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Aantal geregistreerde sociale firma’s/ondernemingen Twente
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Aantal geregistreerde sociale firma’s/ondernemingen Achterhoek

Aantal geregistreerde sociale firma’s/ondernemingen Midden-Gelderland
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Infrastructuur c.q. ecosysteem voor sociale firma’s in de regio’s
Midden-Gelderland
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Dienstverband (aantal & % medewerkers
doelgroep) afgesplitst naar grootte
onderneming
221
6%

301
8%

1477
37%

Loondienst
Detachering
Payroll
vrijwilliger /leerwerkplek

1931
49%
6% 6%

Grote bedrijven (>100
medewerkers)

39%

49%
13%

Middelgrote bedrijven (25
tot 100 medewerkers)
87%
17%

Middelgrote bedrijven (0
tot 25 medewerkers)

14%

69%
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Verwachting toename/afname mensen met arbeidsbeperking
of geringere arbeidsmarktkansen binnen de organisatie
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% ondersteuningsbehoeften bij sociale ondernemers (max 3
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‘Met elkaar het verschil maken’
In 1999 ging Cycloon Fietskoeriers van start in Groningen, met als doel het snelle en
duurzame alternatief te zijn op het gebied van logistiek in de stad. Eddy te Rietstap, toen
zelf nog fietskoerier in Groningen, opende in 2002 zijn eigen fietskoeriersvestiging onder
de naam Cycloon. Al snel werd in Zwolle vervolgens een tweede vestiging opgezet en in
2009 werd de derde vestiging in Arnhem geopend. Inmiddels kent Cycloon 9
fietskoeriersvestigingen.
De toenmalige Wezo, de sociale werkvoorziening in Zwolle, verzocht in 2012 Cycloon het
sociale postbedrijf Business Post Zwolle efficiënter en rendabeler te maken. Met de
ervaring uit de fietskoerierswereld werd een bedrijfsmodel geïntroduceerd dat tot een
hoge bezorgkwaliteit en meer rendement leidde. Ook werd flink geïnvesteerd in
persoonlijke aandacht en begeleiding van de medewerkers met geringere
arbeidsmarktkansen.
Marieke Snoek, algemeen directeur van Cycloon, en ooit zelf als fietskoerier bij Cycloon
begonnen, benadrukt het belang van deze persoonlijke aandacht voor medewerkers: ‘We
spreken ze aan dat ze ertoe doen, dat we met elkaar het verschil kunnen maken’.
Cycloon Post telt nu 22 vestigingen en is met name sterk vertegenwoordigd in OostNederland, waar zo’n 650 mensen met een arbeidsbeperking of geringere
arbeidsmarktkansen werkzaam zijn.
23

Missie

Bedrijfsmodel

Bij alle bedrijfsactiviteiten van Cycloon is het hebben van positieve impact het uitgangspunt. Impact op personeel,
op het milieu en op de maatschappij. Alle werkprocessen in de onderneming zijn zo ingericht dat ze onder goede
begeleiding kunnen worden uitgevoerd door werknemers met een arbeidsbeperking, zonder daarbij concessies te
doen aan de kwaliteit. Binnen Cycloon is het ontwikkelen van de medewerkers één van de belangrijkste drijfveren.
Iedereen wordt in staat gesteld op zijn of haar eigen niveau zich te blijven ontwikkelen. “We laten met onze aanpak
zien dat sociaal ondernemen op een bedrijfseconomische, verantwoorde wijze echt mogelijk is’, aldus Marieke
Snoek.
Ieder jaar stelt Cycloon een sociaal en duurzaamheidsverslag op18. Op 1-1-2020 heeft Cycloon 950 medewerkers
waarvan 63% een arbeidsbeperking c.q. geringere arbeidsmarktkansen heeft. Hiermee is Cycloon één van de
grootste Social Enterprises van Nederland. De Cycloon Holding BV is gevestigd in Zwolle en kent verschillende
dochterondernemingen.
De werkprocessen zijn zo ingericht dat ze geschikt zijn voor mensen met een arbeidsbeperking. Binnen de
ondernemingen wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van medewerkers en wordt veel aandacht gegeven aan
teamwork. Belangrijke voorwaarden voor het kunnen opschalen van een sociale firma zijn de
marktomstandigheden en een werksoort die goed moet aansluiten bij de mogelijkheden van de medewerkers. Bij
het starten en door ontwikkelen van een sociale firma wordt hier nogal eens aan voorbij gegaan.
Cycloon werkt veel met klanten die duurzaamheid van groot belang vinden. Op deze wijze heeft Cycloon een
onderscheidende propositie kunnen verwerven. Innovatie zit in het DNA van de onderneming. Nu met de coronacrisis zal tijdig ingespeeld moeten worden op de effecten voor de postmarkt. Tot nu toe heeft Cycloon het verlies in
de postmarkt opgevangen door een groei in de pakketmarkt.
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Sociaal beleid
& arbeidsvoorwaarden

