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GERRIT ZALM EN 
KEES VENDRIK IN GESPREK

‘ONDERNEMEN IS LEUK. 
SOCIAAL ONDERNEMEN IS PRACHTIG!’

‘GENOEG PARTIJEN WILLEN
INVESTEREN IN SIBS, 
DE KUNST IS OM HET IN DE 
JUISTE VORM TE GIETEN.’

RICHARD KOOLOOS (ABN AMRO)
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‘VOOR DUURZAME OPLOSSINGEN 
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SAMENWERKINGEN NODIG’

ANNE MALJERS (ORANJE FONDS)
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Voorwoord

Nederland is een van de meest ontwikkelde landen 
ter wereld en de bevolking scoort hoog op geluk. 
Maar als het ons zo goed gaat, waarom zou een 

aantal jonge professionals dan toch uit het comfort van een 
groot bedrijf stappen om maatschappelijke vraagstukken op te 
lossen? Is er dan behoefte aan andere vormen van financiering? 
Het antwoord is ja. 

We leven in een tijd die zich kenmerkt door transformatie,  
van digitalisering tot migratie. In deze complexe samenleving 
krijgt niet iedereen dezelfde kansen of mogelijkheden om mee 
te doen. Deze tijden vragen om pionierschap als het gaat om 
verantwoorde financiële innovaties voor maatschappelijke 
projecten die bijdragen aan een inclusieve samenleving. Het 
gaat om jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt en die 
ondanks de aantrekkende economie toch aan de kant staan. 
Om militairen die zich jarenlang hebben ingezet voor de veilig- 
heid van ons land, maar door mentale stress extra ondersteuning 
nodig hebben om hun plekje in de maatschappij terug te 
winnen. En om vluchtelingen die meer nodig hebben dan een 
baan om écht te kunnen participeren in onze samenleving. Met 
Social Finance NL kunnen we werken aan een inclusieve samen-
leving, waarin ruimte gecreëerd wordt via positieve financiële 
impulsen. Om innovaties op sociaal gebied te realiseren en de 
positieve interactie tussen mensen te bevorderen. Alles draait 
om het organiseren van samenwerking tussen overheden, 
bedrijven, (vrijwilligers)organisaties, NGO’s, onderwijs en nog 
veel meer partijen. 

Maatschappelijke vraagstukken zijn complex en niemand kan ze 
alleen oplossen. De pioniers van Social Finance NL hebben in de 
afgelopen jaren veel kennis en kunde opgedaan om eco-
systemen van diverse partijen rondom prangende maatschap-
pelijke vraagstukken en specifieke doelgroepen op te bouwen. 
Zij waren betrokken bij het ontwerpen en uitrollen van de 
eerste Social Impact Bonds in Nederland. Die laten nu zien dat 
die kennis kan worden ingezet voor allerhande innovatieve 
(financiële) instrumenten, om de meest complexe maatschap-
pelijke vraagstukken vanuit de kern aan te pakken. 

Zij hebben vanaf dag 1 kunnen bouwen op het internationale 
Global Network van Social Finance-organisaties, om hun kennis 

en expertise ook in Nederland te kunnen implementeren. We 
zijn dan ook trots dat Social Finance NL nu zelf onderdeel 
uitmaakt van dit Global Network. 

Onze ambitie zou niet kunnen worden waargemaakt zonder 
de meerjarige steun van Het Oranje Fonds en ABN AMRO. Zij 
zijn de Founding Partners van Social Finance NL en wij zijn hen 
dankbaar voor het vertrouwen, de ondersteuning en de actieve 
betrokkenheid. 

Met Social Finance NL gaan we de komende jaren ingewik-
kelde uitdagingen met een pioniersgeest aan, omdat we ervan 
overtuigd zijn dat een inclusieve samenleving een betere en 
gelukkigere samenleving voor iedereen is. 

Prof. dr. Annemieke Roobeek, voorzitter Social Finance NL    

EEN INCLUSIEVE SAMENLEVING 
VOOR IEDEREEN

Founding Partners

Zonder de founding partners was SFNL er niet geweest. 
Hoog tijd om het Oranje Fonds en ABN AMRO in de spot-
lights te zetten. Wat dreef deze organisaties om in deze 
driehoeksverhouding te stappen en wat zijn de doelen? 

AAN DE WIEG

ORANJE FONDS 
Anne Maljers
Plaatsvervangend directeur / Hoofd Projectadvies 

DRIVE 
Ik heb een achtergrond in internationale samenwerking en 
onderwijs en werd altijd al gegrepen door mensen die hun tijd 
en energie inzetten om de wereld op welke manier dan ook 
beter te maken. Bij het Oranje Fonds kan ik daarbij onder-
steunen. Door allerlei initiatieven te steunen met geld, kennis 
en contacten werken we mee aan een sociaal verbonden 
Nederland waarin iedereen meedoet. 

SOCIAL FINANCE NL 
Via onze programma’s jagen we innovatie aan in het sociale 
domein. Kennisdeling vinden we daarin erg belangrijk en we 
zoeken actief naar innovatieve financieringsinstrumenten. De 
Social Impact Bonds vinden we erg interessant, omdat hierbij 
een andere verhouding tussen overheden, uitvoerders 
en private financiers ontstaat, die echt kan leiden tot een 
win-win-situatie. Bij de ontwikkeling van SIBs hebben we nauw 
opgetrokken met de oprichters van SFNL. Wij geloven in hun 
plan en de mensen met wie ze samenwerken.

BELANG 
Onze samenleving staat voor grote maatschappelijke vraag-
stukken. Voor duurzame oplossingen zijn oude en nieuwe tools 
en samenwerkingsverbanden nodig. Iedereen kan het wiel 
zelf gaan uitvinden, maar we kunnen ook samen die expertise 
ontwikkelen. Dat doet SFNL, gesteund door ruime ervaring van 
zusterorganisaties.

SAMENWERKING 
Een open, lerend en volwassen ecosysteem om met een 
verscheidenheid aan financieringsvormen een zo groot mogelijk 
maatschappelijk rendement te bereiken!

ABN AMRO
Richard Kooloos
Directeur Duurzaam Bankieren 

DRIVE 
Kijkend naar de ontwikkeling van de SIB in onder meer 
Groot-Brittannië concludeerde ABN AMRO dat dit concept in 
Nederland ook erg goed zou werken. De kracht van de private 
en de publieke sector kan hierbij namelijk mooi worden gecom-
bineerd: een resultaatgerichte business case voor de oplossing 
van een maatschappelijk probleem. Met zes SIBs hebben we 
de markt opgebouwd, maar kunnen opschalen vraagt om een 
andere insteek. 

SOCAL FINANCE NL 
Social Finance NL is hiervoor de juiste organisatie. Publieke 
partijen hebben behoefte aan onafhankelijke ondersteuning 
om tot een juiste uitvraag te komen. Daar ligt nu de bottleneck. 
Genoeg partijen willen investeren in SIBs, de kunst is om het 
in de juiste vorm te gieten. Dat deden we eerst vanuit ABN 
AMRO, maar dan word je beperkt tot eigen klanten. Nu kan 
Social Finance NL de vleugels uitslaan en iedereen bedienen.

BELANG 
De methoden die bij SIBs worden gebruikt zijn ook bij meer 
reguliere instrumenten als subsidies heel goed bruikbaar: 
doelen vaststellen, nulmetingen doen, controlegroep hebben 
en de impact van de interventie meten.

SAMENWERKING
Met SFNL wordt het voor andere financiers misschien makke-
lijker om te participeren in de opzet van een SIB. De focus 
van ABN AMRO verschuift met de komst van SFNL naar het 
ophogen van het aantal SIBs in Nederland, zodat we samen 
de maatschappelijke impact verder en sneller kunnen laten 
groeien. 

Tekst: Jessica Numann
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Internationaal ecosysteem

Het aanpakken van complexe en urgente sociale 
vraagstukken vraagt om innovatieve vormen 
van impactfinanciering. Om dit van de grond 

te krijgen werd eind 2007 Social Finance UK opgericht. Sinds 
de lancering van de eerste Social Impact Bond (SIB) in 2010 is 
de interesse in dit financieringsinstrument wereldwijd sterk 
gegroeid, wat heeft geleid tot de uitbreiding van het Social 
Finance Global Network naar de Verenigde  Staten, Israël, India 
en nu dus ook Nederland. 

ZO GAAT 
SOCIAL FINANCE 
DE WERELD 
ROND

Alle lokale organisaties zijn in eigen land pionier op dit gebied 
en hebben gezamenlijk meer SIBs gelanceerd dan welke andere 
intermediair dan ook. De leden van het Global Network werken 
actief samen om SIBs en andere innovatieve financierings-
constructies in te zetten voor betere maatschappelijke resul-
taten en betrekken daar sterke, lokale partners bij. Hoewel alle 
Social Finance-organisaties zich in eerste instantie richten op 
projecten in eigen land, werken ze ook regelmatig samen voor 
betere maatschappelijke resultaten in ontwikkelingslanden.  

Internationaal ecosysteem

'Het Social Finance Global Network heeft de afgelopen 
tien jaar geholpen om van het Social Impact Bond-
concept een bruisende internationale beweging te maken.'

'Met de aankondiging van Social Finance Nederland ver-
welkomen we een nieuwe partner in innovatie en impact’.

Tracy Palandjian, 
CEO en co-founder van Social Finance US

US ISRAEL
'We heten Social Finance Nederland van harte welkom 
bij de Social Finance Global Network-familie!’

'Het SFNL-team bestaat uit professionals uit het veld met 
een passie om het verschil te maken voor mensen.’

'Deze uitbreiding weerspiegelt de wereldwijde groei van de 
vraag naar innovatieve financieringsinstrumenten om 
sociale vraagstukken op te lossen. Samen zullen we 
ernaar streven om een blijvende en positieve impact te 
hebben voor toekomstige generaties.’

Yaron Neudorfer, 
co-founder en CEO van Social Finance Israel

Nederland heeft een sterke geschiedenis van ethisch 
bankieren en verantwoord investeren. Daarom is het 
geweldig dat Social Finance NL de nieuwste toevoeging is 
aan onze familie. Gezamenlijk hopen we verder vorm te 
geven aan de beweging om maatschappelijk resultaat te 
behalen met behulp van gemengde financieringsvormen.  
Social Finance India is amper drie maanden ouder dan 
Social Finance NL en ik ben er zeker van dat we veel 
zullen leren terwijl we samen opgroeien. Onze allerbeste 
wensen!’

Govind Sankaranarayanan, 
CEO van Social Finance India

‘Verheugd verwelkomen we onze Nederlandse partners in 
het Social Finance Global Network. Als netwerk hebben 
we veel waardevolle ervaringen opgedaan, die we graag 
effectief inzetten voor het realiseren van betere uitkomsten 
voor mensen en gemeenschappen in Nederland. We kijken 
er ook naar uit om van jullie ervaringen te leren.’

David Hutchison, 
CEO van Social Finance UK     

INDIA

UK
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Interview

Op een druilerige donderdagmiddag ontmoeten Gerrit Zalm en Kees Vendrik elkaar - 
en ons - in het Haagse Nutshuis. Een toepasselijke plek: ooit het hoofdkantoor van de 
Nutsspaarbank, nu het thuishonk van allerlei maatschappelijke instellingen. Beide heren 
hebben ervaring in de politiek én in de financiële sector, maar vanuit verschillende 
invalshoeken. Social Finance NL is benieuwd hoe zij aankijken tegen publiek-private 
samenwerking en de maatschappelijke rol van de financiële  sector, en last but not least: 
werkt het Social Finance-gedachtegoed in Nederland? Hoog tijd voor een dubbelinterview.

