ONDERNEMEN
MET IMPACT IN

GRONINGEN
De gemeente Groningen
wil ondernemen met
maatschappelijke impact
stimuleren. Daarom is het
vierjarig Actieprogramma
‘Ondernemen met Impact’
voor de periode 2019-2022
gemaakt. Het doel is dat
ondernemers en bedrijven
positief bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken
en werkgelegenheid.

CONTACT
In Groningen is een sterk netwerk van bedrijven, kennisinstellingen en dienstverleners beschikbaar die
je op weg willen helpen. We hebben startup-programma’s en ervaringsdeskundigen die hun kennis graag
met je willen delen. Een collega van de afdeling Economische Zaken van de gemeente Groningen helpt je
graag op weg en brengt je in contact met de juiste organisatie of persoon. Kijk voor meer informatie op
www.gemeente.groningen.nl/ondernemen-impact of stuur een e-mail naar impact@groningen.nl

Dat kan bijvoorbeeld door
het verbinden van sociale
ondernemers en netwerken,
het ontsluiten en delen van
kennis én door het ontwikkelen van ondernemerschapsvaardigheden.

ONDERNEMEN MET IMPACT: WAT IS DAT?

Ondernemers die maatschappelijke impact realiseren
dragen bij aan het behalen van maatschappelijke doelen
en ze stimuleren een samenleving waarin iedereen
meedoet. Door bijvoorbeeld eenzaamheid tegen te gaan
met een buurtinitiatief. Of door armoede te bestrijden in
een bepaalde wijk. Of kansen te bieden voor mensen met
een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt.
Groningse voorbeelden
In Groningen gebeurt al veel op dit thema. Verschillende
ondernemers en startende initiatieven hebben al impact.

‘Sociale kant voorop, maar de harde kant moet ook in orde zijn!’

‘Een kneitergoed bier is de basis’
Eind 2018 opende De Prael haar deuren in Groningen aan
het Boterdiep. Het concept van een goed biertje, een leuke
eetgelegenheid en een werkplek voor mensen met afstand
tot de arbeidsmarkt is ook in Groningen geland. Met twee
vestigingen in Amsterdam en één in Den Haag, maakt De Prael
in Groningen kwartet. De Prael is de naam van het uitstekende
biertje dat gewoon in de supermarkt ligt. “Datzelfde bier wordt
hier straks ook gebrouwen, en er komt ook vast wel een keer
een Gronings Prael biertje,” aldus Jorn Broesder, Manager bij
WerkPro. “We zijn er vanuit stichting WerkPro natuurlijk op
gericht mensen met een beperking of handicap aan het werk
te krijgen en we hebben uiteindelijk plaats voor ongeveer 60
deelnemers, maar de basis is gewoon een kneitergoed bier. En
goed eten. We hebben een floormanager, een chef kok en een
bedrijfsleider in dienst. Met ruime ervaring in de horeca. Die
kennis en kunde is goud waard voor onze deelnemers.
Op donderdag, vrijdag en zaterdag zit het hier goed vol.
Op woensdag en zondag mag het wel wat drukker. En het is
voor deelnemers hard werken hoor.
Geen typisch negen tot vijf werk ook.”

Twaalf jaar geleden begon de voormalig directeur van een
Nederlands ontwikkelingssamenwerkingsprogramma in
Tanzania, Toine van Bijsterveldt, aan een nieuw avontuur
in Groningen. Inmiddels telt onderneming
De Verbinding BV, producent van aluminium schuifpuien,
houten kozijnen en dakkapellen & houtskeletbouw,
met loodsen aan de Osloweg van 3000 m2, in totaal 24
medewerkers waarvan tweederde doof is.

"In Nederland is ongeveer 1,5 miljoen mensen slechthorend,
15.000 mensen zijn doof. In vergelijking met het buitenland is dat
aantal relatief laag, maar om aan het werk te komen is en blijft
voor doven lastig. Onze oudste zoon is doof en dat was wel de
aanleiding om dit bedrijf in Groningen te starten. En dat doe je
er niet een beetje bij. We zijn in samenwerking begonnen met
de Kozijnenfabriek van de gebroeders Schipper uit Opmeer.
Hebben destijds een half miljoen geleend en inmiddels een
serieuze bedrijfsvoering opgezet.
Mensen staan hier absoluut voorop, winst is geen doel op zich,
maar we moeten wel gewoon 7-8% winst maken om te kunnen
bestaan. Onze kwaliteit moet in orde zijn en is dat ook. Zolang
we die basiskwaliteit op orde hebben, is onze gunfactor groter
dan die van onze concurrentie."

Foto Toine van Bijleveldt, directeur BV De Verbinding

IS ONDERNEMEN MET IMPACT IETS VOOR JOU?

Heb je een idee om te ondernemen met impact en wil
je daar verder mee komen? Heb je hulp nodig bij de
business case? Of zoek je hulp om er je brood mee te
verdienen? Of wil je je bestaande bedrijf meer betekenis
geven voor klanten en je omgeving? Zoek je inspiratie
of heb je ondersteuning nodig? Informeer dan naar de
mogelijkheden. De gemeente helpt je graag op weg.
Foto Jorn Broesder, Manager WerkPro

