
 

 

Yellow Cats Inspiration Tour:  
Social enterprises 

G l u r e n   b i j   d e   b u r e n 

 
 

Datum: 20 september 2022 
Tijd: 12.00 - 21.30 uur (incl. lunch en diner) 
Sprekers: Meer dan een handvol, zoals je gewend bent bij een 

Inspiration Tour! 
Locatie: Rotterdam 

Met de Inspiration Tour van 2022 duiken we in de wereld van de social 
enterprises. Een vlag die een heel brede lading dekt. Want in de huidige 
wereld van ‘overspending’ ontstaat er een wildgroei aan sociale 
ondernemingen. In tal van sectoren. Van koffie tot glascontainers en van 
banken tot fietsateliers. En met focusgebieden uiteenlopend van milieu en 
bebossing tot arbeidsomstandigheden en sociale uitsluiting. En van de 
bakker om de hoek die werkt met mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt tot gevestigde bedrijven zoals Tony’s Chocolonely. Wat ze met 
elkaar gemeen hebben: het sociale doel primeert, de onderneming is de 
drager, de vorm om het doel te 
realiseren. Wat ze ook gemeen 
hebben: het onderliggende 
businessmodel kan steeds 
minder leunen op subsidies. Dit 
heeft diepgaande gevolgen voor 
de werking van deze 
organisaties. Ze denken vaak op 
veel langere termijn en voelen 
zich ook verantwoordelijk voor 
latere gevolgen van hun keuzes. Ze zullen ook heel anders over financiering 
en vergoeding denken en vaak veel breder in de keten de samenwerking 
opzoeken om hun doel in te vullen binnen een houdbaar businessmodel. Het 
maatschappelijke doel moet ook gekoppeld zijn aan een goede klantervaring. 
Kortom, een zeer rijke wereld die aan de oppervlakte misschien niet zoveel 
lijkt te verschillen van het ‘gewone bedrijf’ maar in de kern juist zó 
verschillend is, dat we er ongetwijfeld heel wat van kunnen leren. 

Alvast een glimp van het programma: 
• We starten met een lunch bij de Heilige Boontjes in het centrum van 

Rotterdam. Een bedrijf dat onder meer voor duurzame en lekkere koffie 
zorgt en daarbij werkt met Rotterdammers 'met een randje'. Wat dat 
inhoudt en hoe dat werkt, leggen ze beter zélf uit.  

• Waar Heilige Boontjes het accent legt op de menselijke kant van social 
enterprises, focust Landlife zich volledig op de ecologische kant. Hoe 
kunnen bedrijven hun 'CO2-schuld' inlossen op een concrete, zichtbare, 
meetbare en houdbare manier? We krijgen een gedetailleerde kijk in zijn 
keuken! 

• We verhuizen naar Zuid, waar we een aantal ondernemers bezoeken die 
allen op hun lokale schaal meebouwen aan het verminderen van 
ongelijkheid, een duurzame gemeenschap met waardig werk en 
economische groei zodat armoede bestreden wordt. 

• Het avondprogramma start met een stevige brok theoretisch houvast. 
Hoe kaderen we de initiatieven die reeds de revue passeerden, hoe 
krijgen we zelf grip op onze rol in de 'betekeniseconomie'. Niemand 
minder dan Kees Klomp, directeur van de zakelijk-maatschappelijke 
denktank van de Erasmus Universiteit, mede-initiatiefnemer van Purpose 
People Practice, gepassioneerd voorvechter van de betekeniseconomie 
en auteur van meerdere boeken over dit domein neemt ons mee in zijn 
denken. Een theoretische, modelmatige insteek, doorspekt met concrete 
Nederlandse voorbeelden! 

• Tot slot terug naar de praktijk. Ooit gehoord van een sociaal ondernemer 
die zijn sociale onderneming wist te verkopen aan een private equity 
partij? Om vervolgens met de opbrengst drie nieuwe sociale 
ondernemingen uit de grond te stampen? 

Praktisch: 
• We ontmoeten elkaar bij de Heilige Boontjes, 

Eendrachtsplein 3 in Rotterdam.  
Met het OV: 10 minuten lopen (800m) vanaf 
Rotterdam Centraal.  
Met de auto: parkeren in de P+R ‘Kralingse 
Zoom’ (Kralingse Zoom 70). Metrolijnen A, B 
en C brengen je binnen 20 min. naar de 
Heilige Boontjes. Let op: parkeren in de buurt 
is niet makkelijk én niet slim, we komen daar niet meer terug! 

• Aan het eind van de avond brengen taxibusjes je terug naar het Centraal 
Station of P+R Kralingse Zoom. De taxikosten regelen wij, alle overige 
vervoerskosten zijn voor eigen rekening. 

Aanwezig? 
Natuurlijk is het voor ons handig (kan d.m.v. reply op deze mail) om te 
vernemen of je er 20 september weer bij kan zijn*. We hebben maximaal 35 
plekken beschikbaar. Mocht je vragen hebben, we vernemen het altijd 
graag. 

De overige data van 2022 alvast in jouw agenda: 
• Do 13 oktober | Envisioning innovation: Innovatie versnellen door 

strategie en design te kruisen 
• Do 1 december | In de FLOW: Hoe houd je de flow in jezelf en je team? 

Hartelijke groet, namens de yellow cats,  
Ed Peelen, Dorien van der Heijden, Kris Brees en Karin Rigterink 
km@yellowcats.nl 
 
* De bijeenkomst is toegankelijk voor leden van de yellow cats 

“Ik ben geen duurzaam ondernemer, ik 

ben gewoon ondernemer. Mensen die niet 

duurzaam ondernemen, zouden zichzelf 

helemaal geen ondernemer mogen 

noemen. Dat zijn geen ondernemers, maar 

maatschappelijke profiteurs.” 

- Maurits Groen, WakaWaka en Kipster 

Heilige Boontjes, Rotterdam 
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