Cycloon investeert veel in de ontwikkeling en begeleiding van zijn personeel. Recent heeft Cycloon voor haar
medewerkers de Cycloon Academy opgericht van waaruit de trainings-en coachingsactiviteiten worden
aangeboden. Er wordt veel samengewerkt met bedrijven in de sociale werkvoorziening, ongeveer 400
medewerkers vallen onder de CAO WSW. De overige personeelsleden vallen onder verschillende cao’s (zoals die
van het beroepsgoederenvervoer). Voor mensen uit de Participatiewet wordt op basis van een loonwaardemeting
een loonkostensubsidie aangevraagd. ‘We laten zien dat ook in de post- en koeriersmarkt het mogelijk is met
sociale en duurzame waarden te ondernemen’, aldus Marieke Snoek. Zorgelijk vindt ze de wijze waarop in de
branche met name platformbedrijven hun arbeidsvoorwaardenbeleid inrichten en tal van grote bedrijven aan
‘greenwashing’ doen als het om duurzaamheid gaat.
In Oost-Nederland zien we nog voldoende instroom voor vacatures. Cycloon beschikt over een aparte recruiter
voor mensen die door hun medische beperking of anderszins niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen.
Cycloon beschikt over het PSO 30 plus certificaat. Hiermee voldoen ze aan de gestelde kwantitatieve eisen van
artikel 2.82 van de Aanbestedingswet. Cycloon heeft slechts één keer een aanbesteding voor een voorbehouden
opdracht volgens, in overeenstemming met art. 2.82 van de Aanbestedingswet, meegemaakt.

Aanbevelingen

1. Investeer in een helder sociaal en duurzaam aanbestedingsbeleid. Wissel kennis en ervaringen uit. Verdiep je in
de mogelijkheden van voorbehouden opdrachten volgens, in overeenstemming met art. 2.82 Abw. Hiermee kan
het sociaal ondernemen een boost krijgen;
2. De duur van drie jaar loonkostensubsidie kan belemmerend werken om mensen een vast dienstverband aan te
bieden. Kijk of er mogelijkheden zijn voor maatwerk. Blijf investeren in een infrastructuur voor kwetsbare
mensen op de arbeidsmarkt. Juist in tijden van economische crisis is het van belang dat je een terugvaloptie
hebt.
3. Investeer in een regionaal ecosysteem voor sociaal ondernemen tussen overheden en sociale partners. In zo’n
ecosysteem wordt vanuit een gezamenlijke visie en aanpak gewerkt aan het versterken van sociaal ondernemen.
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‘Zakelijkheid en saamhorigheid gaan prima samen’

Het ontstaan van borstelfabriek M.J.J. Lurvink B.V. (Luva) gaat eeuwen terug in de
familiestamboom. De fabriek kan met recht een familiebedrijf genoemd worden. Al vanaf
begin 19e eeuw vervaardigt Luva alle mogelijke soorten borstels, bezems en handstoffers
voor zowel huishoudelijk en industrieel gebruik. In de loop der jaren is het bedrijf drastisch
veranderd. Anno 2020 is de borstelfabriek een innovatie- en computergestuurde fabriek
geworden, waarbij nog steeds de mens centraal staat.
Martin Lurvink staat als zesde generatie aan het roer van de fabriek. Martin werkte ooit bij
de politie en in de jeugdzorg, maar nam het bedrijf over toen zijn vader vroeg overleed.
Martin vertelt: ‘De inzet van mensen en voor mijn mensen is een bewuste keuze. We
stonden voor de keuze; of volledig mechaniseren, maar dan is de stap naar volledige
productie in het buitenland de meest logische, of gedeeltelijk mechaniseren met de inzet
van mensen’.
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Bedrijfsmodel
& arbeidsvoorwaarden

