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Sociale ondernemingen? Sociaalopdrachtgeverschap!
Het kabinet belooft in het regeerakkoord dat de overheid haar inkoopkracht beter gaat benutten voor
het versnellen van duurzame transities, inschakelen van kwetsbare groepen en om innovatief in te
kopen. Dat is mooi, want de overheid is met haar jaarlijkse inkoop goed voor bijna 135 miljard euro (20
procent van ons bnp).
De omvang van deze inkoop betekent dat de overheid als launching customer echt een vuist kan maken
als het gaat om het stimuleren van product- en proces-innovaties in de markt. En dat is hard nodig, gelet
op de uitdagingen die we op ons af zien komen.
Sommige ondernemers hebben echter geen stimulans van de overheid nodig: zij hebben het oplossen
van een bepaald maatschappelijk probleem namelijk al tot de primaire doelstelling van hun onderneming
gemaakt. Deze ‘sociale ondernemingen’ – want zo worden ze genoemd – proberen met hun
bedrijfsmodel sociale impact te creëren op terreinen als: re-integratie, klimaat, (duurzame) energie,
recycling, voedselagenda, arbeidsparticipatie, ouderen- en jeugdzorg en economieversterking in landen
met opkomende markten (Tony Chocolony, Fairphone). Ook het kabinet heeft oog voor deze sociale
ondernemingen. Want op dezelfde bladzijde 33 van het regeerakkoord lezen we: ‘Er komen passende
regels en meer ruimte voor ondernemingen met sociale of maatschappelijke doelen met behoud van een
gelijk speelveld.’ Met die laatste toevoeging legt het kabinet natuurlijk de vinger op de zere plek. Waar
gaat het dan precies om?
Vertegenwoordigers van sociale ondernemingen hebben het afgelopen voorjaar in een
rondetafelgesprek met de vaste Kamercommissie van Economische Zaken en Klimaat laten weten dat
het voor deze ondernemingen onder andere lastig is om succesvol aan overheidsaanbestedingen deel te
nemen. In het verlengde daarvan pleitte het Tweede Kamer-lid Eppo Bruins (ChristenUnie) er onlangs
nog voor om sociale ondernemingen voorrang te geven bij overheidsaanbestedingen. Let wel, de
overheid kan nu al op grond van artikel 2.82 Aanbestedingswet haar opdrachten onder bepaalde
voorwaarden voorbehouden aan sociale werkplaatsen. En artikel 2.82a van de wet staat het tot op
zekere hoogte toe om het leveren van diensten op het gebied van gezondheid en sociale en culturele
diensten aan sociale ondernemingen voor te behouden. Een eventuele uitbreiding van deze
mogelijkheden, buiten de zojuist genoemde terreinen, zal de concurrentiepositie van ‘gewone’
ondernemingen die aan overheidsaanbestedingen deelnemen doen verslechteren ten opzichte van
sociale ondernemingen. Nog afgezien van het feit dat hiervoor op dit moment geen rechtvaardiging is te

vinden in het Unierecht, vragen wij ons ook overigens af of een uitbreiding van de voorrangspositie van
sociale ondernemingen bij overheidsaanbestedingen wel het meest geschikte middel is om het daarmee
beoogde doel te bereiken.
Dat doel is glashelder en kan wat ons betreft niet hoog genoeg wor-den geprioriteerd: zet
overheidsinkoop zo snel mogelijk in voor de versnelling van duurzame transities, inschakelen van
kwetsbare groepen en innovatie. Gegeven die doelstelling – en haar urgentie – is behoefte aan een
instrumentarium waarmee een appel kan worden gedaan op de capaciteit en het vermogen van de totale
beschikbare markt om tot de hiervoor genoemde versnelling te komen. Vanuit dat perspectief zou de
hamvraag dan ook niet moeten zijn: welke problemen ondervinden sociale ondernemingen wanneer zij
deelnemen aan overheidsaanbestedingen en hoe kunnen we die oplossen? De vraag die we onder ogen
moeten zien, is een wezenlijk andere: wat weerhoudt overheidsinkopers er op dit moment van om bij de
opzet en uitvoering van overheidsaanbestedingen alle ondernemingen voldoende uit te dagen tot het
tonen van sociaal ondernemerschap?
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