LINKSOM OF RECHTSOM 
NAAR EEN BETER 
RESULTAAT
Tekst: Ruben Koekoek

Twee politici die het Binnenhof verruilden voor een bankge-
bouw: Zalm belandde na zijn VVD-ministerschap bij de DSB 
Bank en trad daarna aan als CEO van ABN AMRO. Vendrik 
stond op uit zijn GroenLinks-zetel voor een baan bij de 
Algemene Rekenkamer en is nu hoofdeconoom van de Triodos 
Bank. Al snel wordt duidelijk dat er veel genegenheid is tussen 
beide heren. ‘Kees heeft de bevlogenheid van GroenLinks en 
combineert dat met de degelijkheid van een nette VVD’er’, 
plaagt Zalm. ‘En Gerrit is een zeer sociaal bewogen man met 
het verkeerde partijlidmaatschap!’

MAATSCHAPPELIJKE IMPACT VAN GELD
Vendrik: Ik vond de Triodos Bank altijd al een mooie bank. Met de 
herinnering aan de kredietcrisis in het achterhoofd geloof ik dat de 
maatschappelijke rol van de financiële sector toekomstbepalend 
wordt. Geld heeft altijd een maatschappelijke impact. Die moet je 

meenemen in de overweging om ergens in te investeren. De toets op 
maatschappelijke impact is ons uit het hart gegrepen. We concen-
treren ons puur op de reële economie en dat levert een robuuste 
bank met een mooie portefeuille op. Steeds weer vragen we ons af 
waar we betekenisvol willen zijn. Ik hoor heel graag hoe Gerrit deze 
maatschappelijke rol ziet.

Zalm: Ik geloof daar ook in. Het is goed dat er een donker‑
groene en diep sociale nichespeler is. Aan de andere kant is 

‘Is het niet een idee 
dat Triodos de 

Volksbank overneemt?’ 

Gerrit Zalm (links)  en Kees Vendrik

Interview

ABN AMRO veel groter en heeft daarom enorme potentiële 
impact op het gebied van bijvoorbeeld duurzaam beleggen. 
Dat zijn dan ineens substantiële bedragen, groter dan de hele 
portefeuille van Triodos.

Als liberaal vind ik dat niet alles van de overheid moet komen, 
dus moeten we het van het bedrijfsleven hebben, ook op het 
gebied van klimaat of sociaal beleid. Op die manier hebben 
we bij ABN AMRO mooie stappen gezet. Met Social Impact 
Bonds waren we de eerste en grootste in Nederland. Het ging 
om kleinere bedragen, maar we zetten wel onze expertise 
in bij het bedenken van maatschappelijke financierings–
constructies. En bij gebleken effectiviteit krijgen beleggers 
betaald. Een hele mooie combinatie, maar extreem inge‑
wikkeld omdat je een driehoek moet maken van bedrijven, 
financiers en een overheidsinstelling.

Met een beheerd vermogen van meer dan 14 miljard euro en 
700.000 klanten zou ik ons geen nichebank willen noemen, maar 
dat terzijde. Als je goed kijkt naar het klimaatvraagstuk en wat het 
kabinet met VVD-minister Wiebes voor ogen heeft - 49% reductie in 
2030 -  weet je dat veel groene financiering nodig is. Maar wat doe 
je met bestaande fossiele industrieën? Laat je de markt dat probleem 
oplossen? En wat gebeurt er dan met stranded assets? Ik denk dat 
banken met elkaar moeten bepalen hoe ze hier afscheid van nemen. 
En we zijn al aan de late kant.
 
Ik vind de rol van banken bij het behalen van de klimaat-
doestellingen een goed voorbeeld van de maatschappelijke rol van 
de financiële sector. Ik zou het mooi vinden als Ralph Hamers zegt: ik 
doe mee! De 49% van minister Wiebes is ook mijn 49%!

Het probleem is wel dat die 49% een Nederlandse doel‑
stelling is. Wij financieren geen kolenmijnen en grote energie‑
bedrijven ontvangen nauwelijks financiering. Shell heeft een 
eigen vermogen van 80%. Of dit een systeemrisico voor de 
banken is betwijfel ik, want zij financieren deze bedrijven 
maar voor een paar jaar. Het is meer een vraagstuk voor 
aandelenbezitters. Ik vind het lastig om voor de banken 
targets te maken en die te linken aan de 49% van Wiebes.

Koekoek: De overheid heeft deelnemingen genomen in SNS 
en ABN AMRO. Had de minister niet meer moeten sturen op 
maatschappelijke waarde van deze bedrijven, in plaats van 
een zo hoog mogelijke verkoopprijs? Heb je niet de verkeerde 
opdracht van de minister gekregen, Gerrit?

Nee, ik vond het een hele goede opdracht. De stelling ‘we 
hebben een bank, laten we er leuke dingen mee doen’ spreekt 
mij niet zo aan. SNS is bijna trots op het feit dat ze laag rende‑
ment hebben. Dat kan. Ik vind dat de minister van Financiën 
als tijdelijk aandeelhouder zo veel mogelijk geld terug moet 
zien te krijgen. De staat is noodgedwongen en per toeval 
eigenaar geworden van twee banken. Het lijkt me geen goed 
idee om daarom de hele economische orde te veranderen.

‘Voor ABN AMRO is de beslissing allang genomen: het wordt deel 
voor deel publiek verkocht. Ik had het interessant gevonden als de 
politiek meer tijd had genomen te ontdekken welke soort financiële 
sector we na de crisis willen.’

Is het niet een idee dat Triodos de Volksbank overneemt? 
Zeker als we de Volksbank niet aan de hoogste bieder willen 
verkopen. De minister van Financiën moet dan wel helpen, 
want Triodos kan niet even een paar miljard op tafel leggen.

‘Voor zover ik weet staat dit niet op de agenda.’

‘Maar zo’n reverse takeover is toch leuk?’

‘We zijn meer van de organische groei.’

BRUTO NATIONAAL GELUK
Bruto Nationaal Geluk is een mission impossible. De brede 
welvaartsmeting is wel waardevol. Het CBS heeft een breed 
scala van indicatoren geselecteerd, waarmee je naast de 
economie andere factoren meet. Maar alles in een cijfer 
vatten is niet haalbaar en misleidend. Trouwens, waarom 
Bruto? Wat trek je dan van het geluk af? Zeg dan Netto.

Het prachtige landje Bhutan stuurt op het Bruto Nationaal Geluk. 
Maar ik ben het met Gerrit eens dat je met een megacorrectie op 
BNP niet uitkomt op de ultieme welvaart. Ik geloof in de route van 
het CBS: een rapport voor de brede welvaart hier en nu, later en 
elders, en met alle relevante data. Dat is de brede, holistische blik 
die nodig is. Van oudsher snapt Triodos de beperkingen van het BNP. 
In het maatschappelijk debat is een vergoddelijking van het BNP 
de ultieme maatstaf, maar er is meer. We proberen een afweging te 
maken tussen materiële welvaart en andere elementen die bepalend 
zijn voor de stand van het land. Ik vind dat een verrijking. Ik vind het 
BNG sympathiek, maar in termen van de brede welvaart.

We zijn het met elkaar eens dat de meting van de brede 
welvaart door het CBS een prachtig product is!

Ik vind het mooi dat de brede welvaartsmeting eindelijk eens scherp 
zicht geeft op het feit dat de onze welvaart afhankelijk is van allerlei 
buitenlandse grondstoffen, landgebruik en biomassa. Het laat zien 
dat de grondstoffen er over tien jaar niet meer zijn en dat is be-
dreigend voor onze welvaart.  

‘Maak van de Rekenkamer 
meer een McKinsey en 

minder een boekhouder.’
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Interview

IS METEN WEL WETEN?
Zou de Rekenkamer niet veel meer op resultaat moeten 
meten en veel minder op doelmatigheid?

De gezondheidszorg gaat kapot aan het heersende tel‑
syndroom. De link tussen doelen en inzet is vaag. Bij Defensie 
bijvoorbeeld. Wat willen we bereiken? Wereldvrede? Hoe 
gaan we dat meten? Kijk uit dat je niet alles SMART wilt 
maken, het wordt al snel STUPID!

Dit geldt ook voor de Rekenkamer. Arno (Visser, president 
van de Rekenkamer, red.) denkt soms dat boekhouding de 
oplossing voor alles is. Maar selectief onderzoek naar de 
juiste werking is beter dan  permanent alles meten. Dat wil 
de Rekenkamer nog iets te vaak: een beetje Bruto Nationaal 
Geluk‑achtig. Dat neemt niet weg dat goede resultaatmetingen 
mogelijk zijn, bijvoorbeeld met een Social Impact Bond.

Ik ben het met Gerrit eens dat niet alles meetbaar is. Ik herken de 
struggle uit mijn tijd bij de Rekenkamer. Hoe kun je goed onderzoek 
doen naar de effectiviteit van overheidsbeleid en de bijbehorende 
bestedingen? En dat onderzoek is een heel andere taak dan die de 
wetgever voor de Rekenkamer in gedachten had, namelijk contro-
leren of de overheid geld uitgeeft op de manier die het parlement 
had bedacht. In de jaren ‘80 was het echt een zooitje. We wisten niet 
wat er met miljarden aan belastinggeld was gebeurd. Nu weten we 
veel beter waar we geld aan uitgeven. Maar de volgende stap is van 
een andere orde. De Rekenkamer richt zich nu op het aanpakken van 
een aantal grotere vraagstukken, verdeeld over een paar departe-
menten. Houd die goed tegen het licht en ga kritisch achter het grote 
geld aan. Denk aan een deel van de sociale zekerheid, een deel van 
de veiligheid, of een fors deel van Defensie. Bekijk wat de doel-
stellingen waren, daarna controleer je of publiek geld goed besteed 
wordt: dat blijft de hoeksteen van onze democratie. Maar maak van 
impact meten geen fetish.

Daar ben ik het mee eens. Maak van de Rekenkamer meer 
een McKinsey en minder een boekhouder.

Bij jouw afscheid van de Rekenkamer gaf je aan dat de over‑
heid meer als bedrijf moet werken. Wat bedoel je daarmee?

Kijk naar wat de overheid doet in financieel moeilijke tijden: alle 
budgetten gaan direct naar beneden. Geen bedrijf doet dat. Als je 
over drie jaar kosten wilt besparen, moet je nu investeren in inno-
vatie en digitalisering. Dat is de bedrijfsmatige aanpak die ik bedoel. 
Je ziet ook in de onderzoeken dat uitvoeringsorganisaties na een 

besparing meteen klem kwamen te zitten omdat ze de benodigde 
investeringen niet konden doen.  

SOCIAL IMPACT BOND
In ben aangenaam verrast door de SIB voor recidivisten. 
De vraag is wel hoe je de besparingen terugkrijgt bij de 
investeerder. Het is arbeidsintensief. Je moet per onderwerp 
een constructie maken. Maar als het lukt is het wel erg leuk. 
En uiteindelijk gaat het dan eens niet om de besparing, maar 
om het feit dat mensen minder vaak in de gevangenis terecht‑
komen of dat jongeren een baan vinden. Er is een achterliggend 
sociaal doel dat ook financieel interessant kan worden voor 
gemeenten en investeerders.

In Nederland zijn de SIBs op besparingen gericht, maar in 
het buitenland wordt ook gekeken naar zachtere doelen, 
zoals het verminderen van eenzaamheid. Met het ministerie 
van Defensie kijken we in het kader van re‑integratie van 
uitgevallen militairen ook naar zachtere factoren, zoals het 
verhogen van welzijn.

