
Maak investeren in 
integrale impact 
aantrekkelijker

Brabant in balans
Integrale impact in Brabant op people, planet en profit

Hoe staat Noord-Brabant ervoor als het gaat om ondernemers die bijdragen aan zowel people, planet als profit? Wie zijn ze, wat 
doen ze en hoe kunnen we samen bouwen aan een sterke economie die bijdraagt aan een duurzame en inclusieve maatschappij?

Meest genoemde maatschappelijke missies De coronacrisis vormt 
een bedreiging.... 

Vergroten van 
persoonlijk welbevinden 
van mensen 

van de circulaire ondernemers 
werkt ook aan één of meerdere 
sociale vraagstukken

Samenwerking met gemeenten

van de ondernemingen die 
werken aan de energietransitie 
is ook actief op sociaal vlak

Meest genoemde obstakels voor vergroten maatschappelijke impact 
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Bijdragen aan 
inclusieve 
samenleving 

1
Versnellen 
circulaire 
economie 

was winstgevend/break-even in 2019

72%

67%

66%

Financieel zelfstandig

Een jaarverslag opstellen met 
cijfers over zowel de financiële 
als maatschappelijke impact 
blijkt lastig, maar er is wel 
veel ambitie

van de ondernemers 
voorziet komende 
jaren groei

bedrijven minder 
dan 10 jaar 
oud

Vergroten 
van de sociale 
cohesie 
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Vaak combineren ondernemers 
verschillende maatschappelijke missies 
(twee voorbeelden)

maar er zijn ook kansen
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79%

65% 18%
geeft aan dat 
voortbestaan onderneming 
in gevaar komt

24%
heeft nieuwe afzetmarkten en 
verdienmodellen gevonden

39%
verwacht op lange 
termijn positieve 
impact 
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Maatschappelijke initiatieven Sociale ondernemingen MVO+ bedrijven

Hoofdgroepen

Draaien vooral op subsidies, 
een klein deel is zelfstandig

Nadruk op maatschappelijke 
waarde

Zelfstandig verdienmodel door 
aanbod producten of diensten

Deel bedrijfsvoering gericht op 
maatschappelijk vraagstuk

Maatschappelijke en financiële 
waarde in balans

Nadruk op financiële waarde

50%25% 25%

35% 34%
Verdienmodel rond krijgen

29%
Toegang tot groeikapitaal
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hiervan wil dit welheeft geen integraal jaarverslag

66%

!

70%

Stimuleer impactdenken 
en -doen bij ondernemers, 
financiers en overheden

Creëer experimenteer-
ruimte samen met partners, 
ook (inter)nationaal

Kansen voor Provincie

2 3 Verbind koplopers en 
volgers om gezamenlijk 
te leren
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verwachten dat 
duurzaamheid 
en betekenisgeving 
een grotere rol 
gaan spelen


