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Waarde is niet alleen een kwestie van euro’s. Het is een combinatie van euro’s, tijd, netwerk ontsluiten, 

aandacht, persoonlijke en community ontwikkeling. Dankzij dit inzicht ontstaan extra kansen voor het sociaal 

domein. Hoe kunnen gemeenten hierop inspelen?

DOOR Marco Florijn

Zakelijk en sociaal naar een hoger plan

De kracht van social finance 
in het sociaal domein

G
emeentelijke begrotingen zijn 

gekanteld. Was het fysieke 

domein voorheen dominant, 

tegenwoordig heeft het sociaal 

domein de overhand. Het sociaal 

domein kent !nanciële prikkels die 

prestaties van gemeenten moeten 

aanjagen. Dit is complex, omdat niet alle 

baten uit te drukken zijn in euro’s. Zo 

zien we dat ook goed presterende 

gemeenten soms in de knel komen. 

Social !nance is een kans om het sociaal 

domein zowel zakelijk als sociaal op een 

hoger plan te krijgen. Niet alleen 

vertaald naar euro’s, maar ook in andere 

vormen van sociaal rendement. Veel 

gemeenten kampen met koudwatervrees 

en kiezen de traditionele wegen, terwijl 

de samenleving verder is en vraagt om 

effectieve, duurzame en op maat 

georganiseerde interventies. Verbinding 

tussen belangrijke stakeholders om dit te 

realiseren blijkt lastig, ondanks dat alle 

ingrediënten aanwezig zijn. Een gemiste 

kans voor kwetsbare doelgroepen, 

sociaal ondernemers, politici, de 

gemeentebegroting, belastingbetalers en 

!nanciers. 

De nitie
Social Finance omvat manieren van 

lenen en investeren om projecten en 

organisaties te !nancieren, met als doel 

om zowel een positieve impact te 

bewerkstelligen op de samenleving, het 

milieu en duurzaamheid als het simpel-

weg verkrijgen van !nancieel rende-

ment.1 Onder de term social !nance 

verstaan we een variëteit aan benaderin-

gen, modellen en instrumenten zoals 

alternatief geld, investeringen door 

wijken en buurten, crowdfunding, 

ethisch bankieren, micro!nanciering, 

social impact bonds, social impact 

investing, maatschappelijk verantwoor-

delijk investeren en !lantropische 

investeringen.2 De meeste mensen zijn 

met social !nance in aanraking geko-

men via een social impact bond. Bij een 

social impact bond de!nieert een 

overheid het gewenste maatschappelijke 

effect, een sociale ondernemer voert een 

interventie uit om het effect te bereiken 

en een investeerder !nanciert en neemt 

het risico. Feitelijk verlegt de overheid 

hiermee het risico van het behalen van 

effecten naar de markt en de markt 

denkt actief mee met de overheid over 

een doelmatige werkwijze. De uitdaging 

is om vanuit een maatschappelijk 

gewenst effect, een businesscase te 

bouwen die een brug slaat tussen 

verschillende partners met verschillende 

belangen, een verschillende kijk op de 

wereld en die een andere communicatie 

gewend zijn. Indien de brug niet 

geslagen wordt, ontstaat er veel onbe-

grip waardoor koudwatervrees ontstaat 

en blijft de meerwaarde van social 

!nance uit beeld. 

Bijstandsbesparing
Binnen de Participatiewet zijn er 

verschillende mogelijkheden om social 

!nance toe te passen. Zo sloot Rotter-

dam3 de eerste social impact bond 

waarmee een grote groep (160) kwets-

bare jongeren richting zelfstandig 

ondernemerschap (10%), werk (30%) of 

school (20%) werd begeleid. Naast een 

bank !nancierde Start Foundation mee 

en werd de Buzinezzclub als interventie 

ingezet. Er werd zoveel bijstandsgeld 

bespaard dat de investeerders hun 

investering terugkregen met rente en 

rendement en de gemeente realiseerde 

een enorme bijstandsbesparing. Het 

belangrijkste: de jongeren herpakten 

hun rol in de samenleving en gingen 

aan de slag met een relevante opleiding, 

De gemeente realiseerde een enorme 

 bijstandsbesparing.
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startten een onderneming of vonden een 

baan die bij ze past met alle duurzame 

positieve gevolgen van dien. Een groot 

deel van dit succes is te danken aan het 

feit dat gepassioneerde en gespeciali-

seerde (sociaal) ondernemers de 

uitvoering kunnen doen dankzij privaat 

geld, losgekoppeld van de politieke 

structuren. Dit zorgt voor snelheid en 

sturing op output waarvan uiteindelijk 

ook de overheid en de Nederlandse 

burger pro!teert. Deze wijze van 

organiseren en samenwerking krijgt in 

steeds meer gemeenten navolging. 

Gezondheid
Naast de participatiewet kijken overhe-

den ook naar het tegengaan van recidive 

bij gedetineerden en zien we steeds 

meer initiatieven ontstaan die de 

gezondheid positief beïnvloeden. Zo is 

Philips in het buitenland bezig om via 

de invloed van licht depressiviteit aan te 

pakken. Ook tekorten op de Jeugdwet 

en Wmo kunnen via social !nance 

aangepakt worden. Bijvoorbeeld de 

problemen die ontstaan als een jongere 

achttien wordt en deze vanaf dat 

moment voor de overheid tot een 

andere doelgroep behoort. De jongere 

gaat hierdoor van de ene wet in de 

andere met alle overdrachtsperikelen 

van dien. De traditionele subsidierelaties 

werken dusdanig verkokerd en kennen 

verschillende grondslagen, dat het de 

continuering van zorg voor deze 

groepen moeilijk maakt. Met !nanciers 

en organisaties die slimme interventies 

kunnen toepassen, zoeken gemeenten 

naar oplossingen die dichtbij de 

leefwereld staan en obstakels in het 

systeem overbruggen. 

