 
geïnstitutionaliseerde partijen tegen, zoals 
overheden, corporaties, zorg- en welzijns-
instellingen en fondsen. Wanneer er sprake 
is van samenwerking en ‘transactie’, dan 
rijst altijd weer de verantwoordingsvraag. 
Hoe bepaal je nu wat een initiatief waard 
is? Veel publiek ondernemers in de dop 
lopen erop stuk, vertelt Kruiter. 

‘Vaak zie je dat ze, na een enthousiaste  
start, worden “vermalen” in de molens  
van het systeem. In Nederland duurt het 
soms wel vier jaar voordat mensen een 
relatief simpel idee hebben weten te 
realiseren – en die tijd hebben de meeste 
mensen simpelweg niet. Mensen met goede 
ideeën worden vaak eerst doodgeknuffeld, 
maar daarna begint het gedoe: opeens 
moet er aan allerlei voorwaarden worden 
voldaan en worden mensen van hokje naar 
hokje gestuurd. Het “ren je rot”-syndroom 
noem ik dat.’ 

‘Er is geen “markt” voor publieke waarde,  
er moet steeds opnieuw worden onder-
handeld en uitgelegd. Veel publiek  
ondernemers haken daardoor uiteindelijk 
gedesillusioneerd af.’



De boer als publiek ondernemer

Agrariër Rob Denissen, een van de betrokken Brabanders 

die figureerde in ‘Kiem #6 Goed Boeren’ reflecteert na de 

presentatie van Albert Jan Kruiter kort op diens essay. 

Denissen – die met zijn open source boerderij een bijdrage 

wil leveren aan een circulaire economie – vraagt zich af  

in hoeverre een boer ook een publiek ondernemer is.  

‘Is voedsel maken publiek ondernemerschap? En wat is 

bijvoorbeeld de waarde van een wandelpad op het weiland? 

Mag een boer daar tol voor heffen? Hoe werkt dat dan?’  

Ook vraagt Denissen zich af hoe je als boer die buiten de 

standaard valt, binnen het Europese gemeenschappelijk 

landbouwbeleid (GLB) past. Zou publiek ondernemerschap 

een plek moeten krijgen binnen dat GLB? Denissen oppert 

dat de tijd wellicht rijp is voor een ‘ministerie van publiek 

ondernemerschap’ en voor verticale coöperaties met 

‘ongelijkgestemde’ leden. ‘We moeten voorbij het  

hokjesdenken’.

Werelden bij elkaar brengen!  
Mooi uitgangspunt voor de werksessie  
van @BrabantKennis over publiek  
ondernemerschap.

 Heidi Buijtels
 @HeidiBuijtels

Een inclusieve wereld creëren, samen 
dingen doen én maken. Werkplaatsen  
van de toekomst! Sociaal, duurzaam, 
waardecreatie. @social_label_

 BrabantKennis 
 @BrabantKennis

Mooie avond met publieke ondernemers en 
ondernemende publiekers in @Tramkade, 
was weer top @BrabantKennis 
@MijntjeNoterman

 Anne van Kuijk 
 @AnnevanKuijk

Transactiekosten voor maatschappelijk 
ondernemers zijn in NL veel en veel  
te hoog! Zij rennen zich rot… op naar  
nieuwe standaarden!

 BrabantKennis 
 @BrabantKennis

‘U past niet in de planning &  
control cyclus!’ #compliment volgens  
Albert Jan Kruiter #publiekewaarde

 BrabantKennis 
 @BrabantKennis

Idee: Ministerie van Publiek ondernemers, 
vol met ongelijkgestemden!  
#VerticaleCooperatie  
#innovatie   @KoeienRob

 BrabantKennis 
 @BrabantKennis

Overheid hoeft niks te doen, probeer  
eens zo min mogelijk in de weg te zitten.  
Wél #kennisdelen door ambtenaren die  
veel buiten zijn!