Dan moet je er een prijskaartje aan hangen. Dan moet er 
een subsidie bij. Ik zeg niet dat dit fout is, maar het leuke 
van de constructie tot nu toe is dat mensen er beter van 
worden en het financieel rendabel is. De overheid hoeft geen 
cent ter beschikking te stellen. No cure no pay. Hier valt nog 
een wereld te winnen. Het is ook interessant voor andere 
gemeenten en op andere beleidsterreinen. Soms gaat het ook 
mis, maar dan is de investeerder zijn geld kwijt. It’s all in the 
game.

GELD SPEELT (G)EEN ROL
Iedereen is altijd heel negatief over beloningssystemen. Maar 
de beloning kan ook afhankelijk zijn van CO2‑doelstellingen. 
Dan is het een leuke motivatie. Bij ABN AMRO werden 
mensen beloond op solvabiliteit, diversiteit en liquiditeit.  
Je moet niet belonen op winst. Met het gebruik van de juiste 
indicatoren kun je verantwoordelijk gedrag prima belonen. 
Het woord bonus is alleen dermate besmet geraakt dat ik 
denk dat dit niet meer mogelijk is.

Ik kom echt uit een andere wereld. Ik snap de redenering wel, maar 
ik geloof dat je als medewerker van een organisatie deel uitmaakt 
van een collectief. Het kan best eens voorkomen dat je iets extra’s 
doet voor iemand die een bijzondere prestatie heeft geleverd, maar 
dat je beloning zo’n centrale rol laat spelen… zo zit ik niet in elkaar. 
Beloning is voor mij amper een motivatie om iets wel of niet te doen.

Voor mij speelt dat ook niet. Ik had de discussie met Wouter 
Bos (toenmalig minister van Financiën, red.) Hij wilde een 
beloningsregeling voor mij, omdat ik er persoonlijk belang bij 
moest hebben dat de verkoop van de bank veel zou opleveren. 
Daar ben ik akkoord mee gegaan, op voorwaarde dat ik bij 
vertrek geen ontslagvergoeding zou ontvangen. Maar niet 
iedereen zit zo in elkaar. Zeker bij een grote organisatie kun 
je het niet helemaal hebben van de intrinsieke motivatie. Dus 

‘Kijk uit dat je niet alles 
SMART wilt maken, het 
wordt al snel STUPID!’

Interview

als je een indicatorensysteem kunt ontwikkelen dat de doelen 
van een organisatie goed representeert, vind ik dat niet erg. 
Maar persoonlijk heb ik er ook niet zo veel mee. Dat komt ook 
omdat de salarissen in de marktsector zo veel hoger waren 
dan wat ik gewend was als minister. Voor geld doe ik niets 
meer. Je moet het zinvol en leuk vinden.

Op een gegeven moment was er de rel over de verhoging van 
100.000 euro van het salaris van de Raad van Bestuur.

Als ik hetzelfde systeem had als zij, had ik gezegd: jongens, 
misschien moeten we dit niet doen. Maar ik voelde me 
verantwoordelijk tegenover de anderen. Ik had namens de 
firma een arbeidsovereenkomst met hen gesloten en voelde 
me verplicht om deze na te komen en tot het uiterste te 
verdedigen. Maar achteraf heb ik hen hier ook geen plezier 
mee gedaan. Dat was fout. Ze hebben het uiteindelijk ook 
teruggestort, ondanks het feit dat het parlement er destijds 
mee akkoord is gegaan. De hypocrisie van het parlement kan 
wat dat betreft ook weleens lelijk zijn.

In mijn beleving is er een verschil tussen wat je een persoon toere-
kent en hoe je hem beloont. Qua rationaliteit: een bedrijf is niet zo 
opgebouwd dat individuen kunnen worden uitgelicht vanwege een 
bijzondere prestatie. Ik ben daar sceptisch over. Anderen vragen 
zich dan af waarom zij niets krijgen. Zij zijn toch ook onderdeel van 
de collectieve prestatie? Zeker bij belonen aan de top bestaat de 
misvatting dat het succes of falen van de onderneming grotendeels 
is toe te rekenen aan de CEO. In termen van verantwoordelijkheid 
zijn er salarisverschillen, in termen van prestaties niet. Ik geloof meer 
in collectieve prestaties. In het geval van een Social Impact Bond, 

waar je investeerders voor een prestatie beloont, is dat anders.

Inderdaad, dat is dan een ondernemer. Een ondernemer 
werkt voor eigen rekening en risico. Ik ontving altijd gewoon 
loon. Ik ben geen ondernemerstype, maar heb er grote 
bewondering voor wat ondernemers doen. Mensen die 
zelf iets opstarten en succesvol zijn vind ik geweldig. Zeker 
sociaal ondernemers! Dat vind ik een andere categorie dan de 
bonusdiscussie. Maar op persoonlijk gevoelsniveau  zijn we 
het eens. We geven er allebei niet zo veel om. En ik kan mijn 
geld toch niet opmaken.

Nog een laatste tip voor Social Finance NL?

Maak je niet afhankelijk van ABN AMRO, maar ga ook naar 
Triodos. Die hebben geld te veel en ongelofelijk veel invester‑
ingscapaciteit, haha. ABN AMRO is mede dankzij jou, Ruben 
‑ en ik heb dat meteen gesteund ‑ voorloper geweest. Het zou 
goed zijn als meer financiële instellingen hier geld in steken. 
Ook voor kleinere instellingen liggen hier mogelijkheden.

Wees een beetje lief voor de ambtenaar. Er wordt snel op ze 
gescholden ‘omdat ze het niet snappen’. Dat zou best kunnen, maar 
ze doen ook hun best. Bij gemeenten en lagere overheden, maar ook 
bij het Rijk is heel veel financiering van publieke sector input based, 
dit is outcome based. Dat is echt nieuw voor ze.

Goed, Kees. We hebben weinig ruzie gehad, jammer!

Let goed op de mate van integriteit van de initiatieven. Focus op 
nieuwe creatieve zakelijke initiatieven, zoals statushouders. Daar 
mogen investeerders voor beloond worden. Maar ik hoor ook wel 
eens initiatieven voorbij komen, ook internationaal, waarbij zake-
lijkheid en ethiek niet meer in balans zijn. Daar moet je een neus 
voor hebben en je hebt kritische gasten nodig die je daarvoor 
hoeden. Als je dat doet, heb je automatisch meer credits aan de kant 
van de politiek en de ambtenaren. Bewaak de integriteit van wat je 
mogelijk maakt via je platform.   

‘Bewaak de integriteit 
van wat je mogelijk 

maakt via je platform.’



SFNL. 15SFNL. 14

Kennismaken

ZOMAAR EEN 
DAG IN HET LEVEN 
VAN EEN SF’ER

Sinds april 2018 werk ik bij Social Finance 
NL. Een geboren en getogen Amsterdammer, 
al klopt dit volgens mijn vriend niet 
helemaal, omdat ik mijn basisschooltijd 
in Oostzaan heb doorgebracht. Ik heb 
gestudeerd aan University College in Utrecht 
en Londen en nadat ik was gepromoveerd 
in de Psycholinguïstiek wilde ik iets heel 
anders. Dat werd Social Finance NL. Ik heb 
het erg naar mijn zin, het is zo ongelooflijk 
divers! Maar hoe ziet zo’n dag op de zaak er 
nou uit?  

daily schedule
7.00 uur
Binnen een half uur ben ik ‘s ochtends de deur uit. 
Na een fietstocht van drie kwartier ben ik rond 
08:15 uur op kantoor. Ik woon in Nieuw-West en het 
Koninklijk Instituut voor de Tropen ligt aan de andere 
kant van de stad. Maar mij hoor je niet klagen, het is 
een leuke fietstocht en een beetje lichaamsbeweging 
kan nooit kwaad. 

8.15 uur
Bij binnenkomst loop ik eerst naar het keukentje 
voor een goedgevulde kom met yoghurt en granola 
en een lekkere kop fairtrade koffie. Vandaag begin ik 
met het doorspitten van mijn mail. Het is maandag 
en dan hebben we ‘s ochtends een team-meetup. We 
spreken de afgelopen week door en doen een rondje 
updates: wie is waarmee bezig en kan de rest nog 
ergens bij helpen? 

NAAM: Tiffany Boersma (27)

FUNCTIE: analist

WOONPLAATS:  Amsterdam

SF-STOKPAARDJE: 

impact meetmethodieken

12.15 uur
Lunch! Het is onhollands mooi weer en we 
lunchen gezellig met z’n allen bij het kleine 
vijvertje in de tuin van het KIT. 

12.45 uur
De afspraak in Den Bosch 
is pas om 17.00 uur, 
maar we gaan wat eerder 
om de laatste dingen te 
bespreken met Astrid 
Kaag, projectleider vanuit 
de provincie. Helaas is er 
geen tijd meer voor een 
potje tafeltennis tegen 
Sabine. Morgen dan maar!

16.00 uur
Aangekomen op het pro-
vinciehuis zetten Ruben 
en ik samen met Astrid 
de laatste puntjes op de i 
van de presentatie aan de 
gedeputeerden . Wat is er 
tot nu toe gebeurd, waar 
staan we en waar willen 
we heen?  We zijn vrij snel klaar. Eigenlijk staat alles 
wel. Nog even een kop koffie en dan knallen!

18.00 uur
Dat ging lekker! Iedereen was tevreden en de gedepu-
teerden waren enthousiast over de richting die wij 
willen inslaan. We kunnen nu dus weer flinke stappen 
zetten met het resultatenfonds.

18.30 uur
Op de ov-fiets gaan we terug naar station Den Bosch. 
Ineens bedenk ik me dat mijn fiets nog bij Amsterdam 
Amstel staat. Het is toch sneller om de trein naar 
Amsterdam Sloterdijk te nemen, dan pik ik mijn fiets 
morgen weer op. 

Een drukke dag dus. Ik heb niet alles kunnen doen, 
maar ben zeker wel tevreden. Morgen de rest van de 
to do-lijst afwerken.  

9.30 uur
Voor de SIB Jongvolwassenen in Leiden moe-
ten een paar dingen worden afgetikt. Daar-
naast ben ik samen met Sabine en Björn aan 
het nadenken over een methodiek waarmee 
we het meten van impact en de resultaten 
van onze projecten kunnen standaardiseren 
en in één programma kunnen onderbrengen 
(want inderdaad: meten is weten). Er moeten 
nog wat ideeën op papier worden gezet, want 
deze week zijn er twee calls met internationale 
experts op dit gebied. Ook moeten de laatste 
dingen voor het gesprek met gedeputeerden 
Henri Swinkels en Erik van Merrienboer van de 
provincie Noord-Brabant worden voorbereid. 
Het gesprek vindt plaats naar aanleiding van 
het resultatenfonds dat de provincie met Social 
Finance NL aan het opzetten is (zie ook pag. 16). 
Ruben en ik gaan hiervoor vanmiddag (met de 
trein!) naar het provinciehuis in Den Bosch. 

Kennismaken
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Tekst: Jessica Numann

Stichting 180 doet 
zijn naam eer aan: 
de mindset van 

pro bleemjongeren en ex-ge-
detineerden honderdtachtig 
graden draaien. Directeur 
Irma van der Veen vertelt 
hoe belangrijk het is om 
hierbij samen te werken met 
partijen als Social Finance 
NL.

