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Voor ons bestaat sociale impact evalueren erin, de aan de actie 
van het bedrijf toe te rekenen effecten kwalitatief en/of kwali-
tatief te documenteren.

Voor bedrijven uit de Sociale en Solidaire Economie (SSE) kan 
ingaan op de evaluatievraag niet los worden gedacht van een 
‘bevestiging van de eigenheid’. 

Binnen het VISES-project werd het thema aangepakt door net- 
werken, koepelorganisaties, universitaire onderzoekscentra en 
68 SSE-bedrijven in Frankrijk en België. Bij deze dynamiek van 
meerdere partners met een sterke gebiedsgebonden verankering 
wordt evaluatie gezien als een methode ten dienste van het valo- 
riseren van de specifieke eigenschappen van de SSE en het ver-
beteren van haar sociale impact.

TIESS heeft grote netwerken binnen de sociale economie in 
Québec, actoren uit de solidaire financiering, filantropische kringen, bedrijven en een groot aantal eva-
luatie-experts samengebracht om de vragen rond impactevaluatie in de sociale economie in nauwe 
samenwerking met een aantal in het thema gespecialiseerde onderzoekers te behandelen.

Beide projecten, die aan de ene of de andere kant van de Atlantische Oceaan werden uitgevoerd, parallel  
en onderling onafhankelijk, in verschillende contexten en landen maar in coconstructie met hun 
stakeholders, hebben geleid tot vergelijkbare bevindingen. 

 
Een gezamenlijke verklaring is daarom zinvol.

VISES EN TIESS OP DEZELFDE LIJN VISES EN TIESS OP DEZELFDE LIJN 

VOOR BEDRIJVEN UIT DE 
SOCIALE EN SOLIDAIRE 
ECONOMIE (SSE) KAN 
INGAAN OP DE EVALUATIE-
VRAAG NIET LOS WORDEN 
GEDACHT VAN EEN ‘BEVES-
TIGING VAN DE EIGENHEID’. 

BIJ HUN EVALUATIE STAAN  
DE BEDRIJVEN CENTRAAL 

In Frankrijk en België, maar ook in Québec, komt evaluatie van sociale impact op als een sterk thema. 
Hierbij spelen meerdere factoren een rol: een steeds toenemende – en te vaak uitsluitend op rendabi-
liteit en rendement gerichte – evaluatiecultuur bij het toewijzen van publieke middelen, een trend naar 
‘impactfinanciering’, een neiging tot overmatige kwantificering. Deze ontwikkelingen verklaren ook de 
opkomst van gestandaardiseerde methoden om te beantwoorden aan deze al dan niet opgelegde drang 
naar evaluatie. 



Samen onderstrepen wij de noodzaak om de bedrijven bij hun evaluatie centraal te stellen.

PROPOSITIONSPROPOSITIONS
•  Door hun sociale impact te evalueren kunnen bedrijven uit de SSE nagaan en aantonen dat, naast 

het bereiken van de gekozen doeleinden, hun werkwijze (de manier waarop zij hun acties uit-
voeren) in overeenstemming is met hun waarden (solidariteit, de mens staat centraal, beperkt 
winstbejag, enz.) en hun grondbeginselen (participatief beheer, democratisch bestuur, enz.). 

•  De impact-evaluatie dient tot documenteren, analyseren, aantonen, bestuderen, informeren en 
nagaan hoe het SSE-bedrijf zijn sociale doeleinden nastreeft. 

•  Evaluatie van de sociale impact dient te worden opgezet en uitgevoerd als een gezamenlijk, ge-
coconstrueerd en participatief proces, waarbij zo veel mogelijk stakeholders worden betrokken. 

•  De evaluatie van de sociale impact toont hoe en waarom een SSE-bedrijf impact heeft. Daarvoor 
dient de evaluatie te zijn gebaseerd op kwalitatieve en kwantitatieve criteria om ook wat moei-
lijk te meten is aan het licht te brengen.

•  De evaluatie van de sociale impact dient aangepast te zijn aan elk individueel bedrijf. Er moet 
daarbij rekening worden gehouden met de context, de specifieke kenmerken, de behoeften, het 
oogmerk, de ambitie, de doelstellingen en de activiteit van het bedrijf. 

•  De evaluatie van de sociale impact dient te zijn ingebed in de werking van het bedrijf en gericht 
op continue verbetering. Zo draagt het proces binnen het bedrijf bij tot een evaluatiecultuur die 
zich niet uitsluitend toelegt op controle. 

