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De samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en financiers staat in veel gevallen nog in de kinderschoenen. 
Budgetten staan onder druk en de noodzaak tot efficiency bij overheidsprojecten groeit. Eén van de recente 
ontwikkelingen om kosteneffectief, resultaatgericht en in publiek-privaat samen te werken, is de Social Impact Bond 
(SIB). Dit whitepaper gaat over SIB en laat u de voor- en nadelen zien. Met een concrete case, van het Ministerie van 
Veiligheid en Justitie, krijgt SIB een duidelijk gezicht. SIB heeft voordelen voor overheid, bedrijfsleven en financiers, 
een win-win-win situatie.

Er zijn inmiddels zeven SIB-projecten in Nederland en het eind is niet in zicht. De ontwikkelingen zijn interessant voor 
zowel de overheid als het bedrijfsleven.

De basis van dit whitepaper werd in 2015 gelegd in een masterthesis ten behoeve van een MBA-opleiding. Dit paper 
gaat een stap verder en toont de huidige stand van zaken. Het is een nuttig document voor iedereen, ongeacht de 
sector, die interesse heeft in alternatieve financieringsvormen.

Het is ook een goed voorbeeld van het effect en de impact van een MBA-studie aan De Haagse Hogeschool.

Clemens Berendsen
Directeur Academie voor Masters & Professional Courses

Voorwoord
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Introductie

De overheid bezint zich al langere tijd op een effectievere inzet van haar middelen. De pogingen 
daartoe blijken lastig tot nu toe en leiden nauwelijks tot resultaat. Samen met private investeerders 
en sociale ondernemingen zet de overheid daarom Sociale Impact Bonds (SIB) in om een hoger 
maatschappelijk en financieel rendement op haar investeringen en bestedingen te behalen.

In tegenstelling tot Groot-Brittannië heeft men in Nederland weinig ervaring met deze manier van financieren. Ons land 
heeft tot nu toe slechts zeven SIB’s afgesloten. De meeste van deze SIB’s richten zich op ( jongeren-)arbeidsparticipatie. 
Punt is dat de Nederlandse cultuur niet gericht is op meten en weten. Met andere woorden: we hebben geen traditie, 
zoals in Groot-Brittannië, om kwantitatieve data te betrekken bij het bepalen van beleid. Onze overheid gebruikt cijfers 
vooral ter verantwoording van ingezette middelen, en niet zozeer voor sturing van beleid. Van veel begeleiding en 
interventies weten we daardoor simpelweg niet wat de effecten zijn. Neem terugval in criminaliteit na detentie, een 
veelkoppig monster, waarvoor niet één bewezen aanpak bestaat. We weten hoogstens dat er bepaalde elementen zijn 
die bijdragen aan het verminderen ervan. 

Nieuw financieringsmodel
De Social Impact Bond is een nieuw financieringsmodel dat op effecten stuurt en innovatie stimuleert. SIB is een privaat-
publieke financieringsvorm om maatschappelijke problemen vanuit een resultaatgericht perspectief op te lossen. In SIB 
staan het sturen en afrekenen op resultaten en uitkomsten centraal. Mogelijk kan dit model bijdragen aan het inzichtelijk 
maken van (maatschappelijk) resultaat en het stimuleren van innovatie.
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De meeste overheidsbudgetten worden
verdeeld op basis van de begroting van 
het voorgaande jaar. Deze financiering 
is gericht op risicobeheersing voor 
de overheid. Maar tijden veranderen, 
Nederland bevindt zich in een transitie. 
Een verschuiving van een grote, verant
woordelijke, centrale overheid naar meer 
plichten en verantwoorde lijk heden bij 
de burger: de participatie maat schappij. 
Er is een toenemende behoefte aan zorg 
en interventies voor sociaal zwakkere 
mensen inde samen leving. Tegelijkertijd 
nemen de overheids budgetten af, waar
door de burgers kritisch kijken naar de 
publieke sector.