Bij Luva werken 15 mensen in loondienst. Nu zijn 2 daarvan mensen die vanuit een achterstandspositie op de
arbeidsmarkt kwamen. Voor een groep van 10 mensen met een beperking vanuit (woon)begeleidingsorganisatie
Estinea biedt hij werk als dagbesteding binnen zijn fabriek en wekelijks lopen leerlingen van het praktijkonderwijs
stage. Martin is intrinsiek gemotiveerd: hij komt uit de jeugdzorg, heeft een zusje met een beperking, een vriend
die wijkagent jeugd is en sociale betrokkenheid drijft hem. ’Een bedrijf runnen is meer dan geld verdienen.
Natuurlijk moet je winstgevend zijn. Maar ook dan is het mogelijk om mensen, die moeilijk aan werk kunnen
komen, een werkplek te bieden. Als iedere onderneming iets doet, is het maatschappelijke probleem opgelost.’
Bij Luva worden mensen met van alles begeleid als het nodig is. Martin Lurvink gaat daarin best ver. Een huisarts
bellen, zodat zijn medewerker met een Wajong uitkering wel wordt gezien en niet ziek thuis zit, financieel in de
bres springen bij schuldsituaties van medewerkers, aandringen op of regelen van begeleiding of verslavingszorg,
Martin is naast directeur-eigenaar persoonlijk meer dan gemiddeld betrokken bij zijn medewerkers. Met Corona
kwamen berichten in het nieuws over bedrijven die het vakantiegeld niet zouden uitbetalen en veel onrust onder
sommige medewerkers. Met Luva gaat het prima, maar om de zorgen weg te nemen, betaalde hij het vakantiegeld
gewoon weken eerder uit. ‘Voor mijn medewerkers is vertrouwen heel belangrijk’ aldus Martin.

De medewerkers van Luva vallen onder de cao houtverwerkende industrie, maar worden boven cao-niveau
betaald. Ook worden veel uitjes georganiseerd en betaald en bezoeken ze geregeld leveranciers om te zien hoe hun
grondstoffen gemaakt worden. De lijntjes zijn kort, goede ideeën of zorgen worden meteen besproken.
Eenvoudige werkzaamheden als stickeren en inpakken werden altijd al gedaan door Estinea. Maar Luva richtte een
speciale ruimte in en haalde de mensen naar de fabriek. Martin: ‘Het is een win-winsituatie. Het scheelt logistieke
kosten en het is flexibeler, maar je ziet de mensen genieten, het hebben van een werkplek is zo belangrijk voor hun
eigenwaarde. En je laat je mensen zien dat iedereen anders is.’
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Aanbevelingen

1. Ken als gemeente je werkzoekenden goed. Wat is hun achtergrond, hun problematiek en waar zouden ze goed
terecht kunnen? “Soms geef ik iemand een kans, maar hoor ik achteraf pas allerlei details over de moeilijke
situatie. Dan beschadig je iemand meer dan dat je hem helpt”;
2. Zorg als gemeente voor korte lijntjes. “Ik vind dat de gemeente Aalten het heel goed doet en goed bereikbaar is.
Ik kan in Aalten de wethouders gewoon bellen. Dat werkt heel prettig.
3. Laat maatwerk mogelijk zijn. “Ik heb een medewerker met Wajong, waarvan de situatie ieder jaar wordt
bekeken. Dat zorgt voor spanning terwijl zijn situatie vrij stabiel is. We doen dit nu eens in de vijf jaar.”
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‘People helping people’
Sheltersuit Foundation is een sociale onderneming die de sheltersuit heeft ontwikkeld en
produceert. De sheltersuit is een water- en winddichte jas, die getransformeerd kan worden
tot slaapzak. De sheltersuit is ontworpen om daklozen en vluchtelingen warm en droog te
houden. Het lost het daklozen- en vluchtelingenprobleem niet op, maar voorkomt wel dat
mensen op straat doodvriezen.
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Bedrijfsmodel

