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IMPACT

staatssecretaris van Ark en 
minister van Financiën Wopke 
Hoekstra over hoe SIB’s de 
manier waarop de Britse 
overheid maatschappelijke 
vraagstukken oplost, heeft 
veranderd en hoe dit ook in 
Nederland gerealiseerd kan 
worden. Tijdens het diner is 
sir Cohen keynotespeaker. 
Samen met onder anderen 
gedeputeerden, de drie 
grootbanken, de Rotterdamse 
wethouder Richard Moti, een 
van de oprichters van Social 
Finance NL Ruben Koekoek 
en Leo van Loon, oprichter en 
bestuurder van Buzinezzclub 
Rotterdam en SIB’s Rotterdam, 
wordt teruggekeken op vijf jaar 
Social Impact Bonds. De balans 
wordt opgemaakt, plannen 
worden gemaakt.

Sir Cohen opent de avond met 
te zeggen dat hij er trots op 
is dit bijzondere jubileum te 
mogen vieren, samen met de 
pioniers op het gebied van de 
Nederlandse SIB’s. ‘Nederland 
is het derde SIB-land en 
Rotterdam kent zijn problemen 
met werkeloosheid en 
immigranten. Dat hier de eerste 
SIB werd opgezet, is dan ook 
niet verwonderlijk. Maar we 

zien dat we overal ter wereld te maken hebben 
met armoede en de gevolgen daarvan. De armen 
worden armer, de rijken rijker en de overheid heeft 
daar tot nu toe niet veel aan kunnen veranderen. 
We zien ook dat filantropen al een eeuw lang 
proberen iets aan dit probleem te doen en dat ze 
hun werkwijze willen professionaliseren. Maar het 
probleem van deze groep is dat ze noch het geld, 
noch de middelen hebben. Ze hebben geld van 
investeerders nodig. Een Social Investers Bank en 
Social Finance was de oplossing, geïntroduceerd 
in 2007. Als we sociale issues willen aanpakken, 
dan moeten we geld van investeerders linken aan 
goede doelen. Een innovatieve oplossing.’

BIRMINGHAM
Het begon in 2007 in het Engelse Birmingham 
waar 60 procent van de gevangenen weer binnen 
18 maanden weer in de cel zat. Cohen: ‘Dat 
probleem moest worden aangepakt, investeerders 
werden gezocht. Wat als we in ruil voor 
vermindering van dat aantal gevangenen de 
investeerders hun geld konden teruggeven? Dat 
effect was makkelijk te meten. De ex-gevangen 
kregen hulp en gingen aan het werk in plaats van 
terug de cel in. Het werd een succes, we konden de 
investeerders 9,7 procent op hun geld teruggeven. 
De eerste SIB was geboren. Er kon door dit 
nieuwe systeem meer geld worden opgehaald dan 
op de traditionele manier van fondsenwerving en 
er was een duidelijk sociaal plan met de te behalen 
doelen. Als we kijken naar de 150 SIB’s die er in 
de inmiddels 29 landen zijn, en naar de 40 sociale 
problemen die behandeld worden, kun je zien dat 
ze een grote impact hebben. De wereld verandert, 
de gever verandert mee.’ 

Rapport '5 jaar social 
impact bonds in 
Nederland'

Tijdens het evenement 
werd ook het rapport 
gepresenteerd met een 
overzicht van de elf Social 
Impact Bonds in Nederland. 
Het rapport is samengesteld 
door Social Finance NL met 
steun van het Oranje Fonds, 
ABN AMRO en de Start 
Foundation. Uit het rapport 
blijkt onder andere dat er 
tot nu toe 13,9 miljoen euro 
via SIB’s is geïnvesteerd 
door onder andere ABN 
AMRO, Rabobank en 
het Oranje Fonds om de 
arbeidsparticipatie te 
verhogen bij doelgroepen 
variërend van ex-
gedetineerden en jonge 
werklozen tot werknemers 
met kanker. De eerste SIB 
is succesvol afgerond met 
12 procent rendement voor 
de investeerders. Ruben 
Koekoek, medeoprichter van 
Social Finance NL: ‘Van belang 
is nu dat inspanningen in de 
komende jaren op nationaal 
niveau gecoördineerd worden 
en dat er wordt ingezet op 
kennisdeling bij verschillende 
overheden en impact 
investors. De komende jaren 
werken wij naar een volwassen 
impact financieringslandschap 
met meer kennisdeling, 
opschaling naar nationaal 
niveau en hogere ‘deal sizes’ 
om SIB’s nog effectiever in te 
richten en te laten verlopen en 
maatschappelijke problemen 
resultaatgericht en innovatief 
op te lossen.’

Download hier het rapport:
vakbladfw.nl/2IUNeBZ

Anne Maljers van Social Finance NL aan het woord.

‘Als we sociale 
issues willen 
aanpakken, dan 
moeten we geld van 
investeerders linken 
aan goede doelen.’