ASIB is een financieringscontract waarbij er pas 
wordt afgerekend als een van tevoren afgesproken 

resultaat wordt behaald. Zo verbindt SIB over heid 
en ondernemerschap met elkaar. Een prestatie-
contract waarbij stakeholders gezamenlijk de 
resultaten en het rendement bepalen.

Logischerwijs kan SIB alleen ingezet worden bij
interventies en trajecten die meetbaar zijn en 
bewezen effectieve elementen hebben. Zo wordt 
geïnvesteerd in wat bewezen werkbaar is. Door 
de inzet van SIB wordt er een prikkel ingezet, 
anders dan de reguliere subsidie, om meer 
resultaat gericht te werken. Het doel van SIB is het 
bereiken van afgesproken resultaten. Zo kunnen 
overheidsinstanties duidelijker richting geven aan 
het behalen van hun beleidsdoelstellingen.

Er zijn in Nederland zeven SIB’s gesloten binnen 
het sociaal domein. De meest recente SIB is 
gesloten in Den Haag en is gericht op Haagse 

probleemgezinnen. Het gaat om gezinnen met 
hoge schulden die in een web van problemen 
verstrikt zitten, waardoor hun schulden alleen 
maar toenemen en zij niet de zorg krijgen die ze 
nodig hebben. De eerste SIB die gericht is op 
jeugdwerkeloosheid laat veelbelovend resultaten 
zien: Rotterdamse jongeren hebben een baan 
gevonden en uit onderzoek is gebleken dat door 
de inzet van het traject van SIB de uitkeringsduur 
van jongeren wordt verkort met 464 dagen.

Voordelen SIB
 ● Focus ligt op de maatschappelijk prestaties
 ● Overheden kunnen maatschappelijke 

problemen aanpakken zonder zelf het 
financiële risico te dragen.

 ● De uitvoeringsorganisatie (sociale 
ondernemers) krijgt de vrijheid om zelf te 
bepalen hoe het resultaat behaald wordt.

Social Impact Bond
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Eerste resultaten Social Impact 
Bond bij Buzinezzclub positief
De eerste Social Impact Bond (SIB) in 
Rotterdam is een succes. 59 procent van de 
eerste groep jongeren die via de SIB met 
de Buzinezzclub meedeed, is sneller dan 
verwacht uitgestroomd naar werk, opleiding 
of eigen bedrijf. Op basis van het succesvolle 
resultaat start de gemeente Rotterdam een 
tweede SIB met de Buzinezzclub.
http://www.persberichtenrotterdam.nl/
bericht/1273/EersteresultatenSocial
ImpactBondbijBuzinezzclubpositief/

Resultaten Social Impact Bond
gedetineerden veelbelovend
De eerste social Impact bond die in Groot
Brittannië is afgesloten heeft tot positieve
resultaten geleid. Gedetineerden met 
een korte gevangenisstraf vertoonden 
9% minder terugval in criminaliteit en de 
investeerders behaalde een mooi sociaal 
rendement van 3%.
https://www.dehaagsehogeschool.nl/docs/
defaultsource/documentennieuws/final
pressreleasepbjuly2017.pdf
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De regering van David Cameron 
lanceerde in 2010 het beleidsconcept 
van de Big Society (Final & Society, n.d.). 
In plaats van een grote overheid die een 
centralistische topdown benadering 
had, werd decentralisering en het
openbreken van publieke dienst
verlening voor sociale ondernemers 
speerpunt met als doel te komen tot 
meer betrokkenheid bij en meer grip van 
burgers op publieke dienst verlening.

