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SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP

Meer sociaal ondernemerschap in tijden van 
COVID-19

Nikolay A. Dentchev

Zaterdag 14 maart 2020 was de éérste dag van de coronalockdown in België. Die-
zelfde dag nog konden we in De Tijd het advies van een vooraanstaande econoom 

lezen. Hij lanceerde de oproep ‘koop champagne’ (onder andere) om de consumptie aan 
te zwengelen. Op het eerste gezicht een onschuldige en begrijpbare oproep, zeker voor 
een economist. Bij nader inzicht rijzen toch enkele vragen. Champagne? Consumptie? Is 
dit het belangrijkste voor onze economie en samenleving in tijden van COVID-19? Derge-
lijke oproepen reduceren onze samenleving tot productie en consumptie, waar we zelfs 
geen aandacht besteden aan noodzaak en duurzaamheid. Een dergelijke visie op onze 
samenleving en economie is behoorlijk kortzichtig. 

Toegegeven, het is inmiddels pijnlijk duidelijk dat de coronacrisis dramatische gevolgen 
zal hebben voor de wereldwijde economie. Volgens de Nationale Bank van België kan 
onze economie dit jaar met 8 % krimpen.1 Onze aandacht gaat automatisch naar bedrij-
ven in moeilijkheid en werkloosheid. Graydon berekende dat één op de vier bedrijven kan 
failliet gaan in België zonder omzet gedurende twee maand.2 We registreerden 1,3 mil-
joen werknemers in tijdelijke werkloosheid, wat soms meer dan 30 % inkomensverlies 
betekent (NBB, 2020). De titel ‘Bedrijven plannen 180.000 ontslagen, 70.000 zelfstan-
digen verwachten faillissement’ die Wouter Vervenne bedacht voor zijn artikel in de Tijd 
van 11 mei 2020 laat weinig aan de verbeelding over. We verwachten zeer moeilijke tij-
den voor onze economie. En vergeet niet dat COVID-19 internationale toppen scheert. 
We verwachten werkloosheid en faillissementen in elke uithoek van de wereld, wat de 
huidige coronacrisis brengt onder de meest harde van de laatste eeuw. 

Ondanks de economische gevolgen van deze crisis, moeten we echter stilstaan bij nog 
fundamentelere vragen voor onze samenleving. We moeten ons meer vragen stellen 
over duurzaamheid, solidariteit, klimaatsverandering, armoede en voedseltekorten. Deze 
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vragen zijn fundamenteel voor de organisatie van onze maatschappij. Sociale onderne-
mers bieden zeer creatieve oplossingen als antwoord op deze vragen. Daarom hebben 
we meer sociaal ondernemerschap nodig in onze maatschappij, en hopelijk worden alle 
organisaties in onze maatschappij daardoor geïnspireerd.

Aandacht voor sociaal ondernemerschap

‘Blijf in uw kot’ en ‘koop champagne’ zullen sommigen zeggen. Wat met de mensen 
die geen kot hebben? Wat met de mensen die niet weten wat champagne betekent? 
Volgens Statbel heeft 11 % van de Belgische bevolking te maken met materiële en/of so-
ciale deprivatie. 11 % van de Belgen leeft dus in armoede. Wereldwijd moeten meer dan 
3 miljard mensen leven met 2,5 USD per dag (World Bank, 2016). Met andere woorden, 
meer dan 40 % van de wereldbevolking leeft onder de armoedegrens. Ze hebben geen 
behoefte aan ‘champagne’, en hun “kot” biedt weinig bescherming, laat staan comfort. 
Als de lockdown voor ons allen zwaar lijkt … Voor hen betekent elke dag zonder werk één 
dag zonder eten.