Als directeur van een school voor speciaal 
voortgezet onderwijs gelieerd aan een 
Justitiële Jeugdinrichting viel het Van der 
Veen op dat de focus van onderwijs op 
klassikale lessen ligt. ‘Dit terwijl jongeren 
in de praktijk moeten leren, niet alleen in 
de bankjes!’ Haar overtuiging resulteerde 
in 1998 in arbeidstoeleidingprogramma 
Work-Wise Direct, dat werd geïmple-
menteerd in alle vestigingen van Justitiële 
Jeugdinrichtingen en inzet op het belang 
van het hebben van een baan, huisvesting, 
een sociaal netwerk en invulling van vrije 
tijd. Want, zo meent Van der Veen: ‘Ellende 
ontstaat vaak door verveling en het niet 
hebben van een veilige plek om te wonen.’
Ze stopte met het werk op de school en 
stortte zich op een landelijk samenwer-
kingsverband met Justitiële Jeugd-
inrichtingen, waar speciale trainingen 
werden ontwikkeld onder de vlag van 
Work-Wise Direct. Een fusie met een 

ALLE NEUZEN PRECIES 
DE ANDERE KANT OP

tweede organisatie betekende de 
geboorte van Stichting 180.

De belangrijkste evidence based 
programma’s van Stichting 180 vallen 
onder Work-Wise Direct en het 
programma TOPs!, dat zich richt op een 
positief leer- en leefklimaat voor kwets-
bare jongeren - ook op reguliere scholen. 
Denk aan gedragsverandering, werkne-
mersvaardigheden en budgetteren. De 
stichting leidt leerkrachten en hulpver-
leners op om binnen de eigen organisatie 
het programma toe te passen. In het 
kader van een Social Impact Bond richt 
Work-Wise Direct zich inmiddels ook op 
volwassen ex-gedetineerden.

 

Van der Veen is blij met de SIB: ‘Het 
mooie is dat je verschillende expertises 
en organisaties verbindt. Met financiers 
samenwerken is fijn, je bent dan op 
zoek naar de efficiëntste manier om je 
programma uit te voeren. Dat werkt 

beter dan subsidies, waarbij je vastzit in 
een kader. Nu ligt de focus op resultaat, 
dus je wordt gedwongen daar nog beter 
over na te denken. In de SIB hebben we 
samengewerkt met ABN AMRO en ik 
ben blij dat ze de volgende stap zetten 
met Social Finance NL. Ik kijk ernaar uit 
om met hen samen te werken!’

De samenwerking met de SIB-partners is 
ontstaan toen er geld beschikbaar kwam 
om samen met Justitie een SIB-project 
op te zetten. Van der Veen gaf zich op en 
mocht meedoen met een offerte-
procedure. Met succes. ‘Het is zo mooi 
als het je gegund wordt! En als je dan ziet 
dat een ex-gedetineerde vrouw dankzij 
een traject van ons werk en onderdak 
krijgt en dat de kinderen deels weer bij 
hun moeder kunnen wonen… dat is waar 
we het voor doen!’

De uitdagingen van nu? ‘Zodra gedeti-
neerden vrij komen haalt Justitie haar 
handen van ze af en vaak weet niemand 
precies waar zo iemand gaat wonen. 
Maar voor begeleiding bij het vinden 
van werk en huisvesting moet je bij 
de gemeente in beeld zijn, omdat de 
gemeente van (her)vestiging vanaf de 
eerste ‘vrije dag’ verantwoordelijk is. 
van der Veen: ‘ De scheiding tussen 
binnen de gevangenismuren en erbuiten 
moet anders, bijvoorbeeld middels een 
landelijk opvangfonds’.  

‘Ellende ontstaat vaak 
door verveling en het 
niet hebben van een 

veilige plek om te 
wonen.’

Gesprek

UIT DE BAK EN 
AAN DE BAK

Midea (50) is magazijn-
medewerker bij DENSO, 
Sepp (52) is zijn trajectbe-
geleider bij Work-Wise 
Direct. Een bijzondere band, 
waar Social Finance NL veel 
meer over wil weten.  

Kunnen jullie eerst iets meer 
vertellen over het Work-Wise 
Direct-traject?
Midea: Ik zie het als een organisatie die 
mensen aan de bak helpt die na detentie 
het leven weer willen oppakken.
Sepp: We hebben een spilfunctie: 
we coördineren het contact tussen 
alle instanties waarmee de deelnemer 
moet schakelen. Denk aan reclassering, 
gemeente en bewindvoering.
Midea: Als je na detentie buiten komt 
moet je echt weer wennen. Het is een 
raar gevoel. Mensen gedragen zich niet 
hetzelfde als binnen. Ik had veel proble-
men toen ik vast kwam te zitten. Als ik na 
mijn straf in dezelfde situatie zou terug-
komen was de kans groot dat ik ook weer 
dezelfde problemen zou krijgen. Ik wilde 
dat niet, ik wilde een nieuw leven. Work-

Wise Direct begrijpt dat en ondersteunt 
je hierbij. Twee dagen voor mijn vrijlating 
kwam ik met de organisatie in contact en 
toen zijn we verloofd, haha! 

Wat doen jullie dan allemaal 
samen?
Midea: Sepp werd mijn begeleider. We 
rijden overal samen heen.
Sepp: Inderdaad! We gaan samen alle 
afspraken af. En ik kom ook bij Midea 
thuis, er is echt een vertrouwensband 
ontstaan. 
Midea: We zijn ook samen op die mooie 
plek geweest… hoe heet het ook alweer?
Sepp: De Oostvaardersplassen! Het 
gebied ligt vlak bij Midea’s huis, maar 
hij was er nog nooit geweest. Dat kan 
natuurlijk niet! We hadden een afspraak 
in Lelystad en dan kun je de lelijke route 
nemen, maar ik neem altijd liever de 
toeristische route.
Midea: Het was fantastisch!

Sepp, waarom doe je dit werk? En 
hoe bevalt de samenwerking met 
Midea?
Sepp: Omdat ik van mensen houd. Ik 
zet me graag in voor iedereen die nét 

even iets extra’s nodig heeft om mee te 
komen in de maatschappij. Dat betekent 
niet dat ik het werk voor ze opknap, maar 
ik ga naast ze staan. Het is ontzettend 
dankbaar werk. Ik vind het erg leuk om 
met Midea samen te werken. Hij is erg 
positief ingesteld, je kunt afspraken met 
hem maken en er is een vertrouwens-
band. En je ziet het resultaat: hij is al 
veertien maanden aan het werk!
 
Midea, kun je ons wat meer 
vertellen over je werk?
Midea: Work-Wise Direct heeft mij 
gestimuleerd om aan het werk te komen. 
Ik heb me ingeschreven bij een uitzend-
bureau en kreeg de mogelijkheid om 
twee uur per dag schoonmaakwerk te 
doen. Wat was ik blij dat ik aan het werk 
kon! In detentie zit je de hele dag in een 
vierkant waar je slaapt, televisie kijkt en 
weer slaapt. Als ik thuis op m’n kamer 
zou blijven, zat ik alsnog in zo’n vierkant. 
Dat deed me te veel aan de gevangenis 
denken. Nu kon ik elke dag de deur uit, 
al was het maar voor twee uur. Via het 
uitzendbureau heb ik nog een paar 
banen gehad en nu werk ik fulltime bij 
DENSO als magazijnmedewerker.
Sepp: En dat bevalt goed, hè? 
Midea: Inderdaad. Het werk is heel leuk 
en je wordt als een mens behandeld. Je 
leert hier heel veel en dat neem je mee, in 
je werk én in de zoektocht naar je eigen 
leven. 
Sepp: Ik vind het ook mooi om te zien 
dat ze echt in je hebben geïnvesteerd 
met allerlei cursussen: heftruck, 
pitchtruck en allerlei diploma’s.
Midea: Klopt, daarom blijf ik hier graag 
werken. Ik heb ook prima contact met 
m’n collega’s. 

Midea, hoe ben je eigenlijk in 
detentie terecht gekomen?
Midea: Een paar jaar geleden overleed 
mijn vrouw en ik zou haar laten begraven 
in Frans-Guyana. Ik ben daar toen langer 
gebleven dan ik bij mijn werkgever had 
aangegeven, dus ik raakte mijn baan 
kwijt. Op een  gegeven moment was 
m’n geld op en moest ik terug. Iemand 
bood mij 5000 euro om drugs mee te 
nemen, toen heb ik een verkeerde keuze 
gemaakt. Ik werd gepakt en heb  

Sepp (links) en Midea

Tekst: Sabine Oudt

Gesprek
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zeven maanden in de gevangenis 
gezeten. Ik bleef maar denken: als ik deze 
zeven maanden gewoon had gewerkt, 
had ik nu meer geld gehad dan die 5000 
euro. Ik heb één fout gemaakt. En dat doe 
ik nooit meer!

Sepp, welke toegevoegde waarde 
heeft een partij als Social Finance 
NL?
Sepp: Het is zo waardevol dat er allerlei 
verschillende organisaties bij elkaar 
gebracht worden, allemaal met hun eigen 
expertise. Dankzij jullie kunnen ze deze 
met elkaar delen. Er schuilt heel veel 
kracht in dit soort samenwerkingen. Ik 
zie dit als generatief: één plus één is heel 
veel. 

Midea, wat is jouw toekomst-
droom?
Midea: Dat ik hier bij DENSO mag 
blijven werken en voor mezelf kan 
zorgen. En wie weet vind ik ooit nog een 
nieuwe vrouw, maar mijn eerste zit nu 
nog te veel in mijn hoofd.

In 2016 is de Social Impact 
Bond Werk na detentie gelan-
ceerd, waarmee het Work-Wise 
Direct-traject gefinancierd is (zie 
ook artikel pag. 12). 120 ex-ge-
detineerden worden hiermee op 
weg geholpen naar een betaalde 
baan. Het initiatief biedt hen een 
langlopend traject van vijftien 
tot achttien maanden, intensieve 
begeleiding door een team van 
zorgprofessionals (bestaande 
uit een consortium van Stichting 
180, Restart en Exodus) én een 
op maat gemaakt werk-/leerplan.

Wat zouden jullie willen 
meegeven aan mensen die dit 
artikel lezen?
Midea: Mensen zijn altijd op zoek naar 
invulling van hun leven, maar je moet 
ook actie ondernemen als het niet goed 
gaat. Blijf proberen en het komt goed. Ik 
dacht dat dat er voor mij niet in zat, dat 
niemand mijn problemen zou begrijpen. 
Maar Work-Wise Direct deed dat wel. 
Zonder hen zou ik hier nu niet staan. 
Sommige dingen kun je niet alleen.
Sepp: Ik wil meegeven niet te oordelen. 
Geef mensen ook een derde, vierde, of 
vijfde kans. Oké, bij kans zeven of acht 
kun je natuurlijk afscheid nemen, maar 
zie altijd potentieel in de ander en kijk 
in hoeverre je dit kunt helpen benutten. 
En tegen instanties zou ik willen zeggen: 
kijk ook naar de mensen achter het 
gedrag en rek soms de regeltjes een 
beetje op. Onze grootste uitdaging is 
instanties die zich verschuilen achter 
wet- en regelgeving en de boel tegen-
werken. Daardoor kunnen sommigen 
geen plekje meer in de samenleving 
innemen. Dat is heel verdrietig. 

Terwijl we het pand uit lopen komen 
we Andy tegen, de leidinggevende van 
Midea. We vragen hem hoe het bevalt 
om Midea in dienst te hebben. 

Andy: We zijn heel tevreden met 
Midea. Hij is al wat ouder, maar hij is 
er altijd! En steeds weer met hetzelfde 
enthousiasme! 

Veel Amerikanen besteden meer tijd aan het kijken van kook-
programma’s dan aan koken. Zelf behoor ik sinds kort ook 
tot die eerste categorie. Ik besteed weinig tijd in de keuken, 

maar ben sinds kort gefascineerd door het programma ‘Chef’s Table’, 
waarin de beste chefkoks ter wereld worden gevolgd in hun restaurant. 