In figuur 1 wordt schematisch weergegeven hoe 
een impact bond werkt en welke stakeholders er
betrokken zijn bij SIB. De grondlegger van dit Big 
Society beleid was Phillip Blond, met als doel 
nieuwe verhoudingen te kweken in de samen-
leving. Het primaire doel van SIB is het preventief 
aanpakken van maatschappelijke kwesties met 
behulp van privaat of non-profit kapitaal (Nsob & 
Bonds, 2014), waarbij het stimuleren van ‘sociale 

outcome’ een belangrijke uitkomst is in samen-
werking tussen overheid, onder nemingen en 
investeerders. Het principe is simpel. De betrokken 
uitvoerings organisatie levert een interventie die  
van waarde is voor een vastgestelde doel groep.  
De uitvoerings organisaties worden gefinancierd 
door de investeer ders. Hierdoor hoeft de overheid 
alleen geld te spenderen als de interventie werkt. 
Figuur 2 geeft het proces van SIB weer.

Stakeholders SIB 
Vanaf het eerste moment werken stakeholders in 
SIB intensief met elkaar samen om te komen tot 
een contract wat de basis is voor de uitvoering van 
de interventie. Er zijn vijf stakeholders in SIB, met 
allen hun eigen motivatie om deel te nemen aan SIB.
1)  Overheid: zij keert uit als een interventie blijkt 

te werken en het effect (outcome) wat van 
tevoren is afgesproken wordt behaald. Vanuit 
het perspectief van de opdrachtgever is SIB 
een simpel prestatiecontract. 

2)  Financier: zij financieren de interventie 
voor en dragen het risico in de ruil voor een 
rendement. Zij boren een nieuwe markt 
aan door groeikapitaal te verschaffen aan 
sociale organisaties.

3)  Uitvoeringsorganisaties: zij leveren de 
interventie die is afgesproken en worden 
in staat gesteld om op meer te sturen dan 
alleen maar output. Zij hebben zicht op 
meer jarige financiering en op uitbreiding 
van de activiteiten als de interventie slaagt.

4)  Intermediair: zij zijn als het ware de 
makelaar voor het tot stand komen van SIB, 
en voorzien partners van informatie over 
de organisaties en rapporten, om ervoor te 
zorgen dat SIB tot stand komt.

5)  Doelgroep: de doelgroep van SIB wordt 
 afgebakend en deze mensen hebben 
 baat bij de interventie die de uitvoerings- 

organisatie levert.

De historie van SIB
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Afspraken en verdienmodel
In het contract wordt opgenomen op 
welke manier de vastgestelde outcome 
onafhankelijk wordt gemonitord en wie dat 
doet. De financier spreekt van tevoren met 
de overheid de vastgestelde resultaten af. 
Als de uitvoeringsorganisatie niet aan tafel zit 
wordt er een offerte-aanvraag uitgezet voor 
een interventie bij de vast gestelde doel groep. 
De financier regelt de voorfinanciering aan de 
uitvoeringsorganisatie die de interventie gaat 
uitvoeren. De overheid maakt prestatieafspraken 
over de resultaten met de financier en betaalt 
haar als de behaalde resultaten (outcome) 
zijn bereikt. Als de resultaten niet behaald 
worden dan verliest de investeerder geheel of 
gedeeltelijk zijn investering.

Het verdien model van SIB is dus een 
beloning van een prestatie die een publieke 
meerwaarde creëert.  
De samenwerking binnen SIB is intensief. Met 
elkaar gezamenlijk het resultaat bepalen zorgt 
voor een gedeelde verantwoordelijkheid, het 
doorbreken van domeinen (interdepartementale 
samenwerking). Door letterlijk met elkaar aan 
tafel te zitten, elkaars kennis te delen lijkt men 
tot meer creatieve oplossingen te komen.

De drie basiselementen, volgens Social  
Finance, van SIB zijn:
I.  De uitbetaling van subsidie is verbonden 

aan duidelijke, gespecificeerde resultaten. 
Uitbetaling vindt plaats aan de hand van 
outcome criteria bijvoorbeeld het afronden 
van een opleiding in plaats van subsidie te 
verlenen om boeken aan te schaffen.