Bovendien valt het wel op dat we sinds de lockdown weinig of niets meer horen over de 
sprinkhanenplaag in Oost-Afrika. Die heeft impact op miljoenen inwoners van Somalië, 
Ethiopië en Kenia, met bedreiging voor hun voedselbevoorrading. We horen ook niets 
meer over branden in het Amazonewoud. Miljoenen mensenlevens zijn bedreigd én er is 
een bedreiging voor de longen van onze planeet, maar daar focussen we ons niet meer 
op. Hier speelt de media zeker een belangrijke rol. De uitdagingen inzake duurzaamheid 
zijn gekend sinds decennia, maar de COVID-19-crisis toont ons dat ze geen prioriteit zijn. 
Onze maatschappelijke focus ging in eerste instantie naar de afvlakking van de curve 
van zieken op intensieve zorgafdelingen, en vervolgens op werkloosheid en op faillis-
sementen. We focussen op consumptie. We moeten echter de oogkleppen verwijde-
ren, en aandacht schenken aan fundamentele uitdagingen op onze planeet. Er is meer 
aandacht nodig voor armoede en voor klimaatsverandering. Daarom deze oproep: we 
hebben geen champagne nodig, wel een warme samenleving, vol solidariteit en sociaal 
ondernemerschap.

Sociale ondernemers bieden oplossingen voor complexe maatschappelijke en milieupro-
blemen, dankzij hun creativiteit. Ze rijken oplossingen voor uitdagingen, vaak in samen-
werking met de overheid en het bedrijfsleven om grotere impact te realiseren. Voor-
beelden van vooraanstaande sociale ondernemers in België zijn Close the Gap3, Mobile 
School4 en Apopo5. Olivier Vanden Eynde (Close the Gap), Arnaud Raskin (Mobile School) 
en Bart Wijntjens (Apopo) barsten van energie en ideeën voor warme en sociaal gerichte 
projecten. Het zijn rasondernemers, maar hun focus is de warmte van onze samenleving. 
België is rijk aan een veelvoud van getalenteerde sociale ondernemers, en op de web-
site van Belgium Impact6 zijn vele inspirerende verhalen van sociaal ondernemerschap 
te vinden.
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Enkele voorbeelden van hartverwarmende initiatieven

In een volle coronacrisis is het hartverwarmend om het engagement van meerdere soci-
ale ondernemers op te merken. Hieronder lijsten we enkele initiatieven op:

• Solidariteit voor Verplegend Personeel: Met ‘Feed the Nurses’ zorgen chefs dat onze 
zorgverleners een lekkere maaltijd krijgen.7 Op #FoodHeroes zijn er meerdere hart-
verwarmende initiatieven als deze.8 Ook het applaus elk avond rond acht uur is een 
teken van solidariteit.

• Solidariteit voor de buren: Niet iedereen is even mobiel, en ook niet iedereen kon 
zelf naar de winkel tijdens de lockdown. Covid-Solidarity biedt hierbij een oplossing.9

• Laptops voor kinderen: Digital for Youth vzw heeft sinds de uitbraak van de corona-
crisis meer dan 11 000 laptops verzameld en gegeven aan scholieren, voor wie an-
ders afstandsonderwijs onmogelijk zou zijn.10

• Mondmaskers: Mondmaskers zijn verplicht op het openbaar vervoer na de opstart 
van de exitstrategie, maar niet iedereen kan er een kopen of zelf maken. Gelukkig zijn 
er vele initiatieven die kunnen helpen.11

• Covid Hackaton: een breed consortium van partners heeft in april 2020 een online 
hackaton georganiseerd, op zoek naar oplossingen voor de coronacrisis.12 

• Platformen van Ondernemers: StartupsXCovid19 is een platform van zo’n 150 tech-
startups die gratis oplossingen bieden in tijden van corona.13

Deze lijst is niet volledig, met excuus aan alle andere initiatieven van solidariteit, maar het 
is zeer duidelijk dat we samen veel aankunnen. Het succes van veel van deze initiatieven 
ligt namelijk in de samenwerking tussen sociale ondernemers, reguliere bedrijven, de 
overheid en andere belanghebbenden. De les van de coronacrisis is dat er maar enkele 
zaken van belang zijn in ons leven: gezondheid, familie, vrienden, liefde en solidariteit. 
Elkaar helpen. Elkaar steunen. Aandacht hebben voor wie in nood is. Ik hoop dat deze les 
ons voor lange tijd zal bijblijven.