Mijn fascinatie heeft weinig te maken met de gerechten of het prachtig 
aangeklede restaurant, des te meer met de kok. Het programma volgt 
een vast stramien: een keukenprins ontdekt zijn passie, spendeert onder 
leiding van zijn leermeesters uren in de keuken, opent een eigen restau-
rant en eindigt als een van de beroemdste chefs ter wereld. 

Neem Alain Passard. Ook hij volgde dit klassieke pad. Na decennia van 
hard werken, teleurstellingen en hoogtepunten opende Alain zijn eigen 
restaurant en bouwde hij langzaam een reputatie op als chef van een 
driesterrenrestaurant. Hij bereikte alles waar hij ooit van droomde. En 
toch...

Na een retraite kwam hij terug met een radicale gedachte. Hij stopte 
met de beroemde gerechten waar vis of vlees in zit en concentreerde 
zich volledig op groenten. In het land van de foie gras en de boeuf bour-
guignon werd geschokt gereageerd. Personeel begreep het niet. Vaste 
klanten meden het restaurant en recensenten waren genadeloos. Alain 
verloor zijn Michelinsterren. Wederom volgden jaren van bloed, zweet 
en tranen om op zijn imago op te poetsen, en het lukte. Alains restaurant 
L’Arpège kreeg weer drie Michelinsterren en plaveide de weg naar een 
geheel nieuwe foodtrend met groenten in de hoofdrol.

Social Finance NL is natuurlijk geen restaurant, maar er zijn wel degelijk 
overeenkomsten. Ook wij hebben onze passie gevonden en werken vol 
toewijding aan onze gerechten. We hebben het geluk gehad onder-
weg leermeesters tegen te komen die ons de nodige vaardigheden 
en waarden hebben bijgebracht. En ja, ook wij hadden ons groente-
moment. Ik had het ontzettend naar mijn zin bij ABN AMRO, maar had 
het gevoel dat een volgende stap nodig was om onze doelen te bereiken. 
Dat we op de lange termijn nog meer het verschil kunnen maken als we 
onze krachten bundelen en een social finance-ecosysteem in Nederland 
opbouwen.

Het leuke aan ‘Chef’s Table’ is dat je een bezeten vakman of vakvrouw aan 
het werk ziet, maar het is nog veel leuker om met hen samen te werken. 
Zo selecteren we onze partners. Niet op functietitels, maar juist die amb-
tenaar, sociaal ondernemer of investeerder die bezeten is van zijn vak en 
het verschil wilt maken. En het is al helemaal een genot om elke ochtend 
je laptop open te klappen te midden van een team van slimme verschil-
makers die allen hetzelfde doel hebben; resultaatgericht, datagedreven 
en in partnerships maatschappelijke vraagstukken oplossen. 

De komende jaren gaan we keihard aan de slag om van Social Finance 
NL hét driesterrenrestaurant van sociale innovatie en resultaatgericht 
financieren te maken. Mijn dank gaat uit naar allen die dit mogelijk heb-
ben gemaakt en in het bijzonder naar twee recensenten die hun vertrou-
wen in de gerechten al uitspraken voordat het restaurant werd geopend: 
ABN AMRO en het Oranje Fonds.  

SFNL OP DE 
MENUKAART 
ZETTEN

NAAM: Ruben Koekoek (35)

FUNCTIE: mede-oprichter

WOONPLAATS:  Amsterdam

SF-STOKPAARDJE: verbinden

Kennismaken

Vrij snel nadat hij bij ABN AMRO was 
begonnen stapte Ruben Koekoek 
over van de zakenbank naar de 
innovatie afdeling. Een jaarlijks 
debat tussen bankiers en politici, 
een barbecue voor bankiers en 
schoonmakers en een accelerator 
voor sociaal ondernemers komen uit 
zijn koker. Maar het werd pas écht 
leuk toen hij samen met de gemeente 
Rotterdam de Social Impact Bond 
naar Nederland haalde. Inmiddels 
heeft Ruben dit model doorontwik-
keld en in april 2018 deed hij de 
gouden kettingen van de bank af en 
richt hij met Social Finance NL zijn 
pijlen op effectieve samenwerkings-
verbanden.
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Resultatenfonds
Een resultatenfonds kan aan meerdere 
projecten uitbetalen nadat deze vooraf 
gedefinieerde resultaten hebben behaald. 
Uitbetaling aan verschillende indivi‑
duele SIB‑projecten is dus ook mogelijk, 
wat betekent dat het werkkapitaal 
door een private investeerder wordt 
verschaft. In dat geval verschaffen private 
investeerders werkkapitaal aan uitvoer‑
ders om de maatschappelijk uitdaging aan 
te pakken en worden de investeerders 
afhankelijk van de behaalde resultaten 
terugbetaald. Een resultatenfonds biedt 
dus de mogelijkheid om de resultaat‑
gerichte manier van werken

op meerdere locaties, be leidsterreinen 
en organisaties toe te passen. In plaats 
van steeds opnieuw het wiel uit te vinden, 
wordt er ge werkt aan een duurz      aam 
financieringsmodel. Daarbinnen definiëren 
betrokken stakeholders een integrale 
aanpak voor maatschappelijke vraag‑
stukken. Met een focus op uitkomsten in 
plaats van de methode, kunnen uit‑
voerders en ondernemers zich richten op 
de echte behoeften van een doelgroep of 
thema. Dit zorgt voor een integrale vraag‑
stelling, met de vrijheid om maatwerk te 
leveren en bij te dragen aan duurzame 
uitkomsten.

Eigenlijk heeft hij nog reces. En een kleine jetlag. Toch 
komt gedeputeerde Henri Swinkels van de provincie 
Noord-Brabant naar het provinciehuis om te vertellen 

over de opzet van een pilot voor een zogeheten resultatenfonds: 
een methode om als overheid voor resultaten te betalen in plaats 
van subsidie te verlenen.

Hoewel het goed gaat met de provincie beneden de rivieren, pro-
fiteert zo’n 10 procent van de bevolking daar niet volledig van. Dat 
moet anders, vindt Swinkels. Belangrijk hierbij is een betrokken 
provincie die zich focust op de vraag vanuit de maatschappij. De 
overheid moet de samenleving zelf inschakelen bij het oplossen van 
prangende maatschappelijke vraagstukken. Op deze nieuwe manier 
wordt nu gewerkt.

GELIJKE KANSEN 
VOOR IEDEREEN 

De pilot resultatenfonds is een van die nieuwe manieren van 
werken. Uit eerder onderzoek in opdracht van de provincie is ge-
bleken dat in Noord-Brabant veel betekenisvolle initiatieven 
worden gestart. Swinkels: ‘De provincie is alleen nog onvoldoende 
in staat om deze binnen de huidige programmalijnen te financieren 
zodat ze kunnen opschalen. Dit heeft te maken met de verkokerde 
werkwijze van de overheid, waarin geen plaats is voor brede 
maatschappelijke doelstellingen.’ De pilot moet nu uitwijzen of een 
resultatenfonds grotere en concretere resultaten kan behalen en 
zo kan bijdragen aan de provinciale doelstellingen. 

Enerzijds helpt een resultatenfonds kleinschalige lokale initiatieven 
op de kaart zetten: Swinkels gelooft dat juist voor maatschappelijke 
vraagstukken de oplossing ligt in de kleinschaligheid van initiatieven, 

Tekst: Tiffany Boersma

Klant aan het woord

Betekeniseconomie
In de betekeniseconomie ligt de 
focus niet op winst maken, maar op 
de maatschappelijke meerwaarde 
van een onderneming of initiatief. De 
basisgedachte is dat een wereld met 
gelijke kansen voor i edereen mogelijk 
is. De samenleving moet bouwen aan 
een rechtvaardige wereld en een sterke 
economie, waarbij de verantwoor‑
delijkheid bij iedereen ligt: overheid, 
onderwijs, onderzoek, ondernemers 
en burgerinitiatieven. De provincie 
Noord‑Brabant wil sterker gaan 
inzetten op deze betekeniseconomie, 
maar er is een aantal knelpunten: de 
verkokerde manier waarop geld wordt 
weggezet waar juist een integrale 
aanpak vanuit meerdere domeinen, 
perspectieven en samenwerkingspart‑
ners nodig is. 

Daarnaast zijn overheden gewend 
om vooral financiële waarden (zoals 
bespa ringen) te laten meetellen, terwijl 
de betekeniseconomie juist gaat over 
welzijn, geluk en een prettige leefom‑
geving.

De methodiek van het resultatenfonds 
is een manier om oplossingen te stimu‑
leren die bijdragen aan de betekenis‑
economie. De provincie Noord‑Brabant 
kijkt daarom in samenwerking met 
Social Finance NL met een pilot of er 
met het resultatenfonds een financie‑
ringsmethodiek kan worden ontwikkeld 
die daarop inspeelt: het maatschap‑
pelijke vraagstuk als uitgangspunt, 
uitbetaling op daadwerkelijk behaalde 
resultaten en het stimuleren van 
publiek‑private samenwerkingen.

die dichtbij het vraagstuk staan en waarbij 
resultaten duidelijker voorhanden zijn. 
Ook biedt dit de overheid de mogelijkheid 
om een nieuwe rol te spelen in het formu-
leren van oplossingen.

Uiteraard komen bij zo’n nieuwe aanpak, 
die uitgaat van ‘de betekeniseconomie’, 
ook lastige uitdagingen kijken. Al die initia-
tieven raken verschillende loketten, wat 
betekent dat er intern flink geschakeld 
moet worden. Daarbij maakt de nieuwe 
aanpak de provincie kwetsbaar: durft zij 
de ruimte te laten aan die initiatieven, 
wetende dat ze niet allemaal de best 

beoogde resultaten zullen behalen? En de 
doelstelling ‘Noord-Brabanders gelukkiger 
maken’ laat zich moeilijk vertalen in harde 
cijfers. Hoe gaan we daarmee om en 
bovenal, of beter: hoe zouden we daar-
mee om moeten gaan?’

Swinkels wil iedereen laten delen in de 
successen die de provincie en de samen-
leving boeken. Tegelijkertijd moeten de 
sfeer, de drang om te vernieuwen en 
samen uitdagingen aan te gaan intact 
blijven. Hierbij zou de betekenisecono-
mie een grotere rol moeten gaan spelen. 
‘Maar we moeten de betekeniseconomie 

niet heilig verklaren’, benadrukt hij. Het 
is een veelbelovende ontwikkeling die 
Swinkels graag een plek in het beleid ziet 
krijgen. Ook is hij ervan overtuigd dat juist 
de overheid hier een aanjager in moet 
zijn, maar wel in directe samenwerking 
met initiatieven en de maatschappij in het 
algemeen.

Uiteindelijk draait het allemaal om een 
samenleving waarin iedereen zich prettig 
voelt en waar gelijkwaardigheid heerst. 
‘Diversiteit is een groot goed als het 
gepaard gaat met solidariteit. En ieder-
een moet wel zo veel mogelijk dezelfde 
kansen krijgen.’  

