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In september 2016 is de haalbaarheid van het inzetten van een Social Impact Bond (SIB) als
financieringsinstrument binnen de gemeente Weert onderzocht. Samen met een aantal grotere
werkgevers in de regio, de Rabobank, Rabobank Foundation en de gemeente is onderzocht of meer
werkzoekenden uit de doelgroep van de Participatiewet naar werk toe kunnen worden geleid door
gebruik te maken van een SIB. Destijds is geconcludeerd dat de realisatie van dit vraagstuk
middels een SIB geen haalbare kaart is. Belangrijkste redenen zijn:
De financier (destijds Rabobank en Rabobank Foundation) stelde te hoge eisen. Een financier
moet vooraf financieren en krijgt pas geld van de gemeente als een vooraf afgesproken
resultaat is behaald. Om het lager rendement, een hoger risico en een langere looptijd te
compenseren stelt de financier hoge eisen die worden vastgelegd in een prestatiecontract;
De werkgevers waren uiteindelijk niet bereid om aan deze hoge eisen tegemoet te komen. Dit
lag met name in de plaatsingsverplichting die werkgevers opgelegd kregen. Om het resultaat
enigszins te beïnvloeden moesten werkgevers vooraf garant staan voor een aantal plaatsingen.
Hiertoe waren de werkgevers in onvoldoende mate bereid;
De gemeente heeft ten slotte een te laag volume aan geschikt arbeidspotentieel uit het
werkzoekendenbestand behorend tot de doelgroep van de Participatiewet. Hierdoor konden zij
te weinig kandidaten voorstellen aan de werkgevers die voldeden aan de hoge criteria die de
financier stelde.
Onder de streep werd het financiële risico voor gemeente te hoog. Wanneer de gemeente namelijk
onvoldoende geschikte kandidaten levert staan daar boetes vanuit de financier tegenover. Omdat
de omvang van potentiele kandidaten voor de gemeente Weert te klein is, was het niet raadzaam
voor de gemeente deze verplichting aan te gaan.
Wij zien vooralsnog geen aanleiding om de financieringsmogelijkheid van een SIB opnieuw te
onderzoeken. De eisen van de financier en de bereidheid van de werkgever zullen niet gewijzigd
zijn. De potentiele gemeentelijke omvang is alleen maar lager geworden gezien de huidige
economische situatie en de krapte op de arbeidsmarkt in nagenoeg alle sectoren. Als het gaat om
de arbeidstoeleiding van de doelgroep uit de Participatiewet, waaronder vergunninghouders, willen
we de ingeslagen weg met de huidige partners, waaronder Werk.Kom, vooralsnog blijven volgen.
Daarnaast wordt verbinding en samenwerking gezocht met partners in het brede sociale domein,
onderwijs, economie en arbeidsmarkt om dienstverlening in samenhang te kunnen oppakken.
Wij ontraden deze motie, maar ondanks onze scepsis zijn wij wel bereid een keer met een
gemeente in contact te treden waar een SIB van de grond is gekomen.