•  Door evaluatie van de sociale impact kan een constructieve relatie ontstaan tussen het SSE- 
bedrijf en zijn partners. De behoeften en belangen van de financiers mogen niet boven de 
sociale doeleinden van het SSE-bedrijf worden geplaatst.

•  Evaluatie van de sociale impact mag niet worden gebruikt als een meting binnen een resul-
taatsverbintenis om investeerders rendement op hun kapitaal te verschaffen.

•  De kosten voor het evalueren van sociale impact dienen door de financiers te worden 
beschouwd als een integraal onderdeel van het te financieren ondernemingsmodel. 

VERDER HERKENNEN WIJ DEZELFDE SLEUTELS  
VOOR EEN RELEVANTE EVALUATIE VAN DE SOCIALE IMPACT: 

Door op deze manier hun sociale impact te evalueren, versterken het bedrijf en zijn partners hun bij-
drage tot het algemeen belang via:

- Een strategisch en gedeeld inzicht in de uitdagingen en de vragen 
-  Een actieve inzet van de stakeholders (medewerkers, doelgroep, financiers, enz.) bij het 

verwezenlijken van de opdracht en de sociale doelstellingen van het bedrijf 
-  De ontwikkeling van een leercultuur (gezamenlijk verhoogd vaardigheidsniveau, produceren 

van kennis, enz.).



VISES (FRANS-BELGISCH PROJECT)  
Het VISES-project brengt 21 Franse, Waalse 
en Nederlandstalige partners samen rond het 
vraagstuk van de evaluatie van sociale impact. 
Met een twintigtal koepelorganisaties/netwerken, 
academici, 68 testbedrijven en verschillende 
geassocieerde lokale overheden beschikt VISES 
over een geloofwaardig draagvlak voor de actoren 
uit de SSE, de onderzoekswereld, financiers, be-
drijven en de overheid. De VISES-aanpak is uniek 
omdat er wordt gestreefd naar het opbouwen van 
een gecoconstrueerd proces voor het evalueren 
van de sociale impact, waarbij rekening wordt 
gehouden met de specifieke kenmerken van de 
SSE (eigen werkwijzen). De aanpak vertrekt vanuit 
het veld en vanuit de leefwereld van de betrokken 
bedrijven. Het proces beoogt een toe-eigening 
door de bedrijven, samen met hun stakehol-
ders, van de uitdagingen rond het evalueren van 
sociale impact. Het evaluatieproces wordt als een 
experiment opgevat en wordt getest en aangepast 
binnen de bedrijven om aan hun verwachtingen 
te beantwoorden en hun actie te valoriseren in de 
dialoog met de instanties waarvoor deze valorisa-
tie is bedoeld (klanten, leveranciers, financiers, 
medewerkers, ...).

TIESS (QUÉBEC)
TIESS (Territoires innovants en économie sociale 
et solidaire) heeft als doel, via kennisoverdracht bij 
te dragen aan territoriale ontwikkeling. Daarvoor 
worden aan de organisaties uit de sociale et soli-
daire economie instrumenten aangereikt waarmee 

deze de maatschappelijke uitdagingen beter en 
innovatiever het hoofd kunnen bieden, en hun 
werkwijzen bijstellen en transformeren.  

Van 2016 tot 2019 heeft TIESS, vanuit literatuur- 
studie en bundeling van de bestaande benade-
ringen, ervaringen, methoden en instrumenten, 
samen met talrijke netwerken en onderzoekers 
binnen de sociale economie, een project voor ken-
nisoverdracht opgezet en uitgevoerd. Het project 
was gericht op een toe-eigening door de actoren 
binnen de sociale economie van goede praktijken, 
methoden, tools en meer algemeen kennis rond 
sociale impactmeting, maar ook en vooral rond de 
uitdagingen van de sector en wat er voor deze op 
het spel staat. De evaluatie en de vragen die daarbij 
worden gesteld werden opgevat als een gelegen-
heid voor de actoren binnen de sociale economie 
om zich te bezinnen over hun doel-stellingen, hun 
prioriteiten, hun eigenheid en hun politiek project, 
en deze te bevestigen of waar nodig te herbekijken. 
Met andere woorden: om hun eigen actie en werking 
te bepalen, voordat deze door anderen wordt be-
paald. Zodoende beoogde TIESS ook, de betrokken 
actoren van instrumenten te voorzien voor een 
denkoefening over wat zij zijn en waar zij naartoe 
willen, als volwaardige individuele actoren en als 
onderdeel van een bredere beweging.
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De MAATSCHAPPELIJKE IMPACT van de sociale ondernemingen samen valoriseren
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