Klant aan het woord
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AAN HET FRONT 
VAN BETERE 

RE-INTEGRATIE

Social Impact Bond

Operatie: SIB Defensie

Missie: effectievere re-integratie in het 
tweede spoor

Doelen: verbetering welzijn, duurzame 
arbeidstoeleiding, Compliance met Wet 
Poortwachter

Troepen: militairen die door fysieke 
en/of psychische beperkingen niet langer 
het land kunnen dienen

Bondgenoten: ministerie van Defensie, pri-
vate investeerders, consortium van uitvo-
erders, kennispartners en Social Finance 
NL

Aanvalsplan: samenwerken om vanuit multi-
disciplinariteit de effectiviteit van de 
re-integratiedienstverlening te verhogen, 
uitgaand van de behoefte van de doelgroep 
en van bewezen effectieve principes 

Tekst: Sabine Oudt
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Saskia Risseeuw, directeur Dienstencentrum 
Re-Integratie bij Defensie merkte dat er binnen 
de wet- en regelgeving omtrent re-integratie in 

Nederland een administratieve procesmatige focus heerste. 
Zolang de regeltjes werden gevolgd was het systeem op 
papier een succes, maar mensen kwamen lang niet altijd 
aan het werk. ‘Het welzijn van de re-integrant leek onder-
geschikt aan de bureaucratische processen. Dit stoorde mij. 
Er ging veel geld in om, maar we konden minder mensen 
aan werk helpen dan we zouden willen.’ In een zoektocht 
naar alternatieven ontdekte Risseeuw het concept Social 
Impact Bond. Met een werkgroep ging ze met verschillende 
SIB-gerelateerde partijen om tafel om de mogelijkheden 
voor Defensie te bespreken. Zo kwamen ze ook in aanraking 
met het SIB-team van ABN AMRO, inmiddels onderdeel van 
Social Finance NL. 

Gezamenlijk verdiepten ze zich allereerst in de data, wat 
inzicht gaf in de doelgroep en aanwezige ingrediënten 
voor een succesvolle re-integratie. Defensie sprak vervol-
gens zijn re-integranten om de behoeftes vast te stellen. 
Daarbij bleek dat zij meer multidisciplinaire dienstverlening 
wensen: meer matching op de arbeidsmarkt, steun bij het 
inzichtelijk maken van hun financiële plaatje en ze hadden 
behoefte aan gesprekken over de complexe situatie waarin 
zij onvrijwillig waren terechtgekomen: wat moet ik doen? 
Wat moet mijn werkgever doen? Wat zijn de consequenties? 
En waar kan ik wel of niet nee tegen zeggen? Risseeuw: ‘Ze 
zoeken een aanspreekpunt om hen van deze info te voozien, 
maar ook kan meedenken. Het gevoel hebben dat je er niet 
alleen voor staat geeft rust.’

Vervolgens werden de mogelijkheden bij potentiële 
investeerders gepeild en werd gesproken met experts op 
het gebied van re-integratie, arbeidstoeleiding en de 
effectiviteit hiervan om een beeld te vormen van de beno-
digde interventie. Risseeuw: ‘Nu is er een aanbesteding in 
de markt uitgezet, waarmee we de komende maanden tot 
een SIB hopen te komen.’ 

En als dat is gelukt? ‘Ik zie ernaar uit dat we met de 
SIB-partners vanuit gelijkwaardigheid kunnen handelen. 

Dat we niet op de randvoorwaarden focussen, maar dat 
echt op de inhoud gaan zitten en voor de doelgroep betere 
resultaten kunnen behalen op het gebied van welzijn en 
duurzame arbeidsrelaties.’ 

Dat die toegevoegde waarde ook voor nieuwe werkgevers 
van grote waarde kan zijn is duidelijk: ‘Het is een aantrek-
kelijke doelgroep: militairen hebben een respectabele staat 
van dienst, een interne drive om iets voor de maatschappij 
te doen en beschikken van nature over skills als samen-
werken, verantwoordelijkheidsgevoel, oplossingsgericht, 
can do-mentaliteit, discipline en stressbestendigheid. 
Bovendien is het merendeel nog relatief jong: allerlei eigen-
schappen die bij een willekeurig ander bedrijf ook waardevol 
zijn. We moeten focussen op wat iemand wél kan!’

De toegevoegde waarde van Social Finance NL ziet Saskia 
in de expertise op het gebied van SIBs, het netwerk, kennis-
deling en het zijn van een sparringspartner. ‘Ik merk dat we 
elkaar stretchen. Social Finance NL 
denkt goed mee in lijn van onze 
behoefte!’  

Risseeuws droom is dat er 
met deze SIB een kentering 
ontstaat in de re-inte-
gratiedienstverlening en 
dat de succesvolle inter-
ventie die de SIB-partners 
ontwikkelen nog breder 
kan worden ingezet.  

Social Impact Bond
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Duurzame oplossingen, participatie en 
zorgvuldig met financiële middelen 
omgaan spelen een belangrijke rol 

in Sabines werk. ‘Giet daar een fashion-sausje 
over en je krijgt mijn grootste hobby: shoppen bij 
kringloopwinkels. Dat in deze branche ook aan 
resultaatmetingen wordt gedaan doet mijn hart 
nog sneller kloppen.’

Dankzij kringloopwinkels kan iedereen goed en 
duurzaam gekleed door het leven gaan zonder de 
hoofdprijs te betalen. Een bijzondere combinatie in 
de kledingbranche: goedkoop en leuk is makkelijk 
met al die fast fashion-ketens, maar de negatieve 
impact is allang geen geheim meer. ‘Gelukkig zijn er 
steeds meer duurzame kledingmerken, maar helaas 
kan niet iedereen dat betalen’. 

Kringloopwinkels zijn er in alle soorten en maten, 
maar die met het Keurmerk Kringloopbedrijven 
van de BKN (Branche Kringloopbedrijven Neder-
land) zetten zich volop in voor mens en milieu. 
Afgedankte goederen krijgen een tweede leven, ze 
verwerken wat niet wordt verkocht op een verant-
woorde manier. ‘Ik vind het ook fantastisch om te 
zien dat bij kringloopwinkels werknemers rond-
lopen die ergens anders niet zo makkelijk aan de 
bak komen en met zo veel passie elektronica testen 
of een etalage inrichten. En - niet onbelangrijk -  je 
koopt voor een habbekrats de mooiste kleding!’

Sabines garderobe bestaat voor zo’n 95 procent 
uit kringloopkleding en iedere week komt er 
wat bij. ‘Over mijn bijdrage aan de totale omzet 
moet ik niet te lang nadenken, maar ik kan het me 
permitteren. Maar wat als je in de bijstand zit en 
geen geschikte outfit hebt voor dat ene sollici-
tatiegesprek? Gelukkig zijn er initiatieven als Dress 
for Succes die wij als Social Finance NL keihard 
toejuichen!’  

HIP MET JE HAND 
OP DE KNIP: SOCIAL FASHION

NAAM: Sabine Oudt (29)

FUNCTIE: manager

WOONPLAATS:  Amsterdam

SF-STOKPAARDJE:  stigmatisering

van kwetsbare doelgroepen

Kennismaken

Tekst: Jessica Numan

Dress for Success is geen kringloopwinkel, maar een non‑profitorganisatie die 
mensen met een minimuminkomen voorziet van passende outfits en adviezen 
voor een sollicitatie‑ of acquisitiegesprek. Hiervoor gebruiken ze gedoneerde 

(tweedehands) kleding. 

Het bedrijf laat mooie resultaten zien (zie kader). Toch blijft de organisatie 
kritisch. Bestuurslid Josje Bootsma: ‘Ondanks de positieve resultaten zagen we 

ruimte voor verbetering qua doelgroep. Nu komen er vaak mensen die korter 
in de bijstand zitten, jonger zijn, of met een hoger opleidingsniveau. Wij willen 

juist ook klanten bereiken die langer dan vijf jaar werkloos zijn. Het kan zijn dat 
ons percentage succesvolle sollicitaties daarmee omlaag gaat, maar het is onze 

maatschappelijke verantwoordelijkheid om ook deze moeilijkere doelgroep 
te helpen.’  

Het valt op dat de klanten zulke hoge waarderingen geven. Hierover zegt Josje: 
‘Ze voelen zich serieus genomen en krijgen weer zelfvertrouwen. Een kleed‑

sessie duurt ruim een uur en begint met een gesprek. Waar ga je solliciteren? 
Wat past bij jou? Als ze met opgetrokken schouders binnen komen gaan ze met 

opgeheven hoofd de deur uit. En dan durven ze in hun sollicitatiegesprek ook 
zichzelf te zijn.’

Kortom, social fashion is hip! Ga dus ook eens kringloopshoppen. En ben je op 
kledingstukken uitgekeken? Breng ze dan naar een kringloopwinkel, of naar 

een vestiging van Dress for Success!   

DRESS 
FOR SUCCESS

Resultaatmetingen social fashion-branche

BKN benchmarkonderzoek 2017
Aantal bij BKN aangesloten kringloopwinkels: 206

Totaal aantal medewerkers: 13.500
Totale winkelomzet: €95 miljoen

140 miljoen kilo aan ingezamelde producten
105.000 ton CO2 besparing

Resultaten Dress for Success 2017
In totaal vonden 2188 kleedsessies plaats

63% van de klanten had een geslaagde sollicitatie
Van de klanten was 49% vrouw en 51% man

Gemiddeld rapportcijfer dat de klanten gaven was 8.8

Tekst: Sabine Oudt

SFNL. 25
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Complete outfit: €17,00Schoenen: €6,00 RataPlan Den HaagJurkje: €4,50 50|50 Store Leger des Heils Utrecht OvervechtOorbellen: €2,00 50|50 Store Leger des Heils Utrecht OvervechtTas: €4,50 Kringloop de ARM Utrecht

Complete outfit: €30,00

Schoenen: €10,00 

Oxfam charity shop 

Londen

Blousje: €2,00 Emmaus 

Utrecht

Zwarte sportlegging: 

€4,00 RataPlan Den 

Haag

Crèmekleurig colbertje: 

€6,00 RataPlan Den 

Haag

Suède fringe tasje: 

€12,00 Emmaus 

Bilthoven

Complete outfit: €16,50Rok: €9,00  Traid charity shop 
Londen

Riempje: €1,50 50|50 Store Leger des Heils Utrecht OvervechtBlouse: €4,00 Krin gloopcentrum Baarn
Zonnebril: €2,00 Emmaus Utrecht

EINDELIJK KUNNEN WE DAT 
EFFECTIEVE PILLETJE 

GAAN VERSPREIDEN

A an het begin van deze eeuw was ik met Start 
Foundation betrokken bij een proef in het noor- 
den van het land. VMBO-scholen noteerden groot 

schooluitval in het derde leerjaar. De oorzaak werd gevonden 
in de keuzestress: gebrek aan praktisch inzicht en overzicht wat 
betreft beroepen en vervolgstudies lag aan de basis van het 
voortijdig afhaken. In samenwerking met MBO-scholen werd 
een integrale route uitgezet, om te laten zien wat er te koop 
was. De uitval daalde enorm. Dat effect was onmiskenbaar en 
werd wetenschappelijk aangetoond. Mijn toenmalige voorzitter 
was laaiend enthousiast en verzocht me dit succesverhaal in 
Den Haag te gaan vertellen. 

Met de regionale projectleider toog ik naar het Binnenhof, maar 
de aanwezige parlementariërs moesten het gesprek meermaals 
onderbreken voor een stemming in de plenaire zaal. Daardoor 
ging ik steeds meer in telegramstijl praten. ‘Succes, minder uit-
val, geld besparen, kosten aanpak snel terugverdiend, structu-
reel overal invoeren.’ Dat laatste was out of the question, wel was 
er geld om nieuwe methoden te ontwikkelen. Tijdens de nabe-
spreking op een terras met uitzicht op de Hofvijver legde ik het 
de projectleider, een nuchtere Noorderling, allemaal nog eens 
uit: ‘We hebben een effectief pilletje tegen hoofdpijn uitgevon-
den. Geld om het te produceren en verspreiden is er niet, wel 
om een nieuw pilletje uit te vinden.’ Ontgoocheld ging hij terug 
naar huis. Pas jaren later begon de aarde daar te schudden.

