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Social Impact Bonds 
viert vijfjarig jubileum

IMPACT

Nederland is wereldwijd een van de koplopers 
op het gebied van Social Impact Bonds (SIBs). 
Vijf jaar geleden werd deze vernieuwende 
manier om maatschappelijke problemen aan te 
pakken vanuit het Verenigd Koninkrijk naar 
ons land gehaald. De eerste SIB van Nederland 
werd in Rotterdam gelanceerd, daarna volgden 
er nog tien.

door Caroline Vlietstra

Bij een Social Impact Bond voorzien (maatschappelijke) 
investeerders (zoals het Oranje Fonds) een sociaal initiatief 
van werkkapitaal om een maatschappelijk probleem te 
bestrijden. Op basis van de uitkomsten van het initiatief, 
wordt de investeerder uitbetaald door de overheid. 
Een SIB is dus een partnership tussen een of meerder 
overheidspartijen, uitvoerders en investeerders. Tijdens een 
jubileumdiner in het Rotterdamse Stadhuis op 8 april 2019 
werd, samen met de grondlegger van de SIB, sir Ronald 
Cohen, teruggeblikt op de afgelopen vijf jaar en gekeken 
naar de toekomst. Ook werd aan staatssecretaris Van Ark 
door Social Finance NL een rapport gepresenteerd met de 
belangrijkste conclusies en resultaten van vijf jaar Social 
Impact Bonds in Nederland.

HOE WERKT EEN SOCIAL IMPACT BOND?
Om een maatschappelijke uitdaging aan te pakken wordt 
allereerst een contract gesloten tussen drie partijen: 
overheid, sociaal ondernemer en investeerders. Hierin zegt 
de overheid toe een bepaald rendement te bieden voor een 
vooraf gedefinieerd gunstig resultaat met sociale impact. 
Op basis van het contract haalt de intermediair vooraf 
geld op bij investeerders. De sociaal ondernemer ontvangt 
het benodigde werkkapitaal om het gespecificeerde 
resultaat te kunnen bewerkstellingen en gaat aan de slag. 
Uiteindelijke bepaalt een onafhankelijke evaluator in welke 
mate de vooraf gedefinieerde resultaten zijn bereikt. De 
overheid betaalt op basis daarvan via de intermediair de 
investeerders uit.

Een van de voordelen van SIB’s is dat overheden kunnen 
investeren in maatschappelijke projecten zonder zelf het 

financiële risico te dragen. Private investeerders kunnen 
investeren met de kans op financieel rendement. Social 
Finance NL speelt hierin ook een rol; zij adviseert bij de 
ontwikkeling van de SIBs en resultatenfondsen (een fonds, 
gevuld door overheden of filantropen waaruit meerdere 
maatschappelijke initiatieven worden gefinancierd), en 
helpt sociaal ondernemers hun impact inzichtelijk te maken 
met een kosten-batenanalyse.

SIR RONALD COHEN
Speciaal voor de gelegenheid was sir Ronald Cohen, 
voorzitter van de Global Steering Group for Impact 
Investing, een van de leiders van de mondiale 
impactinvestingsector én grondlegger van SIB’s, naar 
Nederland gekomen. Overdag was hij in gesprek met 