II.  De ontvanger van de subsidie bepaalt hoe 
de vastgestelde resultaten worden behaald 

en welke ruimte er nodig is om de resultaten 
te behalen.

III.  Er is een grondige check op de uitkomsten 
die de publieke partij oplevert voordat er 
subsidie wordt uitbetaald.

INTERMEDIARY

EVALUATOR

1. Investment of 
Principal

3. Deliver Services5. Evaluate Impact

7. Return of Principal
plus Interest

SERVICE PROVIDER

INVESTORS

POPULATION 
IN NEED

4. Achieve Outcomes

6. Pay for 
Succes

OUTCOME FUNDER

2. Coordinate, 
Structure Deal

& Manage 
Performance

Figuur 1.  
Het mechanisme van  
de impact bonds
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Een Social Impact Bond welke aansluit 
bij een topprioriteit van de gemeente of 
overheid heeft de meeste kans resultaat 
te behalen. De ‘de mate van impact’ 
op die prioriteit is het belangrijkste 
criterium voor het aangaan van SIB.
SIB is geen, zoals zijn naam doet 
vermoeden, obligatie. Binnen de private
banken wordt deze zogeheten bond niet
gezien als een schuldlening, want 
de overheid staat niet garant voor 
de investering. Alleen maar voor het 
behalen van het resultaat. SIB wordt,
door zijn risicoprofiel, eerder 
geschakeerd onder de private equity. 

Succesfactoren SIB 
Volgens het onderzoek van de Harvard
Kennedy school zijn er enkele succes - 
factoren voor SIB:

 ● Er is een verwachting dat er ‘benefits’ zijn 
voor de belastingbetaler en de investeerder.

 ● Er is een sterke inspanning vanuit de 
overheid.

 ● De uitvoeringsorganisatie heeft ervaring  
in het leveren van de interventie.

 ● Er is een strak gedefinieerde populatie.
 ● De doelgroep heeft de groeipotentie;  

er is vooruitgang mogelijk.
 ● Het is mogelijk om, binnen een 

overzichtelijke periode, robuuste 
data analyses te maken, waardoor er 
betrouwbare outcome is.

 ● Er is een vangnet voor perverse 
consequenties van SIB.

 ● Bedrijfsleven en de overheid verdiepen  
zich in elkaars belangen.

Wanneer SIB 
inzetten?
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Reguliere financieringsmodellen van  
de overheid worden volgens de 
comptabiliteitswet uitgevoerd en zijn 
meestal gericht op verstrekken van 
subsidie aan geïnstitutionaliseerde 
uitvoeringsorganisaties. Subsidie  
van de overheid en de uitvoering van 
publieke taken zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden, want de overheid 
heeft als opdracht deze taken uit te 
voeren.

Het verstrekken van subsidie heeft als
primaire functie overheidsdoelstellingen 
te bereiken (figuur 3) Bij subsidie
verstrekking stelt het ministerie voor
waarden waaraan moet worden voldaan 
om de subsidie te ontvangen. Deze 
voorwaarden zijn meestal gericht op de 
aantallen die een organisatie uitvoert en 
hoeveel activiteiten de organisatie levert 
voor het subsidiebedrag.

Resultaatgericht 
werken en 
maatschappelijke 
interventies 

Figuur 2. 
Overheidsuitgaven 2017
(www.rijksoverheid)

