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Sociale leer video 22: Sociaal ondernemen 

Op de dag van de arbeid en de gedenkdag van de H. Jozef, patroon van de werklieden, staat pastor 

Flohr stil bij het sociaal ondernemerschap. Het ondernemerschap is eigen aan de Nederlandse 

economie, wat zich bewaarheidt tijdens deze pandemie waarin mensen vindingrijk inspelend op de 

behoeften die deze creëert eenmansbedrijven zijn begonnen. Als voorbeeld nu van het sociaal 

ondernemerschap herinnert hij aan Philips zoals dat bedrijf is begonnen. In de huidige globale 

werkelijkheid is echter veel veranderd, met name dat de ondernemer niet meer een familiebedrijf is 

maar een groep aandeelhouders, die het beleid van de onderneming bepalen. Tegen de achtergrond 

van de kredietcrisis van 2008, die dat tot gevolg heeft gehad, schrijft paus Benedictus in zijn 

behartenswaardige encycliek Caritas in veritate (2009) het volgende in nr. 40 over 

ondernemerschap: 

“De huidige internationale economische dynamieken met hun ernstige afwijkingen en misstanden 

eisen dat ook het denken over het ondernemen ingrijpend moet veranderen. Oude vormen van 

ondernemerschap gaan hun einde tegemoet, maar aan de horizon worden nieuwe veelbelovende 

vormen zichtbaar. Een van de grote gevaren is zeker dat de onderneming bijna uitsluitend 

verantwoordelijk is tegenover de investeerders en zo tenslotte aan betekenis voor de samenleving 

inboet. Op grond van de groeiende omvang en de toenemende behoefte aan kapitaal worden steeds 

minder ondernemingen geleid door één en dezelfde ondernemer, die zich op lange termijn – en niet 

slechts tijdelijk – voor de activiteiten en de resultaten van zijn onderneming verantwoordelijk voelt, en 

steeds minder vaak zijn ondernemingen van slechts één regio afhankelijk. Bovendien kan de 

zogenaamde uitbesteding van productiecapaciteit het verantwoordelijkheidsbesef van de 

ondernemer ten opzichte van belanghebbenden, zoals werknemers, toeleveranciers, consumenten, 

het milieu en de wijdere sociale omgeving, doen verminderen ten gunste van de aandeelhouders, die 

niet aan een bepaalde plaats gebonden zijn en daarom buitengewoon mobiel zijn. De internationale 

kapitaalmarkt biedt vandaag de dag inderdaad een grote speelruimte waar het activiteiten betreft. 

Tegelijk groeit echter ook het bewustzijn van de noodzaak van een verder reikende “sociale 

verantwoordelijkheid” van de onderneming. Ook als niet alle ethische concepten die vandaag de dag 

de discussies over de sociale verantwoordelijkheid van de onderneming bepalen, aanvaardbaar zijn 

vanuit het oogpunt van de sociale leer van de Kerk, dan is het toch een feit dat er een groeiende 



overtuiging is dat de leiding van de onderneming niet alleen op de belangen van de eigenaren acht 

mag slaan, maar ook in moet gaan op die van alle categorieën personen, die bijdragen tot het 

bestaan  van de onderneming: de werknemers, de klanten, de toeleveranciers van de verschillende 

productieonderdelen, de gemeenschap waarbinnen de onderneming gevestigd is. In de afgelopen 

jaren kon men een groeiende kosmopolitische klasse van managers gadeslaan, die zich dikwijls alleen 

naar de aanwijzingen van de belangrijkste aandeelhouders richten, waarbij het normaalgesproken 

om anonieme fondsen gaat, die de facto het inkomen van de manager bepalen. Maar vandaag de 

dag zijn er toch ook veel managers die zich, dankzij bredere analyses, steeds meer bewust worden van 

de diepgaande verbindingen die hun onderneming heeft met het gebied of de gebieden waar gewerkt 

wordt. Paus Paulus VI heeft mensen uitgenodigd ernstig te bedenken hoeveel schade men het eigen 

land kan berokkenen als kapitaal alleen omwille van het persoonlijke voordeel naar het buitenland 

overgebracht wordt. [..] Paus Johannes Paulus II constateerde dat een investering naast een 

economische ook altijd een morele betekenis heeft. [..] Het moet benadrukt worden dat dit alles 

vandaag de dag ook nog geldt, ook al is de kapitaalmarkt sterk geliberaliseerd en kan de moderne 

technologische denkwijze een mens ertoe verleiden in een investering slechts een technisch proces te 

