Aspirant status Code Sociale Ondernemingen
Voor sociale ondernemingen die nog niet volledig aan de principes van de Code kunnen
voldoen is het mogelijk om een aspirant status te krijgen. Hieronder leggen we uit waar je
aan moet voldoen, wat het betekent en hoe het proces van aanmelding en deelname loopt.
Wanneer kan ik mij aanmelden voor aspirant status?
Aspirant deelnemers zijn vanzelfsprekend impact first. Dit kun je aantonen volgens de
principes van de Code. Het kan zijn dat je aan een aantal punten nog niet kunt voldoen. In
de volgende situaties kom je in aanmerking voor aspirant status:
-

-

Je werkt vanuit de rechtsvorm eenmanszaak of VOF. Dit betekent dat je geen
statuten hebt waarin de maatschappelijke missie van je onderneming is vastgelegd
en daarmee kan deze niet geborgd worden zoals de Code dat vraagt. Je hebt de
intentie om binnen twee jaar de rechtsvorm aan te passen naar BV, Stichting of
Coöperatie.
Je bent een startende onderneming en nog niet in staat om een jaarverslag met
gemaakte omzet te publiceren. Je kunt volwaardig in de Code worden toegelaten
zodra een jaarverslag is gepubliceerd.

In beide gevallen geldt dat verder aan alle principes van de Code wordt voldaan.
Wat moet ik doen om aspirant deelnemer te worden?
Om in aanmerking te komen voor de aspirant status dien je de volgende stappen te nemen:
1. Meld je aan middels het online aanmeldformulier.
2. Je ontvangt een vragenlijst om in te vullen & vragen je om een plan van aanpak om
volwaardig lid te kunnen worden.
3. Er wordt contact met je opgenomen voor een gesprek met een beoordelaar.
Hiervoor maakt de Stichting Code Sociale Ondernemingen gebruik van de kennis en
expertise van PwC.
4. Beoordeling over toelating wordt gemaakt door de teamleider van de beoordelaars
en de voorzitter van de Review Board. Zij beslissen onafhankelijk van de Review
Board.
5. Bij een positieve beslissing word je als aspirant opgenomen in het register.
Voorwaarden
Je bent maximaal twee jaar aspirant deelnemer. We verwachten dat je binnen die twee
jaar de juiste stappen neemt om volwaardig aan het Register te kunnen deelnemen. Is dit
niet het geval, dan wordt de onderneming na twee jaar uit het Register verwijderd. De
aspirant status kan niet worden verlengd. Een ondernemer kan zich wel opnieuw
aanmelden als volwaardig deelnemer. Dan doorloopt hij de normale aanmeldstappen.
Ik ben aspirant deelnemer, en dan?
Als aspirant deelnemer mag je het logo ‘Aspirant Code Sociale Ondernemingen’ gebruiken
in je eigen communicatie uitingen. Daarnaast krijg je een plek in het online Register,
onder vermelding van aspirant status.

Stichting Code Sociale Ondernemingen organiseert jaarlijks een event voor alle aspirant
deelnemers. Op dit moment vinden de Peer Reviews plaats – de collegiale evaluaties waar
je met andere ondernemers kennis en ervaring uitwisselt. Deelname is niet verplicht.
Van aspirant naar volwaardig – hoe en wanneer?
Je kunt je aspirant status binnen of na twee jaar van toelating omzetten tot volwaardig.
Hiertoe wordt een hertoetsing ingezet. Dit bestaat uit de volgende stappen:
-

Ondernemer toont aan welke stappen zijn ondernomen t.a.v. plan van aanpak met de
ondersteunende documenten;
Op basis van bovenstaande, en de ingevulde vragenlijst, wordt de ondernemer
gekoppeld aan een beoordelaar;
De beoordelaar rapporteert zijn/haar bevindingen aan de Review Board;
De Review Board beslist over je aanvraag.

Kosten
Aspirant deelnemers betalen een toelatingsbijdrage van €100 en een jaarlijkse bijdrage
van €250 als volwaardig deelnemers. Op het moment dat ze volwaardig deelnemer worden,
betalen ze de toelatingsbijdrage nogmaals.

