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Introductie van ‘maatschappelijke onderneming’ als typering van typisch Nederlands model van 
private non-profit organisaties in publieke dienstverlening. Dit publiek/privaat model is niet 
gebaseerd op uit- of aanbesteding of een recente politieke wens tot privatisering, maar 
voortgekomen uit burgerinitiatief en maatschappelijk ondernemerschap van ruim 100 jaar 
geleden. Het is, uniek Nederlands, voorgeschreven als uniform en standaard model voor 
publieke dienstverlening in een aantal sectoren. Deze maatschappelijke ondernemingen en het 
bijbehorende publiek/private model zijn nu zichtbaar in gezondheidszorg, zowel 
zorgverzekeraars als zorgaanbieders, woningcorporaties, publieke omroepverenigingen, 
pensioenfondsen en onderwijs, van basisonderwijs tot hoger onderwijs. 
Tevens in dit boek introductie van het concept van een driehoek van domeinen van 1. burger 
en civil society, 2. staat en 3. markt, gebaseerd op vele lezingen in de jaren 90 inzake 
privatiseringen als commentaar op de foute dichotomie van slechts staat versus markt en daarna 
basis onder het denken van Public Space. Het concept kreeg grote landelijk politieke 
belangstelling, om te beginnen bij het CDA waar Steven de Waal het op vele grote congressen en 
panels heeft mogen toelichten, dat leidde tot een wetsontwerp, waarbij Steven de Waal in een 
hoorzitting in de Tweede Kamer daarop grote kritiek kon uiten. Het wetsontwerp werd mede 
daarom niet in behandeling genomen.
Opbouw:
Deel 1: Ondernemen voor de publieke zaak, met het concept van maatschappelijke 
ondernemingen, de overheid als regisseur en stuurman en verschillen met maatschappelijk 
verantwoord ondernemen en publiek-private samenwerking
Deel 2: Een schatkist aan strategieën vanuit een schets van de 3 strategische fronten uit de 
driehoek en daarop gebaseerd 6 typen strategieën, waaronder het vergroten van commerciële 
inkomsten met behoud van de non-profit hoofddoelstelling en maatschappelijke oriëntatie. 
Deel 3: Management van de Transformatie: hoe de verschillende organisatie-aspecten in regie 
te veranderen in de beoogde richting van (meer) maatschappelijk ondernemerschap (uiteraard 
gebaseerd op mijn ervaring in management consultancy en interim-management).