 BrabantKennis 
 @BrabantKennis

 
Kennisdeling en gezamenlijk op reis om 
gemeentelijke hokjes te doorbreken t.b.v. 
publiek ondernemers @BrabantKennis 
www.kamervandoen.nl/waarom.html

 Anne-Marie van Oers 
 @AnneMarievOers

 
Gisteren was @mjwkemperman aanwezig  
bij werkatelier Publiek Ondernemen van  
@BrabantKennis. Hij schreef er een blog 
over http://bit.ly/2a8CI8q

 Omgevingsvisie N Br. 
 @omgevingsvisieB

Social label op #Tramkade in  
Den Bosch: prachtig voorbeeld van  
publieke waardemakers

 Joks Janssen 
 @JoksJanssen

http://brabantkennis.nl/kiem-6-goed-boeren/
https://twitter.com/brabantkennis
https://twitter.com/HeidiBuijtels
https://twitter.com/social_label_
https://twitter.com/Tramkade
https://twitter.com/brabantkennis
https://twitter.com/MijntjeNoterman
https://twitter.com/AnnevanKuijk
https://twitter.com/brabantkennis
https://twitter.com/hashtag/compliment
https://twitter.com/hashtag/VerticaleCooperatie?src=hash
https://twitter.com/hashtag/innovatie
https://twitter.com/koeienrob?lang=nl
https://twitter.com/brabantkennis
https://twitter.com/hashtag/kennisdelen
https://twitter.com/brabantkennis
https://twitter.com/brabantkennis
https://www.kamervandoen.nl/waarom.html
https://twitter.com/AnneMarievOers
https://twitter.com/brabantkennis
https://www.omgevingsvisienb.nl/themas/samenwerking/publiek-ondernemen/
https://twitter.com/omgevingsvisieB
https://twitter.com/JoksJanssen


Rick van de Berg

Mariëlle Blanken

Sharien Bootsma

Heidi Buijtels

Michael Dawkins

Rob Denissen

Birgit Doesborg

Tessa Dwyer

Saskia van Eenbergen

Wim van Ernich

Luc Goderie

Lorenzo Goudsmits

Maarten van der Heide

Amarins Hielkema

Petra Jansen

Joks Janssen

Dorien van Kalmthout

Mark Kemperman

Monique Knapen

Simone Kramer-Janssen

Albert Jan Kruiter

Anne van Kuijk

John van de Laar

Menno de Lange

Lydia Manusama

Geert Mennen

Mijntje Notermans

Anne-Marie van Oers

Ger Pepels

Jolanda Schneider

Elisabeth Scholt

Marieke Schoots

Kaspar Stevens

Ton Vermeulen

Sake Visser

Ad Vlems

Daniëlle Waarma

Saskia van de Wiel

Ted van de Wijdeven

Job Wittens

Wij gaan met deze suggesties aan de slag! 



COLOFON
Tekst Joost Peters (Textuur) 

Eindredactie Mijntje Notermans (BrabantKennis)

Vormgeving Total Public

Fotografie Willeke Machiels

BrabantKennis is het platform waar strategische kennis en informatie van en over Brabant wordt verzameld, ontwikkeld en 

gedeeld. BrabantKennis staat voor onafhankelijk vooruitdenken; het bekijkt de toekomst van de Brabantse samenleving vanuit 

wisselend perspectief. Naast het verzamelen en analyseren van data, het opstellen van trendverkenningen en scenariostudies, 

voedt BrabantKennis het publieke debat met discussie, lezingen en periodieke trenddagen.

www.brabantkennis.nl  

@brabantkennis

https://totalpublic.nl/
http://www.brabantkennis.nl
https://twitter.com/brabantkennis


1 2
Stel een right to  
challenge voor publiek  
ondernemers in

Breng publieke  
waarde in kaart

10 suggesties  
voor publiek  
ondernemerschap 

Om concreet invulling te geven aan 
de ‘doe-democratie’, bevat de Wmo 
2015 een right to challenge: het recht 
van burgers om de overheid uit te 
dagen wanneer zij menen een dienst 
beter te kunnen aanbieden. Naar 
analogie daarvan pleiten we voor  
een right to challenge voor publiek 
ondernemers: als zij hun publieke 
waarde kunnen aantonen, krijgen  
ze de kans om dat te bewijzen. Zitten 
er regels in de weg? Dan kunnen  
die – tijdelijk – wijken. De provincie 
Noord-Brabant zou hiermee 
bijvoorbeeld kunnen experimenteren 
in het kader van de Omgevingsvisie.

