
10

Voorwoord
ondernemende burgers in lokale gemeenschappen kunnen 

sociale, economische en ecologische impact hebben, 

zo is de laatste jaren steeds duidelijker geworden. De 

verschillende manieren waarop ondernemende burgers 

dat vol energie doen, bieden zicht op meerdere vormen 

van sociaal ondernemerschap. De betekenis van dit sociaal 

ondernemerschap ligt volgens De Brabander vooral in 

het zichtbaar maken en versterken van relaties tussen 

verschillende vormen van kapitaal: economisch,  

sociaal, cultureel, intellectueel en ecologisch kapitaal  

(De Brabander, 2009).

Het boek van De Brabander was het resultaat van een 

verkenning van sociaal ondernemerschap door een 

onderzoeksteam van het lectoraat Dynamiek van de Stad. 

Het boek bood inzicht in de stand van de literatuur en liet 

zien hoe zes sociaal ondernemingen in Rotterdam omgingen 

met de spanning tussen het maken van financiële en 

maatschappelijke winst. Sociaal ondernemerschap werd toen 

vooral beschouwd als het zoeken naar een duurzame balans 

tussen de drie P’s: People, Planet & Prosperity.

De ontwikkelingen rond sociaal ondernemerschap zijn de 

laatste jaren heel snel gegaan. Volgens Bornstein en Davis 

(2010) zijn we inmiddels toe aan sociaal ondernemerschap 

3.0. Aanvankelijk ging de aandacht vooral uit naar sociaal 

ondernemers als vernieuwende denkers en doeners met 
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een grote maatschappelijke impact: social entrepeneurship 1.0. Vervolgens werd 

de focus verlegd van de oprichters naar het excellent organiseren van sociaal 

ondernemerschap (2.0). Bij het huidige social entrepeneurship 3.0 gaat het om burgers 

die zijn toegerust om als changemakers te denken en handelen. Zij werken krachtig 

samen met anderen, om maatschappelijke veranderingen te realiseren.

In de termen van Bornstein en Davis was het onderzoek van De Brabander en zijn 

team gericht op sociaal ondernemerschap 2.0. Het vervolgonderzoek van het lectoraat 

Dynamiek van de Stad, waar dit boek over gaat, is gericht op sociaal ondernemerschap 

3.0. De manieren waarop ondernemende burgers werken aan maatschappelijke 

kwesties en maatschappelijke verandering wordt in dit essayistische boek 

vanuit uiteenlopende invalshoeken belicht. theorie en praktijk van sociaal 

ondernemerschap worden in samenhang geanalyseerd. De praktijk hebben we 

(opnieuw) in Rotterdam onderzocht.

De activiteiten van ondernemende burgers in Rotterdam laten zien  

dat ondernemende burgers al doende vorm geven aan een nieuwe type  

sociaal ondernemerschap. Een ‘bewonersondernemerschap’ dat voort lijkt  

te komen uit  combinaties van ‘vrijwilligerswerk’ en ‘actief burgerschap’.  

Wij beschouwen dit ondernemerschap niet alleen als een vernieuwende  

vorm van sociaal ondernemerschap, maar ook als één van de aanjagers van  

de beoogde ‘participatiesamenleving’.

Vanuit het perspectief van overheid, onderwijs en beroepspraktijk is de opkomst 

van dit sociaal ondernemerschap, een interessante ontwikkeling. tegelijkertijd 

roept deze ontwikkeling ook de nodige vragen op. Bestuurlijke vragen over de 

verhouding tussen overheid en burger. Maar ook vragen van professionals, onder 

andere over de gewenste rol, positie en taakuitoefening van ‘de nieuwe ambtenaar’ 

en ‘de nieuwe professional’. tijd voor een nadere verkenning.

Sociaal ondernemerschap als belofte? 
Door de huidige financiële en economische crisis ontstaat er in Nederland een 

klimaat waarin het sociaal ondernemerschap van ondernemende burgers wordt 
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gezien als een belofte. Het nieuwe sociaal ondernemerschap van onderop, dat wij 

onder andere in Rotterdam zien ontstaan, wordt gekenmerkt door een combinatie 

van verschillende zaken:

 . ‘derde generatie burgerparticipatie’1,

 .  ‘klassiek ondernemerschap’ – gekenmerkt door creativiteit, vindingrijkheid, 

doorzettingsvermogen en het vermogen een visie uit te dragen,

 . en het willen ‘maken van de stad’ – want: het zijn mensen die de stad maken.

De vermeende opkomst van dit ‘ondernemerschap’2 vindt plaats in een context 

waarin de combinatie van ‘bewonersinitiatief’ en ‘bewonersondernemerschap’ 

wordt omarmd door de overheid, getuige de vele rapporten die er worden 

uitgebracht3 met als thema meer ruimte en vertrouwen voor (ondernemende) 

burgers. Maar er zijn ook tegengeluiden te horen. Want hoe ‘duurzaam’ is dit 

‘bewonersondernemerschap’ eigenlijk? Met als achterliggende verzuchting: ‘… dus 

nu moeten burgers het opeens zelf gaan doen?!’ Maar ook sociaal politieke vragen 

als: Leidt de omarming van dit ondernemerschap niet juist tot grotere verschillen 

tussen sociaal sterkere en zwakkere wijken en burgers (in plaats van kleinere)? 

