
Een arrangement tussen een of meerdere 
overheidspartijen en een externe 
organisatie, waarbij de overheid een 
maatschappelijke uitkomst specificeert en 
belooft de externe organisatie een vooraf 
bepaald bedrag te betalen als deze in 
staat is de maatschappelijke uitkomst te 
realiseren’ (Costa et al. 2012)
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SOCIAL IMPACT BOND
Hoe het werkt
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Aantal SIB’s stijgt sterk
Nadat de eerste SIB’s uit 2011 hun succes 
hebben bewezen heeft de toepassing van het 
model een vlucht genomen vanaf eind 2014. 
De primeur voor de eerste SIB op continentaal 
Europa was in Rotterdam in 2013. 
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Aantal SIB’s in 
Groot-Brittannië 

3 Aantal SIB’s in 
Nederland 
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samenwerking

De social impact bond als basis voor een veranderend sociaal domein

Overheidsinstelling

Intermediair Sociaal ondernemer

Investeerders
Onafhankelijk 
beoordelaar

1. Een contract wordt 
gesloten met de 
overheid waarin zij 
toezeggen een bepaald 
rendement te bieden 
voor een behaald 
resultaat met sociale 
impact.

3. De sociaal ondernemer 
ontvangt het benodigde 
werkkapitaal om het 
gespecificeerd resultaat 
te kunnen 
bewerkstelligen.

2. Op basis van het contract wordt er 
vooraf geld opgehaald bij de 
investeerders.

4. Gebaseerd op de mate waarin het 
resultaat is bereikt, zoals bepaald door 
de onafhankelijk beoordelaar, betaalt 
de overheid investeerders via de 
intermediair.

Werkplaats Rotterdam Zuid Buzinezz Club
 Gericht op het terugleiden van 

750 mensen met grote afstand 
van de arbeidsmarkt naar werk

 Op één na grootste SIB in de 
wereld

 De Buzinezzclub begeleidt 
jongeren met een uitkering bij 
het maken van de stap naar een 
opleiding, werk of eigen 
onderneming.

Health Impact Bond (Fresno, Californië)
 Bond die zich richt op het terugdringen van 

Astma. Investeerders worden beloond zodra 
er een significante vermindering van 
astmapatiënten is gerealiseerd.
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