
Provincie Noord-Brabant 
legt in

 

€7 miljoen

Meten en monitoren van financieel rendement en impact  
op brede welvaart

Leningen
Afgesproken resultaten (deels) behaald: samenwerkingpartners 

delen financieel risico én winst en profiteren samen van behaalde 
maatschappelijke impact

Werkkapitaal
Impact resultaten  

niet behaald: 

Provincie betaalt 
inleg niet terug

Werkkapitaal
Impact resultaten 

behaald: 

Social impact bond: 
bij realiseren vooraf 

gedefinieerde impact betaalt 
de provincie het fonds 
5% per jaar over 2,5M 
geïnvesteerd kapitaal

Fundraising 
bij o.a. EIF en 

vermogensfondsen

€13 miljoen

Publiek en private 
samenwerking in 

geld en uitvoering

We maken (groei)kapitaal beschikbaar 
voor bedrijven die bijdragen aan 

duurzaamheid & circulariteit, 
digitalisering, voedsel & natuur en 

gezonde, gelukkige burgers. 

We spelen in op de witte vlekken in het Brabantse financieringslandschap en zetten in op het 
maximaliseren van maatschappelijke impact.

De tweede ronde van het Brabant Outcomes Fund stimuleert de brede welvaart in Brabant. Dat doen we door 
ondernemingen te ondersteunen die zowél sociaal àls ecologisch positieve impact (willen) maken met een (in potentie) 
schaalbare businesscase en die via reguliere wegen nog geen financiering kunnen krijgen.

Looptijd fonds 7 jaar

Leningen 

€17 miljoen
voor ± 15 groeibedrijven

Werkkapitaal

€3 miljoen
voor ± 5 jonge bedrijven

Het Brabant Outcomes Fund: 
samenwerken aan brede welvaart 

Wij maken maatschappelijke impact met ons biologisch 
afbreekbaar wegwerp-servies en willen verder verduurzamen. 

Financiering krijgen is lastig als je nog onvoldoende winstgevend 
bent voor reguliere financierders.

Mijn start-up zorgt dat ouderen minder vaak vallen en zich minder 
eenzaam voelen. Ik heb werkkapitaal nodig om aan te tonen dat mijn 

interventie, gericht op preventie in plaats van handelingen, werkt. Daarna 
kan ik met zorgverzekeraars en gemeenten in gesprek over vergoedingen.

Met bakfietsen bezorgen we lokale groenten bij particulieren 
en we krijgen steeds meer klanten. We hebben een andere 

groeicurve dan reguliere bezorgdiensten en hebben daarom 
een lening nodig met een langere looptijd. 

Onze investering mikt op twee soorten 
rendement: maatschappelijke en 

financiële impact. Als we dat laatste  
niet halen, is de belegging financieel 
minder succesvol, maar dragen we  

toch bij aan een maatschappelijk doel.

+  100

Samen Slim Slagvaardig

Het was lastig voor mijn zoon om 
zonder diploma een baan te vinden. 

Nu werkt hij bij een bedrijf dat 
circulaire zonnepanelen maakt en 
daar leert hij het installateurs-vak.


