VERSLAG BUITENLANDSE DIENSTREIS
HOEVEEL PERSONEN HEBBEN DE REIS GEMAAKT
2 personen

HOELANG DUURDE DE REIS?
4 dagen (11 september tot 14 september)

WAT WAS HET DOEL VAN DE REIS?
Het doel van de reis was het bezoeken van het Social Enterprise World Forum 2018. Het Social Enterprise
World Forum 2018 is een internationale conferentie voor sociale ondernemingen uit de hele wereld om bij
elkaar te komen, kennis uit te wisselen, te bouwen aan netwerken en om te werken aan een meer duurzame in
inclusieve toekomst. De conferentie wordt bezocht door onder meer sociaal ondernemers, beleidsmakers,
community leaders, investeerders en wetenschappers.
Het doel van ons bezoek was om kennis over beleid omtrent sociaal ondernemerschap uit andere landen op te
doen en om aan te sluiten bij het internationale netwerk van sociaal ondernemerschap.

WELKE LOCATIES ZIJN BEZOCHT?
Edinburgh (Edinburgh International Conference Center)

WIE HEB JE ONTMOET? (BENOEM DE FUNCTIEOMSCHRIJVING)
Tijdens het congres hebben we keynotes en presentaties gevolgd van diverse beleidsmakers, bestuurders en
sociaal ondernemers. Daarnaast zijn we tijdens het congres in gesprek geweest met personen met de volgende
functies.
– policy officer social entrepreneurship, Scottish government
– policy officer social entrepreneurship, City of Edinburgh
– project leader Buy Social, Social Enterprise UK
– managing director Social Enterprise Mark
– senior manager consultancy firm
– inkopers van grote internationale bedrijven
– vertegenwoordigers van belangenbehartigende organisaties
– sociaal ondernemers

WAT HEEFT DE REIS DE GEMEENTE OPGELEVERD?
Schotland heeft een bloeiende sociale economie, met een belangrijke rol voor sociaal ondernemers als partner
voor de overheid. Dankzij het bezoek aan de conferentie hebben we een beter begrip gekregen van de
betekenis van sociaal ondernemerschap in de Schotse samenleving, en de rol van (sociaal) ondernemers en
overheid. Ook hebben we meer kennis verkregen over de tactieken en strategieën die overheden hanteren om
sociaal ondernemerschap te stimuleren. Dit levert inspiratie en werkende bestanddelen op voor het maken van
beleid voor Den Haag. Naast de Schotse praktijk zijn we ook meer te weten gekomen over de wijze waarop
sociaal ondernemerschap is ingebed in landen als Canada, Zuid-Korea en Nieuw-Zeeland.

ZIJN ER VERVOLGAFSPRAKEN? ZO JA, WELKE?
– De praktijken van andere landen kunnen niet zonder meer worden toegepast op Nederland. Met de
Nederlandse delegatie (o.a. gemeente Amsterdam, Social Enterprise NL en PwC) is een afspraak gemaakt om
bevindingen uit te wisselen.