Sheltersuit werkt in de drie-eenheid van noodhulp, arbeidsintegratie en restmateriaal. Veel van hun werknemers
zijn voormalige vluchtelingen, ex-daklozen of mensen met geringere arbeidsmarktkansen. In hun atelier moedigen
ze mensen aan om in contact te komen met anderen in de samenleving en doorbreken ze sociale barrières. Door de
verschillende culturele achtergronden van de teamleden ontstaat er een unieke dynamiek. Naast sociale interactie
ondersteunt Sheltersuit ook bij het bereiken van persoonlijke doelen, zoals het leren van de Nederlandse taal.
Youp Meek, in 2016 begonnen bij Sheltersuit als vrijwilliger en nu bestuurslid, vertelt: ‘We werken met 7 mensen
als vaste kern in dienst, allen statushouder. Daaromheen werken we met een groep van 40 vrijwilligers en mensen
met geringere arbeidsmarktkansen. De vaste kern is ook uit deze groep ontstaan. We kunnen niet iedereen
perspectief bieden op een vaste baan bij Sheltersuit, daarvoor zijn we te klein. Mensen zijn gebrand om te werken,
in taal gaat men bij Sheltersuit snel vooruit. We zoeken naar manieren om deze arbeidsparticipatie vorm te geven
met maximale uitstroom naar de arbeidsmarkt.’
Sheltersuit heeft sinds kort de Code Sociaal Ondernemen. Dat betekent dat bedrijven met een SROI-verplichting
(social return on investment), die deze niet of niet in zijn geheel kunnen invullen via het bieden van
arbeidsplaatsen, producten kunnen inkopen bij Sheltersuit om zo hun verplichting in te vullen. Dit heeft al mooie
samenwerkingen opgeleverd met bedrijven die van nature niet zo dicht bij Sheltersuit staan of vanuit dezelfde
intrinsieke motivatie werken. Een bouwbedrijf heeft bijvoorbeeld restmaterialen aangeleverd, waar vervolgens
producten voor het bedrijf mee zijn gemaakt. Ook kunnen sheltersuits worden afgenomen.
Een nieuw idee is om bedrijven vanuit SROI een werkplek bij Sheltersuit te laten sponsoren, waarbij degene met
geringere arbeidsmarktkansen gaat uitstromen naar het betreffende bedrijf. Een vergoeding van de gemeente voor
arbeidsintegratie is dan niet nodig, want dat verloopt moeizaam c.q. de vergoeding van de gemeente voor
succesvolle arbeidsre-integratie is te beperkt.
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Sociaal beleid
& arbeidsvoorwaarden

De vaste medewerkers vallen onder de MITT CAO (mode- en textielindustrie). Eens in de twee weken is er
atelieroverleg, waarin iedereen ideeën en zorgen kan aandragen. ‘De mensen die bij ons werken hebben vaak
jarenlange ervaring en goede ideeën om het productieproces te verbeteren’, aldus Youp.
Van belang is om de maatschappelijke impact van Sheltersuit nog beter meetbaar te maken, zodat de toegevoegde
waarde van de foundation op het gebied van o.a. arbeidsintegratie ook in euro’s is uit te drukken. Vanuit de Code is
dit ook verplicht.

Belemmeringen

1. Het blijft een uitdaging een goed verdienmodel op poten te krijgen omdat daklozen niet kunnen betalen voor de
Sheltersuits, de aard van het product ligt gevoelig bij de opvangsector (noodzaak van een slaapzak wordt niet
erkend omdat mensen een dak boven hun hoofd moet worden geboden en samenwerking met commerciële
textielbedrijven loopt stuk op de hoge uurtarieven in Nederland;
2. Door de coronacrisis heeft het atelier een aantal weken stilgelegen. Er zijn aanpassingen in de productie
doorgevoerd. Daarnaast kon de Sleep-out (groot fondsenwervingsevenement) niet doorgaan. Terwijl de vraag
juist is toegenomen;
“We zijn bezig om een label op te zetten voor consumenten met productontwikkeling vanuit Enschede en productie
vanuit Kaapstad. Omdat daar de lonen lager liggen is dat wel haalbaar. Het label zal bestaan uit producten die in lijn
liggen met het warmhouden van mensen, zoals een jas. Met de drie-eenheid van noodhulp, arbeidsparticipatie
(straks ook in productontwikkeling) en restmateriaal hebben we een uniek en sterk concept.”

Aanbevelingen

1. Spoor bedrijven aan om meer aan maatschappelijke impact te doen.
2. Geef bedrijven die dit daadwerkelijk laten zien een status met bijvoorbeeld belastingvoordelen.
3. Maak het SROI-beleid nog veel meer bekend. Inspireer met goede voorbeelden. Spreek bedrijven ook aan als ze
deze verplichting niet nakomen.
4. Stimuleer, bijvoorbeeld vanuit de provincie, nog veel meer het werken met restmateriaal.
5. Kijk ook naar lokale ondersteuning in huisvesting en ingroeiregelingen qua huur.
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