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Raadsinformatiebrief

Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld?
Alle betrokken partijen werken samen, elk vanuit hun eigen doelstellingen en activiteiten, wat het 
ecosysteem voor ondernemen met impact versterkt. Periodiek bespreken de deelnemende partijen 
de voortgang van deze doelstellingen aan de overlegtafel impact ondernemen. De intentie is een 
samenwerking voor een minimale duur van 4 jaar. Jaarlijks wordt geëvalueerd en bepaald hoe en 
welk vervolg er komt. 

Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken?
De Stichting Maatschappelijk Betrokken Ondernemen Dordrecht (Stichting MBO Dordrecht) heeft 
samen met de Dordrechtse Ondernemersvereniging (DOV), Werkgevers Drechtsteden (WD), 
Werkgeversservicepunt Baanbrekend Drechtsteden en de gemeente Dordrecht een 
actieprogramma opgesteld voor 2022 met een doorkijk naar de volgende jaren. In de eerste fase 
ligt de focus op Dordrecht, maar de ambitie is om het regionaal uit te rollen. 

Wat is de te delen informatie?
In de bijlage vindt u het Actieprogramma Ondernemen met Impact. Met dit actieprogramma 
hebben we de ambitie om samen met inwoners, bedrijfsleven, onderwijs en het maatschappelijk 
middenveld samen te werken aan maatschappelijke opgaven. Dit programma sluit aan bij de 
ambities uit het (corona)herstelfonds Dordtse economie en werkgelegenheid. Daarin willen we  in 
bepaalde gebieden, zoals bedrijventerreinen en Binnenstad, ambities verbreden. Naast schoon, 
heel en veilig, gaat het dan ook om ondernemers die via hun bedrijf ook sociaal/maatschappelijk 
impact willen maken.     

De partijen hebben in 2021 een gezamenlijke verkenning uitgevoerd op de vraag welke kansen er 
liggen voor impact-ondernemers in de stad en regio, hoe we het beste kunnen samenwerken en 
hoe we ambities kunnen ondersteunen. De gezamenlijke ambitie luidt als volgt:
"Onze ambitie is het stimuleren van ondernemen met impact door het zichtbaar te maken, te 
faciliteren en te versterken. Dit met respect voor wat er al is en gebeurt in de stad en regio. Met 
als doel dat bedrijven, inwoners, onderwijs, maatschappelijk middenveld en de gemeenten steeds 
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meer samenwerken aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Zo bouwen we aan een 
aantrekkelijke, toekomstbestendige stad en regio. Met een krachtig bedrijfsleven en trotse 
inwoners." 

Het streven is om steeds meer ondernemingen uit te dagen naast financiële waarde ook 
maatschappelijke en sociale waarde te realiseren (onder andere door inclusief werkgeverschap). 
Om dat te faciliteren stellen we ons ten doel om de omstandigheden voor impact ondernemingen 
(denk aan markttoegang en financiering) te verbeteren. Om onze ambitie te realiseren hebben we 
de volgende doelstellingen geformuleerd:

 Gezamenlijk bieden we ondernemers met impact zichtbaarheid in onze stad en worden ook 
anderen geïnspireerd om mee te doen en hun kennis en innovatiekracht over te dragen.

 Stichting MBO Dordrecht ontwikkelt zich tot het kenniscentrum en vraagbaak op het gebied 
van ondernemen met impact. En de Stichting verbindt bedrijven en maatschappelijke 
organisaties binnen en buiten het eigen netwerk rondom maatschappelijke thema’s, 
vraagstukken of casuïstiek.

 De gemeente Dordrecht stelt zich in het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid ten 
doel om sociaal en duurzaam in te kopen. Dit doet zij om direct zelf positieve invloed uit te 
oefenen op de Dordtse samenleving. De gemeente vraagt dit ook van de partijen waarbij 
wordt aanbesteed. 

 Door de regionale werkgeversdienstverlening maakt WSP Baanbrekend Drechtsteden het 
voor werkgevers aantrekkelijk om mensen met een uitkering of beperking in dienst te 
nemen.

 DOV en WD zetten zich in om binnen hun eigen achterban ondernemen met impact te 
agenderen en hierover actief te lobbyen en kennis te delen.

Het bijgevoegde actieprogramma beschrijft verder wat we verstaan onder ondernemen met impact, 
waarom het van grote waarde is voor Dordrecht en de regio en wat wij als partners gezamenlijk - 
en vanuit eigen expertise - willen doen om ondernemer met impact zichtbaar(der) te maken, te 
versterken en waar mogelijk uit te bouwen. Voor een uitwerking, de activiteiten en een nadere 
toelichting verwijzen we naar het actieprogramma, zoals bij deze raadsinformatiebrief is gevoegd.

Hoe verder na deze raadsinformatiebrief?
Alle betrokken partijen werken samen, elk vanuit hun eigen doelstellingen en activiteiten, wat het 
ondernemersklimaat voor ondernemen met impact versterkt. Periodiek bespreken de deelnemende 
partijen de voortgang van deze doelstellingen aan de overlegtafel Impact Ondernemen. De intentie 
is om een samenwerking aan te gaan voor de duur van 5 jaar. Aan het einde van ieder jaar wordt 
een nieuw actieprogramma opgesteld voor het volgende jaar waarbij we rekening houden met 
actuele thema’s en omstandigheden.

Welke kosten zijn verbonden aan het proces?
De uitvoerende werkzaamheden worden uitgevoerd door Stichting MBO Dordrecht in samenwerking 
met een adviseur op het gebied van inclusief werkgeverschap vanuit WSP en een medewerker van 
gemeente Dordrecht (Dordt Onderneemt). Om de ambitie en taken zoals verwoord in deze notitie 
is het noodzakelijk dat de in 2017 opgericht stichting (regionaal) moet groeien en verder 
professionaliseren. Hiervoor is naar schatting een jaarlijks budget van € 150.000,- benodigd. 
Dekking (met een overschot van € 5.000,-) van de kosten wordt de eerste twee jaren voorzien 
vanuit de volgende budgetten. Na de twee jaren wordt, als onderdeel van de evaluatie de financiële 
middelen voor de volgende jaren bezien:

 bijdrage bedrijfsleven (€ 50.000,-);
 middelen vanuit Arbeidsmarktbeleid (€ 30.000,-);
 participatiemiddelen (€ 75.000,-).
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