Met bovenstaande ervaring in het achterhoofd deed ik aan het 
begin van de laatste grote crisis een oproep in het Financieele 
Dagblad om niet rücksichtslos te bezuinigen, maar een goede 
verdeelsleutel tussen overheids- en filantropisch geld te maken. 
Wij sociaal investeerders zouden de ontwikkelrisico’s moeten 

nemen en de overheid de werkzame aanpak verzorgen. De 
oproep kreeg net zo veel weerklank als de vraag naar betere 
arbeidsvoorwaarden van Ryanair-personeel... 

En toen kwam de Social Impact Bond in beeld. Daar zag ik een 
oplossing in. In 2013 lanceerden we met partners, onder wie 
de oprichters van Social Finance NL,  de eerste in Nederland. 
Natuurlijk ging dat traject niet over rozen. Veel bureaucratie, 
onwennige overheden, meeliftende gelukszoekers, advies-
bureaus die een graanveld willen meepikken, enzovoorts. Maar 
er is een begin gemaakt. Er wordt nagedacht over effecten, 
over innovatie en last but not least over wat het kan betekenen 
voor het individu om wie het allemaal gaat. Want die moet in 
het middelpunt blijven. Effectiviteit mag - nee, moet! - worden 
afgemeten aan vele facetten, maar altijd aan het effect op de 
mensen die we een stapje verder willen helpen. Die boodschap 
wil ik meegeven aan de new kids on the block van Social Finance 
NL. Ik heb er alle vertrouwen in dat die daar in goede handen is!

Jos Verhoeven, directeur Start Foundation   

Column
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GEFELICITEERD MET JE 18E VERJAARDAG! 
VANAF NU STA JE ER ALLEEN VOOR

NAAM: BjÖrn Vennema (27)

FUNCTIE: mede-oprichter

WOONPLAATS:  Amsterdam

SF-STOKPAARDJE: data-analyse

Nadat hij een berg ervaring had 
opgedaan op het gebied van Social 
Impact Bonds en bij ABN AMRO en 
Social Finance UK werkte Björn als 
strategie- en innovatieconsultant bij 
Monitor Deloitte. Hier ontwikkelde hij 
onder andere samen met het 
Nederlands Jeugd Instituut een tool om 
jongvolwassenen in een kwetsbare 
positie te helpen. Zijn hart ligt bij de 
jeugd. Ook binnen SFNL, waar hij duur-
zame impact op dit gebied wil realiseren: 
‘Samenwerken met partijen als het NJI 
is hierbij cruciaal geweest’.

Met programmaleider ondersteuning 
transformatie van het NJI Bas Wijnen 
praat Björn over de totstandkoming van 
die vruchtbare samenwerking. 

Kennismaken

Björn: Het idee voor de samenwerking ontstond op een borrel 
over Development Impact Bonds, waar ik - zoekend naar een 
manier om Social Impact Bonds breder toe te passen - Tjalling 
de Vries sprak, projectleider bij de gemeente Enschede. Steeds 
weer kwam het thema jongerenbegeleiding naar boven, omdat 
het voor gemeenten zo’n complex en uitdagend onderwerp is 
en goed aansluit op de dingen die een SIB kan brengen. 

Bas: Ik was op dat moment aan het broeden op de juiste aanpak 
bij deze begeleiding: integraal en geschikt om op alle leefdo-
meinen verandering te organiseren. Dat vraagt om aanpassing 
bij de gemeenten, maar ook in de uitvoering; een beweging die 
we qua inhoud wel hadden staan, maar lastig in gang te krijgen 
is. In jullie verhaal over de SIB kwamen allerlei elementen terug 
die wij ook hadden bedacht. Meedenken met Social Finance NL 
en uiteindelijk echt aan boord stappen was voor ons ook een 
manier om bij te dragen aan onze missie om de kennis op dit 
jeugddomein te verspreiden en goede voorbeelden onder de 
aandacht en in de praktijk te brengen. 

Björn: Het heeft ook wel tot uitwisseling geleid, denk ik. Ik heb 
veel geleerd over het thema jongvolwassenen. Andersom lijkt 
de manier van werken binnen een SIB voor jullie veel duidelijker 
en concreter geworden.

Björn: “Dit project werd voor ons ook een voorbeeld van de 
manier waarop we dingen willen aanpakken met Social Finance 
NL. Hoe we vanuit de kern het probleem proberen te begrijpen, 
met gemeenten en kennispartners, om zo tot de inhoud te 
komen. Waarbij het ook helemaal niet meer uitmaakt of het een 
SIB wordt. Je bent echt samen aan het nadenken over wat je 
eigenlijk wil bereiken, niet meer een product aan het ontwikkelen.

Als ik erop terugkijk is het betrekken van de jongeren heel 
belangrijk. Inderdaad bij de aanbesteding, maar ook in het 
proces daarvoor. We hebben de persona opgesteld - wat voor 

In gesprek

jou natuurlijk gesneden koek is - maar ik ben toen met wat 
jongeren gaan praten. Dat was voor mij ook wel een eyeopener: 
ik realiseerde me waar het nu echt over gaat. 

Bas: Het is mooi dat die gedachte ook een bouwsteen wordt 
van Social FinancNL. Dat een project niet een plat commercieel 
product is, maar dat je alleen tot oplossingen komt door je echt 
te verdiepen in en te verbinden met de thematiek, en partijen te 
betrekken die je daarin nodig hebt. Doen wat nodig is, kortom. 
Mooi dat Social Finance NL die ruimte biedt.

Björn: Klopt. We zoeken voor andere projecten nu ook veel 
actiever kennispartners op. De eerste keer dat ik met jullie 
sprak wist ik niet zo goed wat we met het NJI aan moesten, 
maar zonder jullie was het vast veel moeilijker geweest om dit 
neer te zetten. En andersom ook waarschijnlijk.  
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Een giftige relatie was voor mij het begin 
van een nieuwe donkere periode met 
geweld, verkrachtingen en financiële 
uitbuiting. Ik schaamde me voor mijn 
fysieke verwondingen en kwam nauwe-
lijks bij mijn familie over de vloer. Ik vond 
deze jongen erg sneu, omdat hij niet voor 
zichzelf kon zorgen. Dit zorgde ervoor 
dat ik hem niet kon achterlaten.

Op mijn 17e kwam ik in een ‘fasehuis’ 
in Deventer terecht na uithuisplaatsing 
door Bureau Jeugdzorg. Op mijn 18e 
stond ik op straat omdat de zorg ophield, 
ondanks dat er geen onderdak voor mij 
was gevonden. Een jaar nazorg werd me 
beloofd, maar daar kwam niets van te-
recht. Ik moest leren om mijn omgeving 
te vertrouwen en zelf een huis regelen. 
Therapie was te duur en de schulden 
stapelden zich op, waardoor ik afhanke-
lijker werd van die relatie. Wel praatte 
ik veel met een leraar: de eerste man 
die bij me bleef zonder verwachtingen 
en dat zorgde voor een einde aan mijn 
destructieve gedrag, waardoor ik - na 
een doodsbedreiging - écht uit die relatie 
kon stappen.

Nu gaat het gelukkig goed. Ik heb een 
eigen bedrijf, ‘Be Positive’, dat thema’s 
rondom veiligheid aanpakt. Ik zet me 
ook in voor jeugdhulp en het bevorderen 
van ervaringsdeskundigheid. Ik wil dat 
elk kind krijgt wat het verdient: liefde 
en acceptatie. Ik ben ook afgestudeerd 
als maatschappelijk werker, specialisatie 
GGZ Agoog en ben een gelukkig mens! 

Ik kreeg pillen voor mijn ADHD, geen behan-
deling. Rustig werd ik daar wel van, fijn voor de 
omgeving. Door de problemen waarmee ik te 
maken had ging het op school ook niet goed. Daar 
werd ik boos en opstandig van. Daarom werd ik in 
een apart klaslokaal gezet. Ik had het gevoel dat 
er iets mis met me was: ik was ‘anders’ dan andere 
kinderen.

Vanaf mijn negende misbruikte mijn broer me en 
mijn vader had losse handjes. Ik ondervind daar 
nog steeds de fysieke en emotionele gevolgen van. 
Na een paar jaar begon ik onuitstaanbaar gedrag 
te vertonen. Toen ik het eindelijk durfde te vertel-
len, ging het in de doofpot. Ik belandde op het dak 
van het schoolgebouw en moest worden opge-
nomen. In de jaren daarna volgden verschillende 
behandelingen, waar ik nog één keer het misbruik 
heb genoemd. Waarom ik het nooit eerder had 
verteld? Waarom zou ik? We hielden het stil thuis, 
dus had ik er niet meer over gesproken. Met 
niemand.

En toen werd ik 18: van 24 uur per dag zorg naar 
niks. Twee personen hebben mij door die nare 
periode gesleept. Cassandra, mijn ‘nep-mama’, en 
taxichauffeur Eddie, mijn ‘nep-papa’. Ze leerden 
mij zelfstandig worden en me open te stellen. 

Het gaat nu gelukkig goed met mij, al ben ik wel 
nog in behandeling bij een psycholoog. Ik heb een 
vriend met wie ik samenwoon in Gouda, zit in de 
Ziektewet en doe vrijwilligerswerk als ervarings-
kundige.  Mijn advies: breng je netwerk in kaart 
om op terug te vallen. Regel ook nazorg, desnoods 
een soort noodnummer. Gemeenten moeten echt 
een plan maken met een jongere, onder het mom 
van: ik werk niet vóór jou, maar mét jou.   

Toen ik 9 jaar was, lagen mijn ouders 
in een vechtscheiding. Mijn vader 
had een alcoholprobleem en ik 
belandde in een zware depressie. 
Ik liet helemaal niks los en op het 
dieptepunt zette mijn moeder 
me het huis uit en probeerde ik 
zelfmoord te plegen. Bij Jeugdzorg 
voelde ik me onbegrepen. Wel ben 
ik beschermd gaan wonen, en ik heb 
ook weer een aantal crisisopnames 
gehad. Bij een instelling in Apel-
doorn ging het beter, daar snapten 
ze wat ik nodig had.

Het gaat nu een stuk beter met me. 
Ik krijg een deeltijdbehandeling 
en heb geleerd dat mijn emoties 
er mogen zijn. Ik weet wat ik moet 
doen als ik somber ben en heb weer 
vrienden. Ook de band met mijn 
moeder is een stuk beter. Ik heb een 
passie voor de zorg gekregen en 
ben daarom ervaringsdeskundige 
geworden. Ik weet wat de valkuilen 
zijn, want ik werd van het kastje 
naar de muur gestuurd en kreeg pas 
een week voor mijn 18e verjaardag 
begeleiding.

Nu deel ik deze kennis met gemeen-
ten en professionals. Maar ik hoop 
ook als professional direct invloed te 
hebben op het welzijn van jongeren. 
Ik doe een opleiding om straks een 
aandeel te kunnen leveren in de 
verbetering van de zorg. Daar kijk ik 
echt naar uit!

MOHINI (26) DEMI (19) ANKIE (25)

Als kennisinstituut speelt het NJI indirect een 
belangrijke rol in het leven van kinderen 
die ‘ineens’ 18 jaar zijn geworden. En met succes:

HET BESTE RECEPT 
VOOR ONDERNEMERSCHAP

“Mijn moeder dacht in het begin dat 
het allemaal een grapje was, tot ik in het 

pand stond te schilderen.”

Hongerig stappen we lunchroom De 
Surinaamse Keuken in de Haagse wijk 
Loosduinen binnen. Een lichte ruimte 
met zicht op een mooie grote keuken. 
Eigenaar Soeresh Baldew (30) ontvangt 
ons hartelijk. We spreken hem over de 
reis die hij heeft gemaakt om te komen 
waar hij nu staat: een jonge dertiger, met 
een mooie auto en een goedlopende 
eigen zaak in Den Haag. 