Begeleiding
Zo’n obstakel is bijvoorbeeld de 

benodigde combinatie van taal van de 

overheid en die van de markt: over-

heidsdoelen en -effecten mismatchen 

nogal eens met de businesscase van de 

marktpartij en met de daadwerkelijke 

uiitvoerder van de interventie. Vaak zijn 

de sociaal ondernemers te klein, volgen 

ze geen bewezen interventies of raken 

ze verstrikt tussen overheden en 

marktpartijen. 

Dit soort obstakels komt meestal 

werkenderwijs bovendrijven, waardoor 

hulp te laat ingevlogen wordt. Dit leidt 

tot frustratie bij !nanciers en gemeenten 

door moeilijke onderhandelingsproces-

sen en het onbenut laten van kennis en 

ervaring. Goede begeleiding vanaf de 

aanvang is zeer effectief en kan door-

gaans opgenomen worden als een 

prestatieafspraak in de businesscase. De 

benodigde kennis is voorhanden bij de 

vele succesvolle voorbeelden van social 

!nance die er inmiddels zijn.4 Succesvol-

le voorbeelden kennen ook een 

duidelijk politiek-bestuurlijk commit-

ment. Zonder dit commitment lopen 

interventies tegen onnodige muren op. 

Een wethouder of college kan de interne 

raderen soms een stuk sneller laten 

draaien. 

Toekomst
Lokale en regionale social !nance 

fondsen waarin de overheid, het 

bedrijfsleven (in het kader van maat-

schappelijke impact) en fondsen 

(banken en bijvoorbeeld !lantropische 

fondsen) samen aan de slag gaan, is de 

toekomst. Dat laten de vele goede 

voorbeelden in vooral Groot-Brittanië 

en de Verenigde Staten wel zien. De 

waarden in te behalen effecten of 
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Succesvolle voorbeelden kennen ook een duidelijk politiek-bestuurlijk commitment.
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middelen, worden in die landen vaak 

overzichtelijk gepresenteerd in een 

off- of online catalogus. Vervolgens 

worden (sociaal) ondernemers gezocht 

die de juiste interventies kunnen 

uitvoeren, lokaal of regionaal gewor-

teld en van voldoende omvang. Het 

scouten van de interventies en begelei-

den van organisaties die ze uitvoeren is 

hierbij essentieel. De begeleiding 

bestaat uit opschalen, de uitvoering 

monitoren en coachen bij de vraagstuk-

ken die daarbij opkomen. Het proces 

wordt bijgehouden, gemeten en er 

wordt over gerapporteerd naar de 

verschillende achterbannen zodat de 

betrokken partijen continu blijven leren 

en verbeteren. Als Nederland deze 

handschoen ook oppakt, zal het 

gidsland worden op het gebied van 

social !nance.

Magic Mix
Zorg dat in raads- en/of collegeprogram-

ma’s de mogelijkheid van social !nance 

minimaal wordt genoemd. Start op tijd 

met de voorbereidingen en doe dat 

direct met de juiste begeleiding. Zorg 

ervoor dat een neutrale partij tussen de 

verschillende partners als olie in de 

motor functioneert. Hierdoor worden 

onderhandelingen aanzienlijk versneld 

en kan elke partner tot de juiste 

afweging en besluitvorming komen. Aan 

de slag gaan met social !nance inspi-

reert, innoveert en vereist visie en lef. 

Die magic mix zorgt voor betekenisvolle 

interventies die lokaal, regionaal en 

landelijk sociaal ondernemerschap 

stimuleert, resultaten in het sociaal 

domein bevordert en uitdagingen in de 

begroting oplost. 

Marco Florijn sloot als wethouder in Rotterdam de 

eerste social impact bond van Nederland af. 

Tegenwoordig is hij directeur van Seastarters. 

www.seastarters.nl | m.!orijn@seastarters.nl | 
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Noten

1 Rizzi et al., 2018; Weber en Duan, 2012; 

Bishop en Green, 2010.

2 Périlleux, 2015; Allison et al., 2015.

3 Zie ook Sociaal Bestek 2016, nr. 6. Es, van, 

e.a. Onderzoek naar social impact bounds.

4 Zie bijvoorbeeld www.seastarters.nl.

Advertentie

U vindt ‘t op

Het startpunt voor uw

nieuwe baan in zorg en welzijn
Van dokterssassistent tot oncologisch chirurg en van basisarts 

tot fysiotherapeut. Het meest complete en relevante aanbod van 

vacatures in zorg en welzijn vindt u op Medische banenbank. 

solliciteren op uw ideale baan.

Vind uw vacature.

Klaar om aan de slag te gaan?

Het complete aanbod van zorg en welzijn vacatures

Medischebanenbank.nl

Zorg voor een neutrale partij die functioneert als 

olie in de motor tussen de verschillende partners.


