Kijk op de maatschappelijke onderneming
Het wetenschappelijk instituut van het CDA maakte een interessant rapport over maatschappelijke
ondernemingen dat ook in de sector van de sociale werkgelegenheid van waarde kan zijn voor de
discussie.
In het netwerk van bedrijven en organisaties dat opereert in de sector van de sociale
werkgelegenheid is vandaag de dag veel beweging. ‘Het CDA en de maatschappelijke
onderneming’ van hun Wetenschappelijk Instituut is daarom zeker de moeite waard. Het rapport
heeft als invalshoek: hoe kunnen we maatschappelijke ondernemingen recht doen, ook in de wet,
en daarmee direct ook een aantal problemen van de overheid oplossen.
Het rapport stelt bijvoorbeeld: geef burgers, coöperaties, sociaal ondernemers een ‘right to
challenge’ en ‘right to bid’: kun je het aantoonbaar beter dan de overheid, dan mag je het doen.
Deze kans gaat er vanuit dat maatschappelijke ondernemingen soms beter in staat zijn publieke
diensten te leveren.
Werk tegelijkertijd aan de legitimiteit van de maatschappelijke onderneming, is een tweede oproep,
door niet langer te werken volgens new public management (zuinigheid, doelmatigheid,
doeltreffendheid) maar veranker networked community governance: een systeem, als nodig
wettelijk, waarbinnen betrokkenen, dus de (lokale) gemeenschappen, invloed op de
maatschappelijke meerwaarde kunnen krijgen.
Voor de sociale werkgelegenheid roept het rapport een aantal interessante vragen op, bijvoorbeeld
- Hoe verhouden het Werkbedrijf en lokale sociale ondernemers zich in dit samenspel? Is het
bijvoorbeeld de bedoeling dat lokale sociale ondernemers invloed krijgen op (en binnen) de
Werkbedrijven? Of niet? Welke dilemma’s ontstaan er dan? En hoe geven we die invloed
vorm?
- Wat zou een right to challenge van sociaal ondernemers betekenen in het samenspel tussen
gemeente/regio en Werkbedrijf en de manier waarop we dat nu aan het vormgeven zijn?
- Hoe geeft de lokale overheid vorm aan de meervoudigheid van de benodigde bestuursstijlen bij
de sociale werkgelegenheid? Aan de ene kant de werknemer met een afstand tot de
arbeidsmarkt, en aan de andere kant de ondernemer.
<kader>
Reden genoeg om het rapport eens te lezen en er uw eigen visie op de sector mee aan te
scherpen. U kunt de link http://bit.ly/werkt-lees gebruiken om het rapport te vinden.