UITGAVEN 2017
Sociale zekerheid

Zorg
Onderwijs en Cultuur

Gemeente en Provinciefonds
Buitenland

Veiliheid en Justitie
Infrastructuur en Milieu

Rentelasten
Defentie

Economische Zaken
Wonen en Rijksdienst

Financiën
Binnenlandse Zaken

Overige

TOTAAL
264,4

78,5
miljard euro

75,4
33,8

23,4
10,8
10,5

6,4
7,9

4,4
3,7

1,3
0,8
0,5

8
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Het sturen op outcome is voor de 
overheid een totaal nieuwe manier 
van optreden als financier. Door de 
financiële crisis zijn de budgetten van 
de overheid onder druk komen te  
staan en is er minder geld beschikbaar.  
De overheid en maatschappelijke 
organi saties worden door hierdoor 
gedwongen opnieuw naar maat
schappelijke vraagstukken te kijken. 
Prestatie en effectmetingen  
kunnen een belangrijke rol spelen  
bij het vertrouwen in de overheid  
en de legitimiteit van de diensten  
van organisaties die afhankelijk  
zijn van subsidie van de overheid. 

Daarnaast is er een maatschappelijke trend 
ontstaan dat burgers meer inzicht en zichtbare 
effecten willen van het geld dat de overheid 

investeert in instellingen die publieke taken uit-
voeren. Onder invloed van deze ontwikkeling 
zien we een toename van het sociaal onder-
nemer schap. Het begrip sociale ondernemingen 
is gedefinieerd als ondernemingen die primair 
gericht zijn op het genereren van sociale uit-
komsten op een financieel duurzame wijze. Sociale 
ondernemingen zijn niet afhankelijk van subsidies 
of bijdragen vanuit de overheid, omdat het om 
ondernemingen gaat die financiële winst maken.
Als het wenselijk lijkt om sociale ondernemingen
meer te betrekken bij maatschappelijke vraag-
stukken, is het goed om te kijken wat zij nodig 
hebben om te participeren. Want bij een nieuwe 

manier van ondernemen, waar het behalen van 
winst en het bereiken van sociale doel stellingen 
hand in hand gaan, horen nieuwe financierings-
vormen. Door toename van sociaal ondernemen 
ontstaat behoefte aan meer structurele 
financiering voor deze bedrijven. Hierdoor wordt 
er privaat geld in het sociale domein gebruikt.
Sociale ondernemers krijgen hun financiering 
vaak moeilijk rond omdat hun ‘return on 
investment’ minder is aan te tonen dan voor 
reguliere bedrijven. Vanuit die hoek is er 
behoefte aan nieuwe financierings instrumenten 
om sociale innovatie te stimuleren, waarbij SIB 
tot de mogelijkheden behoort.

Sociaal ondernemen: dé oplossing  
voor maatschappelijke problemen?

IMPACT
INVESTERENFILANTROPIE TRADITIONEEL

INVESTEREN
TRADITIONEEL
INVESTEREN

Alleen maatschappelijke impact

Alleen financiële impact

Figuur 3. Balans maatschappelijk en financiële impact
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Het ministerie van Veiligheid en Justitie 
wilde experimenteren met innovatieve
financierings vormen en gaf de opdracht 
een eerste landelijke SIB op te zetten. Dit
deden zij samen met het platform voor
sociale innovatie Society Impact, de 
financier ABN AMRO en de maat schap
pelijke investeerder Start Foundation. 
Later schoof het Oranje fonds aan als 
medeinvesteerder. De stake holders 
hebben gezamenlijk gezocht naar een 
doelgroep binnen detentie waar maat
schappelijk een meerwaarde te behalen 
is via een interventie gericht op arbeids
reintegratie en het beperken van recidive.

Dit resulteerde in SIB die men Work-Wise direct
noemt en welke wordt uitgevoerd door een 
consor  tium van Stichting 1800, Exodus 
en uitzend organisatie Restart. Zij bevat 

Werk na detentie
In juni 2016 zijn het ministerie van 
Veilig  heid en Justitie een SIB Werk na 
detentie gestart samen met ABN AMRO, 
Start Foundation en Oranje Fonds. 
Het doel daarvan is om in 2,5 jaar tijd 
150 exgedetineerden naar werk of een 
opleiding te begeleiden en zo de recidive 
te verlagen. De eerste SIB begon in 2010 in 
Engeland, eind 2013 ging de Nederlandse 
versie van start. De resultaten daarvan 
zijn boven verwachting.

