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It’s the economy stupid!









Beginselen Ondernemen in de 
Betekeniseconomie
• De Betekeniseconomie is een beweging van private, 

publieke en persoonlijke initiatieven met het gedeelde 
doel om maatschappelijke vooruitgang te creëren

• De Betekeniseconomie is niet voorbehouden aan sociale 
ondernemers

• We hebben niet meer sociaal ondernemers nodig, maar 
meer sociale ondernemers

• Ieder bedrijf kan maatschappelijk van betekenis zijn



Basisvragen Ondernemen in de 
Betekeniseconomie

• Wat heb ik – als bedrijf - in handen?

• Wat kan ik daar – als bedrijf – maatschappelijk mee 
betekenen?

• Hoe kan ik met de Mind, Maken, Munten, Mensen, 
Management, Marketing, Macht en Methoden van mijn 
bedrijf een maatschappelijk positief verschil maken?



Mind

• Elk bedrijf heeft kennis over bepaalde zaken

• Deze kennis kan worden aangewend voor betekenisvolle 
zaken



IKEA Refugee House



Rabobank Food & Agri



Tesla & Lightyear One



Google



Macht

• Elk bedrijf heeft invloed

• Deze invloed kan worden aangewend voor betekenisvolle 
doeleinden



B Team



We Mean Business



Kipster & Lidl



De Vegetarische Slager



Maken

• Bedrijven produceren

• Bedrijven vertegenwoordigen productiefaciliteiten 
waarmee dingen gemaakt worden; fabrieken, machines, 
hardware, software…

• Bedrijven kunnen hun productie betekenisvol inzetten



Campbell Nourish



Fairphone



Precious Plastic



Grameen Danone



Management

• Bedrijven hebben een organisatie

• Bedrijven vertegenwoordigen structuren en processen; 
manieren van werken. 

• Bedrijven kunnen deze organisatie inrichten voor 
betekenisvolle doeleinden



The Colour Kitchen



De Verbinding



Moyee



Specialisterren & Auticon



Mensen

• Bedrijven vertegenwoordigen verzamelingen mensen

• Bedrijven bestaan uit toeleveranciers, toeleveranciers van 
toeleveranciers, medewerkers, consumenten etc.  

• Deze mensen kunnen gemobiliseerd worden voor 
betekenisvolle doeleinden



Nudge



VandeBron



Patagonia



Peerby



Munten

• Bedrijven vertegenwoordigen geldstromen

• Elk bedrijf kan geld genereren, investeren of doneren voor 
betekenisvolle doeleinden



3FM Serious Request



Give Something Back



Kind Snacks



Oikocredit



Marketing

• Elk bedrijf doet aan marketing

• Elk bedrijf doet aan innovatie, communicatie en distributie

• Deze kunnen allemaal maatschappelijk betekenisvol 
worden ingezet



G Star & MUD Jeans



Lifebuoy



Chipotle



Tony’s Chocolonely



Methode

• Bedrijven creëren continu nieuwe business methoden, 
markten en modellen 

• Bedrijven kunnen deze betekenisvol benaderen  



TOMS



Greyston Bakery



Interface



De Verspillingsfabriek