En sociaal maatschappelijke vragen als: Is deze opleving van ‘vrijwilligerswerk’, 

‘actief burgerschap’ en ‘sociaal ondernemerschap’ niet van voorbijgaande aard 

(dat wil zeggen: samenhangend met de huidige omstandigheid dat relatief veel 

ondernemende burgers ‘in between jobs’ zijn)?

Het thema ‘sociaal ondernemerschap in de participatiesamenleving’ dat hier aan 

de orde is, kunnen we dan ook niet los zien van de huidige maatschappelijke 

en bestuurlijke context. De vele veranderingen leiden tot tal van vragen en 

onzekerheden. Zowel aan de kant van de overheid, als bij professionals in het 

traditionele maatschappelijk middenveld. Hoewel de genoemde onderzoeks- en 

beleidsrapporten een wereld schetsen waarin de participatiesamenleving (hier 

beschouwd als een vorm van maatschappelijke productie van publieke waarde, 

door burgers die zelf maatschappelijke vraagstukken oppakken) steeds dichterbij 

komt en concreter wordt, zien we in een stad als Rotterdam nog een flinke afstand 

tussen de idealen van de participatiesamenleving en de praktijken van burgers, 

bestuurders, beleidsmakers en professionals. Kortom, een kritische benadering van 

de ‘belofte’ van sociaal ondernemerschap is volgens ons nuttig en noodzakelijk.
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De Makers van Rotterdam
De Maker van Rotterdam zien wij als een symbool van een nieuw sociaal 

ondernemerschap4. om zicht te krijgen op de ondernemerspraktijken van dit type 

burger richten we ons in dit onderzoek op Rotterdam. Vooralsnog zien we De 

Maker van Rotterdam5 als een ondernemende burger, die op het grensvlak van 

burgerschap6 en ondernemerschap7 sociale en economische activiteiten ontplooit 

die bij (kunnen) dragen aan de stad en stedelijke ontwikkeling. Deze makers doen 

dat op eigen initiatief en risico. Het zijn ondernemende burgers, die al doende 

publieke waarde creëren. Die de lokale overheid vragen om te participeren (als 

zij dat nodig vinden). We gaan als bestuurskundige actieonderzoekers op zoek 

naar de praktijken van deze Makers van Rotterdam. We hanteren daarbij een 

multidisciplinair perspectief – bestuurskundig, sociologisch en economisch.

Behoefte aan nieuwe denkkaders en 
handelingsperspectieven
onze Rotterdamse verkenning van de ondernemerspraktijken van De Makers 

van Rotterdam past in een nieuw denken over sociaal ondernemerschap. Een 

inhoudelijke ontwikkeling die al enige jaren bezig is - die Bornstein en Davis 

omschrijven als sociaal ondernemerschap 3.0. ‘ondernemers’ die Bang en Sørensen 

eerder typeerden als ‘everyday makers’ (Bang & Sørensen, 2005). In een artikel 

over dit sociaal ondernemerschap8 wijzen De Graaf e.a. (2011) op de toenemende 

betekenis ervan voor het oplossen van lokale vraagstukken:

“With the shift from government to governance, the key positions in governing our cities 

are no longer exclusively those at the top of the hierarchy, but also those that are at the 

centre of various governance networks and those that link different governance networks. 

Those key positions are often taken by social entrepreneurs and boundary spanners. These 

are the individuals who indeed make a difference in local governance.”

Bij ondernemende burgers in de stad, bij professionals in de beroepspraktijk en 

docenten in het hoger beroepsonderwijs is er een groeiende aandacht voor dit 

nieuwe sociaal ondernemerschap. tegelijkertijd is er bij deze partijen ook een 

zorg over het ontbreken van een actuele benadering. Een benadering met houdbare 

denkkaders (past het?, hoort het?) en haalbare handelingsperspectieven (werkt 
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het?, mag het?). De beschikbare handboeken zouden te bedrijfskundig zijn en 

onvoldoende aansluiten op de vragen over sociaal ondernemerschap in de nieuwe 

participatiesamenleving. Ze geven, zo lijkt het, vooral antwoorden op vragen uit 

de tijd van het marktdenken maar geen overtuigende antwoorden op de vragen 

van deze tijd. Zoals op de vraag: hoe creëren we op een sociaal, economisch en 

ecologisch duurzame wijze publieke waarde in de stedelijke samenleving? Wat 

is daarbij de mogelijke rol van bijvoorbeeld De Makers van Rotterdam? En wat 

betekent dit voor ‘De Nieuwe Ambtenaar’9 en ‘de nieuwe professional’? Kortom, we 

zullen een actueel perspectief moeten ontwikkelen. 

Met dit praktijkgerichte onderzoek willen wij de zoektocht van burgers, 

bestuurders, beleidsmakers en sociale professionals naar mogelijkheden en 

beperkingen van sociaal ondernemerschap in de participatiesamenleving 

ondersteunen. Het boek in de vorm van een essay10, biedt een handreiking voor 

sociaal ondernemende burgers, bestuurskundigen, sociaal werkers, managers en 

beleidsmakers, die de uitdagingen van de participatiesamenleving met beide handen 

aan willen pakken. 
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