Doelgroep SIB 
De meeste SIB’s worden ingezet bij 
maatschappelijke problemen zoals 
werkeloosheid, criminaliteit en 
gezondheidszorg. In principe is elke 
doelgroep geschikt, als de interventie 
maar zowel maatschappelijk en 
financieel rendement oplevert en 
afgerekend kan worden. Als er geen 
resultaat te behalen is, is het heel 
moeilijk om daar SIB op af te sluiten.

Casus:  
De eerste  
landelijke SIB

driehonderd deel - nemers die drie tot twaalf 
maanden in detentie hebben gezeten. 
Honderdvijftig deelnemers stromen in bij  
de behandelgroep en honderd vijftig 
deelnemers stromen in bij de controlegroep.  
De controlegroep krijgt een regulier re-
integratie  traject. De deelnemers zijn 
exgedetineerden en komen uit tien ‘reguliere’ 
penitentiaire inrichtingen in de Randstad.  
Deel name aan het traject is vrijwillig.

De toe wijzing gebeurt door een onafhankelijk 
onder zoeks bureau. De businesscase is 
gebaseerd op twee harde afspraken: de 
behandel groep moet minder detentiedagen 
hebben, en minder uit kerings  dagen dan de 
controle groep. Uit de business case blijkt dat 
de ambitie is dat van de 150 mensen in de 
behandel groep, 40% duurzaam naar arbeid toe 
moet leiden, tegenover de verwachting dat van 
de controlegroep 16% duurzaam werk vindt. 
Afspraak is dat de behandelgroep 24%  
beter moet presteren dan de controlegroep.  
De omvang van de Work-Wise direct is  
2 miljoen. Demogelijke opbrengsten vallen  
bij de gemeenten en bij Dienst Justitiële 
Inrichtingen (DJI). De meetperiode van deze  
SIB is twee jaar.
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Het rendement

De basis voor SIB is een maatschap
pelijke businesscase waar alle baten 
en kosten in staan. Deze inschatting 
gebeurt op basis van kengetallen over 
maatschappelijke problemen. 

Verhouding financieel en 
maatschappelijk rendement
Er zijn altijd meer besparingen, maar er moet 
een keuze worden gemaakt in wat gemeten kan 
worden. Bijkomstigheid is dat de besparingen 
vaak liggen in meerdere budgetten. Niet 
alle effecten zijn te meten en zeker niet 
incasseerbaar. Er ligt hier een belangrijke rol
voor de overheid om met ‘key figures’ te komen 
van maatschappelijke problemen. 

Welk belang hebben wij, als 
maatschappij, bij deze nieuwe 
ontwikkeling?

 ● SIB is een mogelijkheid voor de overheid  
is om bezuinigingen op te vangen zonder de 
taken te verliezen

 ● De overheid gaat meer denken in termen 
van maatschappelijk resultaat.

 ● Een effectievere overheid, immers de 
schaarse middelen worden besteed waar 
het meest nodig is.

 ● Overheid maakt minder kosten en werkt ‘en 
passant’ mee aan beleidsdoelstellingen.

 ● Banken en (sociale) investeerders creëren op 
een duurzame manier waarde en hebben met 
SIB een positieve impact op de maatschappij.

 ● Er wordt met een gezonde financiële blik 
gekeken naar investeringen, zonder dat er 
uitsluitend winstbejag telt.

Kosten SIB 
Er zijn nu 7 SIB’s in Nederland. Totstand- 
koming van SIB is vaak een langdurig proces. 
De aanloopkosten voor SIB zijn substantieel. 
Als je puur financieel kijkt, lijkt het wijs om niet 
meer dan 5% van de hoofdsom kwijt te zijn 
aan kosten.