Welke publieke waarde creëren publiek 
ondernemers in Noord-Brabant? Net 
zoals de overheid bijhoudt hoeveel 
omzet en winst bedrijven genereren, 
zou ook de publieke waarde van 
maat schappelijk ondernemers actief 
en langdurig in beeld moeten worden 
gebracht. Ontwikkel een methodiek om 
maatschappelijke initiatieven, samen 
met provincie en gemeenten, hun eigen 
waarde te laten bepalen en te vergroten. 
De ‘waardendriehoek’ uit het essay  
van Albert Jan Kruiter kan hierbij 
behulpzaam zijn.

In Brabant staan steeds meer  
initiatiefrijke burgers op, die vanuit  
een passie en gedrevenheid voor  
de publieke zaak maatschappelijke 
problemen aanpakken en oplossen. 
Denk aan de initiatiefnemers achter  
de coöperatie Peppelhout uit het 
Groene Woud, de Open Source boerderij 
in Heukelom of het Bossche Werk-
warenhuis. Hoe verschillend ook, deze 
publieke ondernemers hebben één ding 
gemeen: ze realiseren op een onder-
nemende wijze maatschappelijke 
doelen, die tot voor kort tot het exclu- 
sieve takenpakket van de overheid 
werden gerekend. Ze starten vaak 
vanuit het idee dat de kwaliteit van  
de geleverde dienst of het geleverde 
product beter kan, dat een kleinere 
schaal beter uitpakt en/of er meer 
aandacht nodig is dan door de overheid 
wordt geleverd. Nu de overheid zich  
op steeds meer terreinen terugtrekt  
en een meer stimulerende houding 
probeert aan te nemen tegenover  
initiatieven uit de samenleving,  
ontstaat meer ruimte voor dit type 
ondernemerschap. Het leidt tot een 
gemengd systeem waarin publieke 
waarde tot stand komt: soms door  
de overheid, steeds vaker door onder- 
nemende burgers. De Brabantse 
overheden, maar ook bedrijven, moeten 
hun rol en positie ten opzichte van deze 
bijzondere vorm van ondernemerschap 
gaan bepalen. Daarom tien suggesties 
voor publiek ondernemerschap in 
Brabant:

3

5

6

8 9

10

7

4

Start een school  
voor publiek  
ondernemerschap

Richt publieke  
ondernemerskamers in 

Open de data!

Laat ook de publieke  
waarde van conventioneel 
belastinggeld zien

Ontsluit vraagstukken  
in termen van wat  
belangrijk is

Ontwikkel een  
sociale BV

Zie iedereen in potentie  
als publiek ondernemer

Start een publiek  
ondernemersfonds

Publiek ondernemen, valt dat te 
leren? Volgens ons wel. Start daarom 
een school voor publiek onder- 
nemer schap: een plek waar burgers, 
beleidsmakers en ondernemers  
van (andere) Brabantse publiek 
ondernemers kunnen leren hoe  
ze publiek moeten ondernemen.  
Ook doet de school onderzoek naar 
nieuwe standaarden voor publiek 
ondernemerschap. Goed voorbeeld 
doet volgen: Starters4Communities, 
een platform dat starters op de 
arbeidsmarkt verbindt aan onder-
nemende wijkinitiatieven, biedt nu  
al een leergang aan op het gebied 
van publiek ondernemen. Wat een instantie als de Kamer van 

Koophandel is voor het bedrijfsleven, 
zou een nog op te richten ‘publieke 
ondernemerskamer’ moeten zijn 
voor publiek ondernemers: een 
platform dat de markt voor publiek 
ondernemerschap ontwikkelt en 
onderhoudt. Op initiatief van de 
gemeente ging in ‘s-Hertogenbosch 
inmiddels de Kamer van DOEN!  
van start: een samenwerkings-
verband van ambtenaren en  
ervaren (sociaal) onder- 
nemers, met als doel om  
bewonersinitiatieven te  
helpen versnellen. Buurtbewoners willen samen het 

