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Bas Wijnen 
programmaleider  

Ondersteuning transformatie  
Nederlands Jeugdinstituut 

2 Divosa workshop  

Tjalling de Vries 
Adviseur Sociaal Domein 
Gemeente Enschede 

En wie bent u?  

Introductie 



Social Impact Bond Jongvolwasseen 

Rate card 

Vast werk vinden               €2.000 
1 jaar werk                    €2.500 

1 jaar huisvesting              €2.000 
2 jaar huisvesting              €3.000 

Startkwalificatie halen        €3.000 

Geen contact met justitie   €1.000 

18- 
18+ 

Deloitte 

NJI Gemeente 
Enschede 

Gemeente 
Hengelo 

Gemeente 
Eindhoven 

… 

Maatschappelijke uitdaging 
Innovatie oplossing: 

rate card in SIB 
constructie 

Brede samenwerking 
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Innovatie op drie componenten 



Vragen en problemen op weg naar volwassenheid  

4 Marktconsultatie SIB Jongvolwassenen 



Op weg naar volwassenheid: de uitdaging voor gemeenten  
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John John	is	een	licht	verstandelijk	beperkte	jongen	die	
in	een	open	instelling	verblij5,	maar	daar	steeds	
vaker	de	grenzen	opzoekt.	Op	zijn	18e	gaat	hij	via	
een	kamertraject	naar	zelfstandig	wonen,	maar	

eenmaal	op	zichzelf	blijkt	hij	nog	niet	in	staat	alles	
te	organiseren	

Start	intramurale	zorg	
John’s	ouders	konden	niet	meer	de	juiste	
zorg	bieden,	in	overleg	met	een	gezinsvoogd	
is	John	in	een	instelling	geplaatst,	hij	woont	
daarom	in	een	open	instelling	

Zoekt	grenzen	op	
John	houdt	zich	niet	goed	aan	de	
huisregels.	Hij	begint	met	experimenteren	
en	het	opzoeken	van	de	grenzen.	Gaat	
vaker	blowen	met	vrienden	en	komt	vaak	
te	laat	thuis	

Verlaat	zorginstelling	

Schulden	stapelen	op	

In	beschermd	wonen	

John	is	blij	dat	de	begeleiding	van	de	
gezinsvoogd	stopt.	Deze	helpt	hem	nog	wel	bij	
de	overstap	naar	een	begeleid	kamer	project	
zodat	er	ondersteuning	blij5.	Het	liefst	wil	hij	
op	eigen	benen	staan	en	meer	vrijheid	hebben	

Na	een	jaar	is	John	tegen	het	advies	van	de	
begeleiders	in	zelfstandig	gaan	wonen.	Rekeningen	
voor	zorgverzekering	en	zijn	telefoon	worden	niet	
betaald.	John	gebruikt	steeds	meer	Cannabis,	
verwaarloost	zijn	arbeidsgewenningsplek	en	zit	vaak	
hele	dagen	binnen	te	gamen	

John	is	zijn	huis	uitgegaan	om	deurwaarders	te	
ontlopen	en	zwer5	rond,	slaapt	al	zes	weken	bij	
vrienden	als	het	lukt	en	anders	op	straat	of	in	de	
nachtopvang.	Kwam	zijn	oude	hulpverlener	tegen	en	
die	hee5	weer	een	beschermd	wonen	plek	geregeld	

25%	van	de	zwer-ongeren	is	(licht)	
verstandelijk	beperkt	

58%	van	de	LVB	jongeren	hee@	
bijkomende	problemen	
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Manette 

Start	pleegzorg	

Samenwonen	
Op	haar	18e	gaat	ze	vanwege	het	
stopzeMen	van	de	pleegzorg-vergoeding	
het	huis	uit.	Wegens	gebrek	aan	
betaalbare	en	geschikte	woonruimte	
trekt	ze	bij	haar	vriendje	in	

Verslaving	
Zowel	ManeMe	als	haar	vriendje	
raken	steeds	meer	aan	de	alcohol.	
ManeMe	is	daardoor	niet	meer	
gemoQveerd	en	stopt	met	haar	
HBO	opleiding.	Ze	laat	de	
studiefinanciering	doorlopen	

Zwangerschap	
ManeMe	is	ongewenst	
zwanger,	tegen	de	zin	van	haar	
vriend	besluit	ze	het	kind	te	
houden	

Mishandeling	
ManeMe	wordt	mishandeld	door	haar	
vriend.	Eerst	dur5	ze	niets	te	doen,	maar	
dankzij	haar	pleegmoeder	gaat	ze	met	haar	
kind	naar	een	blijf	van	mijn	lijf-huis	
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ManeMe	woont	in	een	pleeggezin	omdat	ze	door	bij	
haar	ouders	mishandeld	werd.	Op	haar	18e	kunnen	de	
pleegouders	de	zorg	wegens	een	gebrek	aan	financiën	
niet	voortzeMen.	Ze	raakt	verslaafd,	stopt	met	school	
en	krijgt	korte	Qjd	later	een	kind,	maar	wordt	dan	ook	

door	haar	vriend	weer	mishandeld	

70%	van	de	jongeren	die	bij	pleegouders	
worden	geplaatst	is	<	12	jaar	

30%	tot	90%	van	de	verwaarlozende	
ouders	hee@	verslavingsproblemen	

ManeMe	wordt	op	haar	11e	
wegens	mishandeling	
ondergebracht	bij	een	pleeggezin,	
waar	ze	verder	opgroeit	



