Brabant Outcomes Fund van start
’s-Hertogenbosch, 3 juli 2019 – Vier ondernemers en drie investeerders gaan zich
de komende jaren inzetten voor een inclusievere samenleving in Brabant. Met de
ondertekening van een contract traden zij toe tot het Brabant Outcomes Fund. Het
zijn CTalents, Fladderfarm Mobiel, Refugee Team en Stichting Sarban de Toekomst.
Ook de investeerders Oranje Fonds, Stichting DOEN en de Rabo Foundation
committeerden zich door ondertekening van het contract.
De provincie Noord-Brabant is de eerste Nederlandse overheid met een Outcomes Fund, een fonds
waarbij investeerders hun investering terug kunnen verdienen als zij samen met de ondernemers
bijdragen aan het behalen van maatschappelijk resultaat. De vier ondernemers zijn in een intensief
traject geselecteerd.
Gedeputeerde Marianne van der Sloot: “Steeds meer zijn ook private partners op zoek naar het
vergroten van impact. Deze drie investeerders voegen vandaag de daad bij het woord, het gaat hen
om meer dan alleen het terugverdieneffect. Fantastisch dat Oranje Fonds, Stichting DOEN en Rabo
Foundation deze droom met ons delen en daarvoor aan de lat willen gaan staan.”
Risico
Van der Sloot: “De basis van ons fonds is resultaatfinanciering. Daarbij is een maatschappelijk
vraagstuk het uitgangspunt, waarbij niet alleen financieel succes of besparing wordt gewaardeerd,
maar juist ook maatschappelijke impact en duurzame resultaten. Het fonds keert alleen uit bij
daadwerkelijk behaald resultaat. Dat betekent dus ook dat het risico feitelijk bij de investeerders ligt,
en dat zij zelf invloed hebben op hun resultaat. Ze zijn bereid hun nek uit te steken, en de
ondernemingen te begeleiden en coachen bij het behalen van maatschappelijke impact.”
Een groeiend aantal sociaal ondernemers is bezig met de Betekeniseconomie: een economie waarbij
het creëren van maatschappelijke waarde en gewetensvol handelen centraal staat. Dat gebeurt met
een financieel rendabele onderneming, waarbij oplossingen worden gevonden op het snijvlak van
publieke en private taken. Social Finance NL en Social Impact Factory ondersteunden de provincie in
de zoektocht naar een goed instrument om hier vorm aan te geven.
Maatschappelijke impact
De werking van het BOF is gebaseerd op het financieringsmodel van de social impact bonds (SIB’s):
publiek-private resultaatfinanciering. Een SIB is een contract waarbij private investeerders investeren in
een aanpak van sociaal ondernemers, zoals het begeleiden van statushouders naar werk. Op die
wijze helpen zij bij het vergroten van de maatschappelijke impact. Als de resultaten zijn bereikt,
betaalt de overheid de investeerders terug met rendement.
Het gaat hier nadrukkelijk niet om het privatiseren van maatschappelijke vraagstukken, maar om een
publiek-private samenwerking waarbij geld wordt ingezet om maatschappelijk rendement te behalen
voor mensen in een kwetsbare positie. In dit partnership blijft de provincie de regisseur, door het
bepalen van de te halen doelen, de te bereiken doelgroep en de manier waarop gemeten wordt. Dit
gebeurt altijd in overleg en samenwerking met de andere partijen.
Voor de Brabantse pilot is een miljoen euro beschikbaar.
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