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Wat doet Bries?
Waarom doet Bries?

We helpen organisaties, (sociale) ondernemingen en individuen 
om hun impact te vergroten of te versnellen.



Ondernemersvereniging
1. Verbinding (netwerk, kennis delen, marktplaats)
2. Zichtbaarheid (erkenning, promotie, campagne)
3. Vertegenwoordiging (belangenbehartiging)
4. Ontwikkeling (professionaliseren, groei, start-up, scale-up)



Het vergroten van betekenis!

Het verschil maken
voor klanten, relaties, gemeenschappen, 
omgeving, aandeelhouders, etc.

Door
het inzetten van je eigen talenten, 
kennis, kunde, expertise, netwerk, etc.



Betekeniseconomie



Betekeniseconomie

Middels ondernemerschap maatschappelijke waarde realiseren

impact ondernemen



Wat is impact?
De mate van positieve bijdrage 

aan onze maatschappij en onze leefomgeving.



Waarom impact?
Crisis van het huidige systeem: 

de economie ‘zoals we het deden’ is niet meer vol te houden

Groeiend aantal maatschappelijke en ecologische problemen

Klimaatverandering

Verlies biodiversiteit

Groeiend populisme

Migratie

Groeiende ongelijkheid

CO2 uitstoot

Polarisatie

Onzekerheid bestaan

Stikstof

Armoede

Machtige 
multinationals

Intransparante
ketensSlavernij



Waarom ondernemerschap?



“Business can be the most powerful
force in society. It can be used to

build or destroy society.”

- Ben Cohen



Wat zijn impact ondernemingen?
Impact ondernemingen hebben een maatschappelijke missie en 
doen dit als (financieel) zelfstandige ondernemingen
die een product of dienst leveren.

Louter impact Financiën vooropImpact voorop



Bron: Neck, H., Brush, C., & 
Allen, E. (2009). The 
Landscape of Social 
Entrepreneurship. Business 
Horizons, 52(1), 13–19. 

Missie en Impact



Verschillende impactgebieden

Arbeid
Mensen met 
afstand tot de 
arbeidsmarkt

werk, kansen 
realiseren, geen 
talent onbenut

Duurzaam
Energietransitie
& Circulariteit

verduurzamen, 
besparen, 
verspilling, etc

Zorg+Welzijn
Innovatie 
in de zorg

buurtzorg, 
welzijn, 
gezondheid 

Recht-
vaardigheid
Eerlijke handel
& Ongelijkheid

direct trade, 
slavernij, 
inkomen, etc

Maatschappelijke impact realiseren door ondernemerschap.
Soms meerdere dimensies tegelijkertijd.

Sociale 
Cohesie
Versterken 
gemeenschap

eenzaamheid, 
krimp, 
buurtwerk, etc



Verschillende impactgebieden



Impact Ondernemen
=

Activisme + Ondernemerschap





Impact Ondernemen
=

De markt veranderen



Eigenschappen impact onderneming

Missie voorop = impact first!

1. Basis: systeemverandering - theory of change
2. Verantwoord in doel en middelen
3. Transparant over eigen handelen en beloning
4. (Over)winst gaat naar vergroten impact
5. Willen graag gekopieerd worden
6. Bijzondere vormen van samenwerking
7. Hoge betrokkenheid (en invloed) van stakeholders



Impact Ondernemen
=

Impact maken + Geld verdienen



De Business Case

Werknemers: productiviteit, verzuim, talent, en retentie (HBR, 9K/jr)

Klanten: verwachten meer dan alleen winst (84%, Tony’s)

Gemeenschappen: kunnen profijt hebben i.p.v. last (Reduzum)

Aandeelhouders: duurzame investeringen (BlackRock, PGGM, etc)



Werknemers
(onderzoek Shawn Achor, werknemers VS, Harvard Business Review)

• 9 van de 10 werknemers wil inkomen ruilen tegen zingeving
• Bereid 23% inkomen in te leveren voor blijvende betekenis in werk
• Vergelijk: wonen/huis is gemiddeld 21%
• Conclusie: is basisbehoefte, naast eten, drinken, veiligheid, huis!
• Voor organisatie zelf: levert $9000 per wn/jaar extra op
• Minder verzuim, minder verloop (langer bij bedrijf)
• Meer uren én productiever





Follow the money?





De opkomst van Impact Investeren

investeringen met het doel om meetbare positieve sociale of 
ecologische impact te realiseren naast een financieel rendement

“Sustainable investing is simply
smart investing”

- BlackRock





De opkomst van Impact Investeren
BlackRock: ESG Factors

Invest in companies whose practices rank highly by Environmental, 
Social and Governance (ESG) performance standards.



The Rise of Impact Investing

In a recent survey by Deloitte, millennial workers were asked what 
the primary purpose of businesses should be – 63 percent more of 

them said “improving society” than said “generating profit.”

In the years to come, the sentiments of these generations will drive 
not only their decisions as employees but also as investors, 

with the world undergoing the largest transfer of wealth in history: 
$24 trillion from baby boomers to millennials. 

As wealth shifts and investing preferences change, environmental, 
social, and governance issues will be increasingly material 

to corporate valuations.
- Larry Fink



Groeiend fenomeen







Kun je daar van leven dan?



Ontwikkelingen

“Sociaal Ondernemen zit in de lift”



Groei arbeidsplaatsen en omzet
“Sociaal Ondernemen zit in de lift”



Sociale ondernemingen
In Nederland

Bron: Social Enterprise NL



De wereld veranderen?

Begin een bedrijf!



Bedankt!
meer informatie?

www.impactnoord.nlwww.burobries.nl