Ivo 

Crimineel	gedrag	
Op	zijn	15e	wordt	Ivo	voor	het	
eerst	betrapt	bij	winkeldiefstal.	
Hij	komt	met	een	waarschuwing	
weg	

Schooluitval	
Ivo	komt	niet	meer	opdagen	op	
school	en	stopt	met	zijn	VMBO,	
hij	brengt	veel	Qjd	door	met	een	
groep	criminele	jongeren.	Zijn	
alleenstaande	moeder	hee5	
geen	greep	op	hem	

DetenQe	
Het	gedrag	van	Ivo	escaleert	en	hij	
wordt	gewelddadiger.	Op	basis	van	
zijn	meest	recente	vergrijpen	wordt	
Ivo	veroordeeld	tot	6	maanden	
jeugddetenQe	

Leer-werk	traject	
Na	zijn	gevangenisstraf	kan	Ivo	
geen	baan	vinden,	in	
samenwerking	met	
reclassering	start	hij	een	leer-
werktraject.	Hij	woont	Qjdelijk	
bij	een	vriend	in	

Terugval	
Bij	het	leer-werktraject	houdt	Ivo	zich	niet	aan	
de	regels,	krijgt	ruzie	met	zijn	werkmeester	en	
hij	stopt	ermee.	Doordat	hij	nu	geen	inkomen	
hee5	gaat	hij	zwerven	en	gaat	hij	weer	veel	
om	met	zijn	vroegere	(criminele)	vrienden	
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50%	van	jongeren	die	veroordeeld	zijn	voor	
hun	18e,	hee@	geen	baan	of	studie	na	zes	jaar	

50%	van	zwer-ongeren	hee@	geen	enkel	
inkomen,	slechts	20%	hee@	inkomsten	uit	

werk	

Ivo	woont	nog	thuis	maar	gaat	steeds	meer	om	met	
criminele	vrienden.	Hij	wordt	steeds	gewelddadiger	en	

wordt	uiteindelijk	veroordeeld	tot	6	maanden	
jeugddetenQe.	Nadat	hij	vrij	komt	houdt	hij	ook	het	
leer-werktraject	niet	vol,	waardoor	zijn	inkomen	

volledig	stopt	en	hij	al	snel	terugvalt	in	de	criminaliteit	
om	wat	geld	te	verdienen	



Tara 

Depressie	
Ook	op	school	hee5	Tara	het	moeilijk.	Ze	blij5	
ziMen	en	raakt	in	een	depressie.	Ze	krijgt	
persoonlijke	GGZ-begeleiding.	Door	haar	
depressie	wil	Tara	niet	meer	terug	naar	haar	
oude	school	en	wordt	ze	op	een	ander	VMBO	
geplaatst	om	daar	haar	diploma	te	halen	

Zorg	valt	weg	

Vinden	van	werk	
Met	veel	moeite	behaalt	Tara	haar	startkwalificaQe.	Haar	
psychische	toestand	is	niet	stabiel,	maar	toch	wil	ze	werk	
zoeken.	Haar	prestaQes	sluiten	echter	niet	aan	op	wat	
werkgevers	verwachten.	Ze	komt	ook	met	begeleiding	
nog	niet	aan	een	baan	
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Er	zijn	zo’n	53.000	mensen	
arbeidsongeschikt	als	gevolg	van	een	

depressie	

Bij	jongeren	met	depressie,	is	de	kans	op	
een	nieuwe	depressie	binnen	vijf	jaar	

groter	dan	70%	

Tara	komt	uit	een	gescheiden	gezin	met	meerdere	
problemen.	Ze	is	depressief,	wat	voor	haar	de	reden	is	om	
van	school	te	wisselen.	Op	haar	18e	is	de	wissel	van	jeugd-
GGZ	naar	volwassen-GGZ	niet	succesvol	en	valt	ze	terug.	Ze	
haalt	wel	haar	startkwalificaQe,	maar	hee5	geen	aansluiQng	
met	de	arbeidsmarkt	en	kan	daardoor	geen	baan	vinden.	