parkje in hun wijk opknappen en 
onderhouden. Maar wat kost dat 
onderhoud nou eigenlijk? Vaak moet 
de gemeente het antwoord op dit 
soort vragen schuldig blijven. En dat 
is jammer, want succesvol publiek 
ondernemerschap staat of valt met 
goede data en met de kennis die 
daaruit voortvloeit. Onze oproep aan 
gemeenten en andere overheden: 
zorg voor goede data en ontsluit deze 
op burgerniveau. Want zonder data 
geen informatie, geen kennis – en 
daarmee ook geen initiatief. Een 
goed voorbeeld van hoe data kunnen 
worden ontsloten, is het Eindhovense 
DATAstudio, dat data en data - 
tech nologie ontsluit en deze inzet om  
samen tot een fijnere buurt te komen. 

Elk jaar komen er miljarden euro’s 
aan belastinggeld binnen bij de 
overheid. Wat doet de overheid 
eigenlijk met dat geld? Waar publiek 
ondernemers die subsidie aan- 
vragen van alle kanten langs  
strenge meetlatten worden gelegd,  
is de relatie tussen belastinggeld  
en toegevoegde waarde vaak 
onduidelijk. Zorg daarom voor meer 
transparantie rond onze belastingen 
en maak mensen bewust van de 
publieke waarde die er met hun 
belastinggeld gecreëerd wordt. 

Aanbestedingen zijn nuttig.  
Tegelijkertijd zijn ze vaak volledig 
‘vanuit de techniek’ ingestoken – met 
als gevolg dat het maatschappelijke 
vraagstuk daaráchter helemaal niet 
meer zichtbaar is. Vraagstukken 
zouden daarom veel meer vervat 
moeten worden in termen van wat 
belangrijk is. ’30 procent van de 
Brabantse vijftigplussers zit zonder 
werk, wie heeft een goed idee om dit 
op te lossen?’ Dát is taal die burgers 
begrijpen. 

Wie commerciële activiteiten wil 
ontplooien, richt een BV op. En wie 
maatschappelijke waarde creëert, 
doet dat in de vorm van een stichting 
of vereniging. Maar wat nou als  
je wel winst maakt, maar die 
vervolgens weer maatschappelijk 
investeert? Als je voor eigen risico 
onderneemt en zowel winst als 
publieke waarde wil creëren? Publiek 
ondernemers ontberen nu nog vaak 
een geschikte rechtsvorm en vallen 
tussen wal en schip; ze passen niet 
binnen de ‘planning & control-cyclus’ 
van gemeentes en provincies. 
Ontwikkel daarom een ‘sociale bv’ en 
verlaag zo de drempel voor publiek 
ondernemers. 

Deze tien suggesties voor publiek 
ondernemerschap zijn opgesteld 
door de deelnemers aan het 
werkatelier ‘Publiek ondernemer-
schap op waarde geschat!’ dat 
BrabantKennis 19 juli 2016 in het 
Werkwarenhuis te ‘s-Hertogenbosch 
organiseerde. 

Iemand hoeft niet per se ‘publiek 
ondernemer’ op zijn visitekaartje te 
hebben staan, om het daadwerkelijk 
te zíjn. Die ene ambtenaar die de 
straat opgaat en samen met burgers 
initiatieven bedenkt die de buurt 
verder brengen: hij doet dat dan 
misschien niet voor eigen risico, 
maar is wel degelijk bezig met 
publiek ondernemerschap. Maar 
denk ook aan de mensen in de wijk 
die initiatieven ontplooien voor  
en door bewoners, aan startende 
sociaal ondernemers, en zzp’ers.

Een fonds waarmee publiek onder - 
nemers voor eigen risico publieke 
waarde kunnen creëren: dat is  
de gedachte achter het door ons 
bepleitte publiek ondernemersfonds. 
Uiteraard speelt het financiële  
rendement een rol, maar daarnaast 
gaat het óók om de mate waarin 
legitimiteit en betrokkenheid worden 
gecreëerd. Bewoners krijgen een 
doorslaggevende stem. 
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Start een school  
voor publiek  
ondernemerschap

Richt publieke  
ondernemerskamers in Open de data!

Laat ook de publieke  
waarde van conven-
tioneel belastinggeld 
zien
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sociale BV
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Start een publiek  
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