Sociale ondernemers hebben hulp nodig

Sociale ondernemers zorgen voor solidariteit in onze maatschappij, maar kunnen ook 
zelf solidariteit gebruiken. Help Room is een dergelijke initiatief, dat sociale ondernemers 
met raad en daad helpt in het managen in tijden van de coronacrisis.14 De economische 
gevolgen van de coronacrisis zullen de sociale ondernemers niet sparen. Net als alle an-
dere bedrijven riskeren ook sociale ondernemers minder inkomsten en moeilijk werken 
door de coronamaatregelen.
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Los van COVID-19 kunnen sociale ondernemers immers uw hulp gebruiken. Ze hebben 
het niet makkelijk om de nodige middelen voor hun activiteit te verzamelen en rekenen 
dus op de steun van anderen. Typisch denken we aan de steun van vrijwilligers, net als 
aan de financiële steun van vrijgevige donateurs. Zonder de steun van vrijwilligers en 
donateurs kunnen sociale ondernemers weinig van hun solidaire acties realiseren. Echter 
hebben ze professionele steun nodig ter versterking van hun business model. Sociale 
ondernemers hebben nood aan duurzame business modellen, die onafhankelijk zijn van 
subsidies, donaties en vrijwilligers.

Het business model van sociale ondernemers kan versterkt worden aan de hand van een 
solide ecosysteem van partners. Een ecosysteem is samengesteld door meerdere acto-
ren, die complementair werken en elkaar versterken. Hiermee bedoelen we actoren zoals 
financiële instellingen, accountants, juridische en business consulenten, incubatoren, 
acceleratoren, en universiteiten. Deze kunnen de nodige middelen, kennis, competen-
ties, en informatie bijbrengen aan de betrokken sociale ondernemers. Verschillende or-
ganisaties, ongeacht publiek of privaat, hebben dus baat hebben bij een samenwerking 
met sociale ondernemers. Bekende organisaties in het ecosysteem ter ondersteuning 
van sociale ondernemers zijn:

• The Impact House: Dit is een hub, opgericht door Piet Colruyt, dat organisaties huis-
vest zoals Impact Capital, Ashoka Belgie, Oya Seed, Lita.co, SI² Fund, Engagement 
Int, Solentra, Sherpa, Seed, Ecpat, Kiyo, Eoly, Klimaatzaak, I-Propeller;

• Ashoka België: onderdeel van internationale organisatie die de meest innovatieve 
sociale ondernemers ondersteunt;

• Solifin: vereniging van impact investeerders; 

• Trividend: fonds van de Vlaamse overheid voor investering in sociale ondernemers;

• De Sociale Innovatie Fabriek: netwerkorganisatie ter ondersteuning van sociale 
ondernemers;

• Enactus België: onderdeel van een internationale organisatie dat sociaal onderne-
merschap stimuleert bij studenten ten behoeve van oplossingen voor de Sustainable 
Development Goals. Deelnemende studenten worden begeleid door managers van 
grote bedrijven;

• ConcertES: een platform voor sociale ondernemers;

• The Shift: vereniging van de MVO-managers van grote bedrijven, die vaak met soci-
ale ondernemers werken en ze ondersteunen.

We geloven dat universiteiten een belangrijke katalysator kunnen zijn in ecosystemen ter 
ondersteuning van sociale ondernemers, omwille van hun kennis, uitgebreide contacten 
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maar vooral omwille van de grote inzet van talrijke studenten en personeelsleden. Daar-
om zetten we ons graag in vanuit de VUB Leerstoel voor Sociaal Ondernemerschap15 
ter ondersteuning van sociale ondernemers. Voor een goed overzicht van het Belgische 
ecosysteem voor sociaal ondernemerschap verwijzen we naar een recent rapport van 
Nyssens & Huybrechts (2020) en naar Belgium Impact.