Maatschappelijk rendement
Bij het aangaan van SIB wordt er door alle
stakeholders vanuit gegaan dat het rende-
ment niet alleen maar financieel is. Door het 
samenspel van de stakeholders wordt de 
motivatie van iedere partij steeds op tafel 
gelegd. Het wordt als maatschappelijke winst 
gezien als partijen samenwerken aan één 
doel en waar je inzichtelijk maakt wat het 
rendement is van al die partijen samen.

Crowdfunding
Als SIB gekoppeld kan worden aan crowd-
funding, zou dat een ideaal model zijn om de 
maatschappij meer invloed te laten krijgen op 
welke manier de overheid maatschappelijke 
problemen aanpakt. Hierdoor kan de ‘burger’ 
participeren in een aantal maatschappelijke 
problemen bij hem of haar om de hoek. 
Deze vorm staat, zeker bij financiers, op het 
verlanglijstje.
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Resultatensturing bij de overheid 
Op kleine schaal worden er op dit moment
prestatiecontracten aangegaan. Maar deze 
prestaties afrekenen in outcome-termen blijkt te 
moeilijk. 

Stakeholders kijken kritisch naar het handelen 
van de overheid. Burgers willen weten waar de 
overheid zijn geld in investeert. 

Startpunt is de overheid die een maatschappelijk
probleem in kaart brengt. Als deze goed 
beschreven is en men heel gedetailleerd kan 
vast leggen wat er is afgesproken, dan kan is te 
zien welk effect het moet opleveren. Er wordt 
gestuurd op maatschappelijk resultaat wat 
meet baar is en in het ideale model in geld
waardeerbaar is. 

De uitvoeringsorganisatie zit hierdoor met een 
ander gevoel aan tafel. SIB helpt heel goed voor 
nu, om in gesprek te gaan over resultaten maar is 
niet het wondermiddel.

Resultaatsturing versus 
subsidiesturing 
Op dit moment gebruikt de overheid subsidie als
middel om sturing te geven aan het behalen van 
haar beleidsdoelstellingen. De subsidierelatie 
geeft een bepaalde afhankelijkheid. Er worden 
voorwaarden gesteld en binnen een kader 
afgerekend, waarbij de overheid bepaalt hoe en 
wat. Rondom het uitkeren van subsidie is veel 
regelgeving opgesteld en dit zorgt voor
beperkingen. 

Het mooie van privaat geld inzetten is dat 
de regels van subsidie niet gelden voor de 
uitvoerder. Hij is niet per se gebonden aan 
subsidievoorwaarden waardoor de systeem-
‘bugs’ worden vermeden. Het is mogelijk op een 
zeer snelle manier een concept in de praktijk 
uit te proberen waarbij gelijk zicht komt of de 
interventie effect oplevert of niet.

Innovatie door SIB 
Binnen het huidige overheidsmodel is innovatie
mogelijk, maar is er weinig ruimte voor eigen 
ideeën bij partijen en mensen die niet bekend 
zijn op de markt. De behoefte aan innovatie 
blijkt bij de overheid te liggen op financieel en 
maatschappelijk vlak. 

Het is interessant te onderzoeken of nieuwe 
manieren meer effect sorteren, of dat een net 
bewezen manier opgeschaald kan worden. 
Daarom is innovatie noodzakelijk. 

Als sociale ondernemingen rond de tafel willen 
zitten moet er gezocht worden naar nieuwe 
financieringsvormen. De ondernemer wil met de 
mensen aan de slag en daar geld voor krijgen, 
daar is SIB een instrument voor.

Naast innovatie kan SIB ook als doel hebben om
hobbels in het huidige systeem te overwinnen.
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Conclusies en aanbevelingen
SIB kan een bijdrage leveren aan resultaatgericht werken, omdat het afgesproken resultaat 
gedefinieerd wordt door de gezamenlijke stakeholders. Daarnaast helpt SIB bij het definiëren van 
maatschappelijke problemen. Doordat de resultaten in een businesscase zowel financieel als maat
schappelijk worden gedefinieerd, ontstaat er een verbinding en een gezonde balans tussen deze twee.