Scheiding	ouders	
De	ouders	van	Tara	(beide	in	de	bijstand)	
gaan	uit	elkaar	en	vechten	over	waar	
Tara	gaat	wonen.	Dit	wordt	bij	haar	
moeder,	om	het	weekend	is	ze	bij	haar	
vader	

Vader	verslaafd	
De	vader	raakt	verder	verslaafd	aan	de	
alcohol	en	hee5	agressieve	buien.	Hij	
mag	Tara	niet	meer	zien	wegens	zijn	
gedrag.	Jeugdzorg	wordt	betrokken	bij	
situaQe	

Na	haar	VMBO	starMe	Tara	met	het	MBO.	Op	haar	
18e	stopt	de	jeugd-GGZ	echter,	terwijl	ze	een	goede	
band	had	met	haar	begeleider.	Met	de	
hulpverlener	vanuit	de	volwassen-GGZ	is	de	band	
een	stuk	slechter.	Tara	valt	terug	in	depressieve	
klachten	
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Op basis van de persona’s en het model zijn 6 meetbare indicatoren 
gekozen waar een waardebepaling van wordt opgezet 

-  Alcohol misbruik 

-  Drugs misbruik 

-  Schulden 

-  Werk 

-  Vroegtijdig schooluitval 

-  (Jeugd) Criminaliteit 

-  (Jeugd) Detentie 

-  Huisvesting 

-  Op straat leven / zwerven 

-  Depressie 

-  Psychische problemen 

-  Scheiding ouders 

-  Kinderen van een ouder met problemen 

-  Ongewenste (tiener-) zwangerschap 

Sturing op maatschappelijk resultaat 
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-  Werk / Lagere arbeidsparticipatie 

-  Vroegtijdig schooluitval 

-  Schulden 

-  Wonen / Op straat leven 

-  Criminele activiteit / Delicten 

-  Gebruik (gemeentelijke) voorzieningen 

Problematische life events Meetindicatoren 



•  Een rate card is een 
middel om gewenste 
resultaten te verbinden 
aan een besparing in 
euro’s en vormt de basis 
voor de aanbesteding.   

•  Rate cards zijn een 
gebruikelijk middel in de 
UK om complexe sociale 
problemen middels een 
Impact Bond in de 
markt te zetten. 

Waarom een rate card?  
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Een gestapelde methodiek is ontwikkeld om de verschillende effecten 
en kostenindicatoren te identificeren en kwantificeren 
Tussen indicatoren zit veel overlap, immers veel aspecten en uitkomsten van het leven van een 
jongere zijn aan elkaar gerelateerd. Om hiervoor te controleren, wordt gezocht om zoveel mogelijk 
van deze overlappende effecten te ontdubbelen, hoewel enige overlap geaccepteerd zal moeten 
worden. 

Onderstaande methodiek wordt gebruikt om te komen tot de uiteindelijke waarde op de rate card: 

Methodiek voor waardebepaling 
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Indicator Prevalentie1 Kosten van indicator Kosten per persoon doelgroep 

Zwerven 5,7% €66.069* €3.766 

-  Schulden 75% €5.000 €3.750 

-  Uitkering 34% €12.000 €4.080 

-  Drugsmisbruik 47,5% €5.000 €2.375 

-  Contact met politie 75% €1000 €750 

-  Detentie 35% €18.000 €6.500 

-  Huisuitzetting 5% €7.000 €350 

-  GGZ Gebruik 17% €5.697 €968 

-  Alcohol misbruik 65% €5.000 €3.250 

* De kosten van de hoofdindicator wordt bepaald door de kosten per persoon doelgroep van alle onderliggende kostenindicatoren. In het geval van zwerven wordt uitgegaan 
van een gemiddelde duur van 3.0 jaar om tot een totaal te komen. 

1) Prevalentie gaat uit van het percentage van de jongeren bij wie deze situatie of kostenindicator voorkomt. 



Korte introductie van Social Impact Bonds 
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Overheidsinstelling 

Intermediair Sociaal ondernemer 

Investeerders 
Onafhankelijk    

beoordelaar 



Er wordt een brede samenwerking opgezet 
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Gemeente 

Gemeente 

Ondernemer 

Investeerders 

Ondernemer 

Investeerders 

Ondernemer 

Investeerders 

Gemeente 

Ondernemer 

Investeerders 

Gemeente 

Cross-SIB  
performance management 

Aanmeldingen (consortia) 
van investeerders en 

ondernemers 

Circa 3 extra gemeenten 
sluiten aan in fase 2 

Ondernemer 

Investeerders 

Gemeente 



Aan de slag! 
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Vijf elementen in twee ronden:  

Innovatie creëren door een gemeentelijke aanbesteding op te zetten 
voor integrale aanpak jongvolwassenen; 

Een beperkte groep jongeren ‘afbakenen’ om oplossingen te bedenken 
die voor een grotere groep kunnen werken;  

Publiek-private samenwerking: budget van private investeerders als 
voorinvestering;  

Rate-card met outcome-indicatoren: focus op maatschappelijk 
resultaten;  

Samenwerking en ontschotting binnen de gemeente aanjagen via 
workshops binnen de gemeenten en met aanbieders.  



•  Voldoende omvang (100.000+)  
• Gemeenten dekken gezamenlijk de kosten 

(25.000 per gemeente) 
•  Ambtelijke tijd en commitment  
•  Snelle besluitvorming om aan te haken  

Meedoen? 
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