Conclusie

Sociaal ondernemerschap draagt bij aan de maatschappij met vele hartverwarmende ini-
tiatieven. Hun inzet is opmerkelijk in tijden van corona, maar ook elke dag, en we hebben 
meer sociale ondernemers nodig. Ze hebben ook onze steun nodig. Naast de suggestie 
van bekende economen (‘koop champagne’), kan ik u dus ook aanraden om sociale on-
dernemers te steunen die zich hard inzetten voor een warme en solidaire maatschappij. 
We hebben een warme en solidaire maatschappij nodig, wat COVID-19 duidelijk heeft 
aangetoond.

De coronacrisis slaat hard toe bij meerdere organisaties. Velen hebben overheidssteun 
nodig. De rij is lang en omvat bedrijven die duurzaam ondernemen en solidariteit stel-
selmatig aan hun laars lappen. Er zitten bedrijven tussen die sinds jaar en dag rijkelijk 
dividenden uitbetalen aan hun aandeelhouders. Het is ook in de eerste plaats aan de 
aandeelhouders om bijkomend kapitaal te storten ter ondersteuning van deze bedrijven. 
In dezelfde rij staan er bedrijven die een voorbeeldige inzet hebben voor duurzaamheid 
en solidariteit. We zullen keuzes moeten maken. Overheidssteun betekent immers steun 
met het geld van de belastingbetaler, van ons allen. Ik zie geen reden waarom de over-
heid bedrijven moet steunen die zich niet inzetten voor duurzame ontwikkeling, en die 
niet solidair zijn voor de maatschappij. Dergelijke bedrijven zijn we liever kwijt dan rijk.

Uiteindelijk zal ieder van ons keuzes moeten maken. Kopen we liever champagne? Blijven 
we consumeren zoals vroeger, met en zonder aandacht voor duurzaamheid? Denken we 
enkel aan onszelf? Ik kan alleen maar hopen van niet. Ik hoop dat COVID-19 voorgoed 
onze oogkleppen verwijdert, en dat we meer aandacht opbrengen voor fundamentele 
uitdagingen op onze planeet, zoals armoede, klimaatsverandering, duurzaamheid en so-
lidariteit. We hebben meer sociale ondernemers nodig, die zich inzetten voor een warme 
en solidaire maatschappij, en hopelijk kunnen ze inspiratie bieden aan vele anderen.

Dankwoord
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Eindnoten
1 https://www.nbb.be/nl/artikels/economische-impact-van-de-gezondheidscrisis-covid-19-een-

scenario 

2 https://graydon.be/blog/welke-bedrijven-kunnen-deze-crisis-opvangen-en-hoe-lang-nog 

3 Close the Gap wenst de digitale kloof te dichten in ontwikkelingslanden, door het verzamelen en 
ter beschikking stellen van afgeschreven computers van grote bedrijven:  
https://www.close-the-gap.org/ 

4 Mobile School ontwikkelt mobile scholen voor straatkinderen in ontwikkelingslanden, en finan-
cieren deze activiteit door consulting aan top managers op basis van verhalen van straatkinderen: 
https://www.mobileschool.org/ 

5 Apopo treint ratten die voor het ontmijnen van mijnvelden en opsporing van tuberculose in ontwik-
kelingslanden: https://www.apopo.org 

6 https://nl.be-impact.org/ 

7 https://www.feedthenurses.net 

8 https://www.foodheroes.be/ 

9 https://www.covid-solidarity.org/nl

10 https://www.digitalforyouth.be 

11 https://maakjemondmasker.be/ 

12 https://www.hackcovid.co/ 

13 https://www.startupvie.co/

14 https://mouves.org/nos-programmes/solidaires-pas-solitaires-information-coronavirus/ 

15 https://www.vubsocialentrepreneurship.com/ 
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