SIB is ook een belangrijk middel om systeemhobbels weg te nemen bij de aanpak van maatschappelijke problemen.  
Er wordt een resultaat afgesproken en een interventie, op welke manier deze wordt behaald is geen taak van de overheid 
of de financier. De uitvoeringsorganisatie kan vanuit haar expertise handelen met het resultaat voor ogen. Omdat het 
resultaat (outcome) goed wordt geformuleerd en vastgelegd maar de manier waarop (throughput) niet, krijgen profes-
sionals in uitvoeringsorganisaties de ruimte om innovatiever bezig te zijn.

Aanbevelingen
Het is van belang dat SIB binnen verschillende branches wordt getest. Van jeugdwerkeloosheid, tot overgewicht, van 
vluchtelingen tot ouderen. Een trackrecord met diverse problematiek draagt bij aan meer kennis en een breder draagvlak 
van het model. De overheid kan een impuls geven aan de ontwikkeling van SIB door meer ‘key figures’ aan te leveren over 
maatschappelijk problemen en SIB’s te initiëren. Als SIB gekoppeld kan worden aan bijvoorbeeld crowdfunding, zou dat 
een ideaal model zijn om de maatschappij meer invloed te laten krijgen op welke manier de overheid maatschappelijke 
problemen aanpakt. Om innovaties dankzij SIB blijvend te maken, moet er worden nagedacht over hoe deze breder uit 
te rollen zijn over andere sectoren. Als de overheid kritisch kijkt of resultaatgericht sturen bevalt, dan kan de discussie 
plaatsvinden of het financieren van publieke taken via subsidie moet worden aangepast. SIB als model is daar niet het 
juiste middel voor, maar het effect wat een model als de SIB oplevert wel. Er kan een verschuiving plaatsvinden van de 
politieke en ambtelijke werkelijkheid naar de uitvoering waardoor resultaatsturing een passend instrument is om meer 
resultaat te bewerkstelligen met overheidsgelden.

 % Gezamenlijk 
het resultaat 
definiëren

 % Een gezonde 
financiële blik 

 % Innovatie versterken 
en schaalbaarheid 

 % Katalysator voor 
meer resultaat
gericht werken

 % Testen in 
verschillende 
branches
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Hij schrijft voor Financieel Dagblad regelmatig artikelen over 
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Masters & Professional Courses

Let’s change! Dat is de uitnodiging van De Haagse Hogeschool aan 
iedereen. Wij willen de wereld waarin wij leven veranderen, verbeteren. Maar 
dat lukt alleen als we dat samen doen, zelf groeien en zo mee veranderen. 
Want wie betrokken is op de wereld waarin we leven en daarin kritisch 
rondkijkt en vooruitkijkt, weet dat we nieuwe antwoorden nodig hebben.  
En die vinden we sneller als we continu elkaars inzichten, vaardigheden  
en technieken delen en leren toepassen.

Wij tekenen er daarom voor dat studenten, docenten en partners zich 
samen ontwikkelen tot wereldburgers. Grenzeloos denkende mensen, 
die stevig in hun schoenen staan en zo uit eigen overtuiging de wereld 
tegemoet treden. Die zich realiseren dat hun eigen vakkundige inzet 
het verschil maakt. Die samen creatieve oplossingen ontwikkelen en 
toepassen. 

De Academie voor Masters & Professional Courses is als onderdeel 
van De Haagse Hogeschool een kennisinstelling die professionals met 
werkervaring verder brengt. We doen dit met masteropleidingen en 
post-bachelor onderwijs. Door persoonlijke betrokkenheid, kwalitatief en 
innovatief onderwijs en praktijkgericht onderzoek te verbinden met de 
beroepspraktijk van onze deelnemers, ontstaat veranderkracht.
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