zien, en niet ook een menselijke en ethische handeling. Er is geen reden te ontkennen dat een zeker 

kapitaal iets goeds teweeg kan brengen als het in het buitenland en niet in eigen land wordt 

geïnvesteerd.  Maar de aanspraken van de rechtvaardigheid moeten gewaarborgd zijn, waarbij ook in 

beschouwing genomen moet worden hoe dit kapitaal is ontstaan en welke schade mensen 

ondervinden als het niet wordt ingezet op de plaats waar het gevormd is. [..] Men moet vermijden dat 

financiële middelen gebruikt worden voor speculatie en dat men toegeeft aan de bekoring alleen 

winst op korte termijn te zoeken zonder te denken aan de duurzaamheid van de onderneming op 

lange termijn, het nut van de investering voor de reële economie, en de zorg voor passende en 

geschikte bevordering van economische initiatieven in ontwikkelingslanden. Evenmin is er reden om 

te ontkennen dat verplaatsing naar het buitenland, indien verbonden met investeringen en scholing, 

voor de bevolking van het desbetreffende land ten goede kan werken. Arbeid en technische kennis zijn 

overal nodig. Het is echter niet toelaatbaar een verplaatsing alleen uit te voeren om van bepaalde 

gunstige omstandigheden te profiteren of zelfs om anderen uit te buiten, zonder een echte bijdrage te 

leveren aan het ontstaan van een stabiel, productief en sociaal systeem voor de plaatselijke 

samenleving, hetgeen een onontbeerlijke voorwaarde voor een duurzame ontwikkeling vormt.” 

 

De paus spreekt hier van maatschappelijk verantwoord ondernemen dat gekenmerkt wordt door niet 

alleen oog te hebben voor de winst die wordt gegenereerd, maar ook voor het welzijn van de 

mensen die betrokken zijn bij de onderneming alsmede de samenleving waarbinnen de onderneming 

werkzaam is. Overigens spreekt de paus niet van sociaal ondernemen. In de huidige tijd wordt daar 

heel specifiek iets anders onder verstaan dan de oude sociale ondernemingen zoals het familiebedrijf 

Philips. Daartoe citeert pastor Flohr Social enterprise (www.social-enterprise.nl/over-sociaal-

ondernemen) die het volgende daarover schrijft: 

“Sociaal ondernemers zoeken innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. De 

maatschappelijke missie staat bij hen voorop (impact first!). Net als gewone bedrijven leveren sociale 

ondernemingen producten of diensten. Maar geld verdienen is geen hoofddoel, het is vooral een 

middel om de wereld een beetje beter te maken.  

Maatschappelijke uitdagingen 

Maatschappelijke vraagstukken die roepen om vernieuwende oplossingen door sociaal ondernemen 

zijn overal te vinden. Hoe creëren we bijvoorbeeld geschikt werk voor de 1,3 miljoen potentiële 
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werknemers die nu een uitkering hebben? Hoe creëren we in ontwikkelingslanden banen waarmee 

mensen zichzelf uit hun armoede kunnen halen? Hoe verminderen we voedselverspilling in de keten? 

Of hoe ontwikkelen we circulaire businessmodellen, zodat we onze schaarse grondstoffen behouden 

voor volgende generaties? Het is maar een greep van de thema’s waar ondernemers zich op werpen.  

Soorten sociale ondernemingen 

Sociale ondernemingen zijn er in alle soorten en maten en zijn actief in bijna alle branches. Ze maken 

soep van geredde groenten, laadpalen door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, fietsen van 

oude fietsframes, of betalen een living wage aan koffieboeren in Afrika en aan naaisters in Nepal. En 

ze zitten in de horeca en het facilitair management, in de IT en in de zorg, in de mobiliteit en in 

deelplatformen.” 

 

Dit sociaal ondernemerschap in zijn strikte betekenis wordt niet gepromoot door de encycliek. Wel 

het maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. In Nederland hebben de kerken daar een 

gewijzigde omgang mee ontwikkeld getuige het interview met oudarbeidspastor Trinus Hoekstra, die 

bovendien het maatschappelijk verantwoord ondernemerschap afbakent tegen het maatschappelijk 

betrokken ondernemerschap. In Diakonie en Pastoraat 4 van 2010, pag. 17-19 staat het volgende: 

“Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

Die betrokkenheid, dat meedenken en -doen in de economie vanuit het geloof, kenmerkt landelijk 

bureau DISK als oecumenisch centrum voor arbeidspastoraat. Op grond van de opgedane ervaringen 

in het arbeidspastoraat hebben DISK en Kerk in Actie hun inzet rond geloof en economie verbonden 

met het spoor van  Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). In de jaren negentig kenden 

het arbeidspastoraat en de kerken een traditie om de economie meer van buitenaf te benaderen, met 

en vanuit hoge idealen. Dat is een meer normerende benadering en die traditie is ook terug te vinden 

in de geschriften van de kerken. Bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen begin je vanuit de 

praktijk waar je zelf ook in staat en stel je van daaruit vragen. De partners met wie je te maken hebt, 

worden zichtbaar, de keuzes die gemaakt moeten worden als je als burger, consument, werknemer 

mee wil doen en als je als bedrijf verantwoorde productie wilt maken en slijten. Het gaat er dus veel 

minder om te ageren tegen boze krachten, anonieme systemen of ergens aanwezige vijanden, vanaf 

een hoger moreel niveau. Voor DISK en de Protestantse Kerk in Nederland was dat een grote 

verandering in de eigen tradities. 

Bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen besef je dat internationale verbanden en effecten 

doorwerken in ondernemingen; dat de wereldeconomie, de EU, doorwerken in de sector, het bedrijf, 

jezelf. Je bent er een onderdeel van. Daarom hebben we onszelf ook onderdeel van dit geheel 

gemaakt, door lid te worden van het MVO Platform. Samen met een groot aantal Nederlandse non-

gouvernementele en maatschappelijke organisaties definieert DISK MVO als een weg naar 

duurzaamheid die oog heeft voor de balans van drie dimensies: economie, samenleving en eco-

systeem. In het jargon van MVO gaat het om de kritische samenhang van de drie P’s van Profit 

(financieel rendement), People (sociaal rendement) en Planet (ecologisch rendement). Alle drie 

hebben ze hun eigen grenzen. Wanneer die grenzen niet gerespecteerd worden, ontstaat gevaarlijke 

schade. Wanneer we naar onze economie kijken, moeten we zeggen dat jarenlang de grenzen van 

Planet en People overschreden zijn. Willen we onze planeet en (wereldwijde) samenleving niet in 

gevaar brengen, dan moeten deze dimensies met terugwerkende kracht veel meer aandacht krijgen. 

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen 



 

In de zoektocht naar de verbetering van MVO zijn we ook allerlei activiteiten van bedrijven 

tegengekomen die vallen onder Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. Dat zijn bedrijven die in hun 

directe omgeving aan nobele doelen doen. Die kunnen heel sociaal zijn, zoals inzet in de buurt, pc’s 

voor scholen, de inrichting van een voetbalveld. Het Enka bedrijf heeft bijvoorbeeld in Ede een 

manege ingericht heeft voor kinderen met een lichamelijke beperking. Daarbij dacht Enka in die tijd 

niet na over de uitstoot die men de lucht in joeg. Dat kwam later pas aan de orde, toen men zich de 

gevolgen van de eigen productiewijze ging realiseren.” 

 

Het moge duidelijk zijn dat de Sociale leer van de kerk, aldus pastor Flohr, met het maatschappelijk 

verantwoord ondernemerschap zich beweegt tussen het idealisme van het moderne sociaal 

ondernemerschap en het realisme van het maatschappelijk betrokken ondernemerschap. Met het 

moderne sociaal ondernemerschap alleen zal de economie vermoedelijk ineenstorten, maar het 

maatschappelijk betrokken ondernemerschap beweegt zich op het kritische terrein van een 

onethisch ondernemerschap als niet ook de economische bedrijvigheid van de onderneming zich 

houdt aan de ethische eisen van sociale gerechtigheid. Filantropische activiteiten naast de 

economische bedrijvigheid maken die sociale ongerechtigheid dan niet goed. 

      

 

 Vragen tot verdieping of ter onderlinge uitwisseling: 

- Op welke wijze kunnen we als kerk beginnende zelfstandige ondernemingen met name in 

deze coronatijd helpen om tot maatschappelijk verantwoorde ondernemingen te worden? 

- Had de overheid bij de financiële ondersteuning grote bedrijven als KLM aan voorwaarden 

moeten binden die uitgaan van de criteria voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, 

en zo ja, aan welke voorwaarden? 

- Zouden parochianen sociale ondernemingen in de moderne zin van het woord kunnen en 

misschien zelfs moeten starten vanuit hun christelijk sociaal engagement, zo ja hoe? 

 

 

       

 

 

 

 

 


