
 

Projectvoorstel Brabantse ‘Ambassadeur’ sociaal ondernemen  

Ambities PACT   

In PACT Brabant (11-07-2019) is het rapport ‘Persoonlijke Beelden’ besproken. Het rapport beschrijft 

tegen welke belemmeringen werkgevers aanlopen bij het in dienst nemen en houden van mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op basis hiervan zijn door de PACT partners de volgende 

ambities afgesproken: 

1. Een strategie ontwikkelen om te komen tot een productieve aanpak die een sociale 

arbeidsmarkt in Brabant bevordert. 

2. Een ambassadeur aanstellen, onder de paraplu van VNO-NCW, die bij bedrijven goede 

voorbeelden ophaalt en deze met andere werkgevers deelt.  

Op basis hiervan doen wij (VNO-NCW Brabant Zeeland) een voorstel aan het PACT over hoe we dit 

zouden kunnen organiseren (overleg bestuurlijk Pact 19-09-2019) 

Doel project 

Op basis van bovengenoemde ambities kan het doel/de opdracht van de ambassadeur als volgt 

worden gedefinieerd:  

- Het in beeld brengen van (een top 25) best-practices/innovatieve werkwijzen van bedrijven 

op het gebied van sociaal ondernemerschap en deze op een laagdrempelige manier 

beschikbaar maken voor alle werkgevers in Brabant. 

- Het op gang brengen van een structurele kennisuitwisseling op het gebied van veranderende 

wet- en regelgeving (bijvoorbeeld Breed Offensief) om zo een snelle kwaliteitsslag te 

realiseren in de bedrijfspraktijk.  

Profiel ambassadeur  

De ambassadeur moet iemand zijn met veel inhoudelijke kennis over het sociaal domein maar ook 

met de juiste ingangen bij bedrijven. Dit past bij de taakstelling en ambitie waar we de komende 

jaren voor staan. Waar de focus een aantal jaar geleden nog lag op het promoten van een inclusieve 

arbeidsmarkt (voorbeeld uit Limburg met ambassadeur Henk van Hoof) zien we een verschuiving 

naar het maken van een kwaliteitsslag: het verder brengen van goede voorbeelden en implementatie 

van nieuw beleid.  

We stellen voor om de ambassadeur zo veel mogelijk de verbinding te laten zoeken met de 

initiatieven en netwerken de we al hebben in Brabant. Hier zijn veel goede voorbeelden te vinden die 

van meerwaarde kunnen zijn voor andere bedrijven. Daarbij kan worden gedacht aan het netwerk 

sociaal ondernemen van VNO-NCW Brabant Zeeland (Participeren Loont) en de koplopers die zijn 

verenigd in Brabants Besten. Ook kan worden gekeken naar de best-practices die zijn opgestart in 

arbeidsmarktregio’s (bijvoorbeeld in het kader van Perspectief op Werk). De ambassadeur moet in 

staat zijn om de kennis in deze netwerken te ontsluiten voor het gehele Brabantse bedrijfsleven om 

zo een versnelling / kwaliteitsslag te kunnen realiseren voor een sociale arbeidsmarkt.  

Het lijkt ons voor de verbinding met de praktijk goed om de persoon die de rol vervult van 

ambassadeur (indien mogelijk) ook breder op te stellen in de uitvoering van het inclusief 

ondernemersnetwerk van VNO-NCW ‘Participeren Loont’. Indien dit mogelijk blijkt komen deze 

kosten voor deze additionele activiteiten uiteraard voor de rekening van VNO-NCW Brabant Zeeland.  

Financiering  

 Inzet 1 jaar  Financiering  Aansturing  

Ambassadeur sociaal 
ondernemen PACT  

8-10 uur per week €40.000  
(ca. 100€ p/u) vanuit PACT 

VNO-NCW en 
PACT 



 

 

Processturing 

VNO-NCW Brabant Zeeland verzorgt de dagelijkse aansturing van de ambassadeur. Daarnaast komt 

er een kleine klankbordgroep vanuit het PACT, bestaande uit bestuurlijke verantwoordelijke en 

ambtelijke inhoudelijke ondersteuning en PACT secretaris. Vanuit deze klankbordgroep wordt het 

bestuurlijk PACT op de hoogte gehouden van de voortgang en ontwikkelingen.  