Samen met zijn moeder en broertje verkoopt Soeresh Suri-
naamse gerechten die volgens familierecept zijn bereid. Vooral 
de roti met kipfilet en de broodjes kipkerrie zijn populair in de 
lunchroom, één straat verder van de plek waar hij opgroeide. 
Voor Soeresh is hiermee een jeugddroom uitgekomen. ‘Toen 
ik op de basisschool zat kwamen vriendjes uit allerlei verschil-
lende culturen bij ons spelen. Dan aten ze met ons mee en 
namen de keer erop hun ouders mee. Iedereen vond het 
heerlijk! Er was een markt voor, dat zag ik.’ Altijd heeft Soeresh 
dat in zijn achterhoofd gehouden, maar nooit gedacht dat hij 

Interview

Tekst: Sabine Oudt en Tiffany Boersma
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die wens echt kon realiseren, want zijn 
moeder had een uitkering en hij kwam 
zelf ook in de bijstand terecht. ‘Ooit als ik 
de jackpot win… was eigenlijk mijn enige 
plan.’

Na het VMBO had Soeresh hier en daar 
een paar tijdelijke baantjes, maar werd 
steeds ontslagen en vroeg nood-
gedwongen een uitkering aan. Hij 
belandde in het traject ‘Leren en Doen’ 
van de gemeente en kon na een half jaar 
een MBO-opleiding voor autoschade-
herstel beginnen. Na twee jaar had 
hij een stage bij een Mercedes-dealer 
geregeld, maar na zijn afstuderen begon 
de crisis en konden ze hem geen contract 
aanbieden. De branche lag op z’n gat en 
Soeresh moest terug naar die uitkering. 
Vanwege een wetsverandering moest hij 
ditmaal een tegenprestatie leveren: in 
een kringloopwinkel werken, of straten 
schoonmaken. ‘Ik zag dit niet zitten. Ik 
had net mijn opleiding afgerond, dankzij 
de gemeente nog wel, en dan wilden 
zij mij straten laten vegen! Ik werd 
depressief van die werkplekken en ging 
de boel als een klein kind tegenwerken. 
Ik meldde me elke dag ziek.’ 

Toen Soeresh een flyer van de Buzinezz-
club zag hangen, werd hij enthousiast. 
‘Het sprak me aan dat ze je bij jouw 
plan konden helpen. Ik was 25 jaar en 
dacht: ‘het is nu of nooit.’ Maar van mijn 
consulent bij de gemeente moest ik eerst 
een tijd mijn best doen en netjes komen 
opdagen bij mijn werkplek. Ik vertelde 

haar van mijn plan en ze was meteen 
enthousiast. Na een week heeft ze me 
toch aangemeld! Ik was zo blij, nooit 
meer werk doen dat niet bij me past!’  

Bij de Buzinezzclub werkte Soeresh 
vier dagen per week aan zijn plan voor 
een Surinaamse lunchroom. ‘Ik kon 
alle vragen stellen en kon waardevolle 
workshops volgen.  Zo heb ik dankzij 
een brandingworkshop mijn eigen logo 
kunnen ontwerpen!’ 

De Buzinezzclub heeft Soeresh 
klaargestoomd voor aanmelding bij 
Bureau Zelfstandigen. Daar lukte het 
hem om een kredietverlening te krijgen 
en kon hij zijn zaak opstarten. ‘Toen zijn 

we het pand gaan inrichten. Mijn moeder 
dacht eerst dat het allemaal een grapje 
was, tot ik in het pand stond te schil-
deren. Oke, dit gingen we dus echt doen.’

‘Zelfstandigheid geeft echt een goed 
gevoel. In de bijstand zag ik de mensen 
met wie ik opgroeide een auto en een 
huis kopen. Ik kon niet eens een tram-
kaartje betalen. Nu is dat anders. Ik ben 
nog steeds dezelfde jongen, ik vind nog 
steeds dezelfde dingen belangrijk en 
ik houd nog steeds van hetzelfde eten. 
Maar als ik nu iets wil hebben of doen, 
kan dat.’

Het leukst aan zijn werk vindt Soeresh 
dat hij andere mensen blij kan maken 
met lekker eten. Ook zijn moeder vindt 
het geweldig dat haar kookkunsten 
zo worden gewaardeerd. ‘Veel vaste 
klanten komen speciaal voor haar terug. 
Ik kan ook goed koken, maar m’n moeder 
blijft toch de beste!’

Aan jongeren die nu in de bijstand zitten 
adviseert Soeresh: ‘Ga op zoek naar je 
passie. Geef niet op. Luister naar je hart. 
Maar ga er ook 100% voor. Niets komt 
uit de lucht vallen. De Buzinezzclub helpt 
je, maar uiteindelijk moet je het echt zelf 
doen’. Soeresh heeft gezien dat dit niet 
voor iedereen vanzelfsprekend is. ‘Soms 
is het pijnlijk om iemand nog steeds bij 
die tramhalte te zien staan waar jij nu 
voorbij rijdt. Het liefst zou ik ze allemaal 
meenemen, maar dat gaat niet.’  

Interview

Sabine (links) Tiffany en Soeresh (rechts)

Recept

Ingrediënten
1 kg basmatirijst
1 paprika
100 gr mais
100 gr doperwten
1 ui
3 teentjes knoflook

1 eetlepel tomatenpuree
2 takjes selderij

2 grote eetlepels sojasaus
nasikruiden (naar smaak)

olie om in te bakken

Recept
1. Kook de rijst en laat volledig afkoelen

2. Snijd de paprika in kleine blokjes en de 
ui en knoflook fijn. Hak de takjes selderij in 

kleine stukjes.
3. Bak de uitjes en knoflook lichtjes in olie

4. Voeg de maïs en doperwten toe en roer door. Daarna de 
paprikablokjes, tomatenpuree en nasikruiden en roer weer goed

5. Gooi de rijst in de pan. Verspreid de selderij en sojasaus erover
6. Roer alles goed door en laat de boel doorbakken. 
7. Zet dan het vuur laag en laat de pan 15 minuten  staan op een laag vuurtje

Buzinezzclub
De Buzinezzclub biedt een 
intensief begeleidingstraject voor 
jongeren in de bijstand naar een 
opleiding, werk of ondernemers-
schap. Hierbij staat de droom van 
de jongere centraal. De Buzinezz-
club werkt op basis van pay for 
success en is in Rotterdam, Utrecht 
en Eindhoven middels een Social 
Impact Bond gefinancierd.

De Surinaamse Keuken
Loosduinse Hoofdstraat 88
Den Haag

Openingstijden 
Woensdag t/m zaterdag van 
12.00u - 20.00u en op zondag van 
15.00u - 19.00u

Iedereen moet vooral zelf een 
keer al het lekkers gaan 

proeven in De Surinaamse 
Keuken. Maar voor wie 

niet kan wachten deelt 
Soeresh zijn geheime 

recept voor Suri-
naamse nasi.
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In de inbox

‘My warmest congratulations on the launch of Social Finance NL! What a great effort of yours and such a 
positive sign for the development of the European impact investing sector. Wishing you best of luck and 

very much looking forward to continue our work together.’
Benjamin Hebborn, Advisor to the Executive Board Bertelsmann Stiftung

‘De Maatschappelijke Alliantie steunt met raad en daad de lancering van Social Finance NL. Het faciliteert samenwerking 
tussen verschillende stakeholders en zorgt ervoor dat publieke en private middelen elkaar aanvullen in plaats van elkaar 

in de weg zitten. Ik wil het bestuur en het team van Social Finance NL van harte feliciteren met deze mooie start.’
Guus Kramer, directeur Maatschappelijke Alliantie

‘Congratulations! Great to see how you guys are swiftly moving forward with the 
establishment of Social Finance NL. Wish you all the best, truly!’
Jēkabs Groskaufmanis, Senior Advisor, Ministry of Economics in Latvia

‘Mooi om te zien dat dit initiatief tot stand is gekomen. Veel plezier en succes!’
Matthijs Künzel, programmamanager Gemeente Amsterdam

‘Een mooie lancering toegewenst en veel succes met Social Finance NL.’
Aartjan Bontje, directeur Fred Foundation

‘Dat jullie een mooie bijdrage mogen leveren aan betekenisvolle sociale 
innovaties voor de kwetsbare burgers van ons land! Veel succes!’ 

Bas Wijnen, programmaleider ondersteuning transformatie, Nederlands Jeugdinstituut

‘Wauw, het is zover: de officiele start van Social Finance NL! De afgelopen maanden hebben we al veel van en 
met elkaar geleerd door samen te werken, ik kijk uit naar het vervolg. Voor nu ontzettend gefeliciteerd!’

Astrid Kaag, beleidsadviseur provincie Noord-Brabant

‘Congrats everyone. I know there has been talk about this for a while so am very happy that 
it has gone through. I am sure that you will all make a great success of it!’ 

Susan de Witt, Senior Project Manager Innovative Finance, Bertha Centre for Social Innovation & 
Entrepreneurship South Africa

‘Social Finance NL draait voor mij om het samen creëren van maatschappelijke 
meerwaarde door verbinding en vernieuwing. Ik wens het team heel veel succes 

met het laten slagen van deze missie!’
Jeroen Rijpkema, bestuurslid Social Finance NL

‘I am delighted that Social Finance NL is joining the Social Finance global family, and will build upon the 
work that we first pioneered more than ten years ago.’

Sir Ronald Cohen, founder SFUK, US en Israel, Chairman Global Steering Group for Impact Investment

‘Proficiat Social Finance NL, een mooie ontwikkeling op het gebied van maatschappelijke impact.’
Saskia Risseeuw, directeur Dienstencentrum Re-integratie, ministerie van Defensie 4
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Horizontaal 
3.    Sociale onderneming onderdeel van drie SIBs
        in Nederland 
5.    Overheidsbijdrage voor een sociale inspanning 
7.    Klein rood vruchtje 
9.    Plaats in Gelderland 
10. Na Nederland het jongste lid van het Social Finance 
        Global Network 
11. Toestemming om een land binnen te reizen 
13. Duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN 
15. Groot zwart-wit zeezoogdier 
16. Kunststof 
17. Kennispartij op het gebied van jeugdzorg 
        en jongvolwassenen 
19. CEO van ABN AMRO ten tijde van de lancering van
        de eerste SIB van continentaal Europa in Rotterdam 
20. Onderzoeksinstituut betrokken bij de Health Impact
        Bond Kanker en Werk 
21. Europeaan 
22. Publiek-private samenwerking 
23. Europeaan 

24. Nederlandse gemeente waarin ‘s werelds eerste 
        grensoverschrijdende SIB gelanceerd werd 
26. Meest centraal gelegen Nederlandse stad 
        met een SIB 
27. In deze Haagse wijk bevindt zich lunchroom De 
        Surinaamse Keuken

Verticaal 
1.    Verhandelbare schuldbewijzen waarmee SIBs vaak 
        verward worden 
2.    Pot geld bestemd voor uitbetaling op sociale doelen 
4.    Wet voor iedereen die kan werken maar het zonder
         ondersteuning op de arbeidsmarkt niet redt 
6.    Indien 
8.    Hier werd ‘s werelds eerste Social Impact Bond 
        geïmplementeerd 
12. Rangtelwoord 
14. Typisch Hollands gerecht 
18. Benaming voor persoon die niet
        uitkeringsgerechtigd is 
25. Waddeneiland 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Oplossing:

Kruiswoordpuzzel
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Strip

Een samenleving waarin niemand 
er alleen voor staat. 

Doe je mee?


