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Update Brabantse arbeidsmarkt
Over Social Impacts Bonds en het onderzoek ‘iedereen doet mee’ 
Werktafels financiering en samenwerking

In het Parktheater 
Eindhoven



Meet-up #2 Brabantse arbeidsmarkt

De provincie Noord-Brabant ondersteunt 
verschillende innovatieve 
arbeidsmarktprojecten. Samen werken we 
aan een goede en flexibele arbeidsmarkt. 
Tijdens drie Meetups brengt de provincie de 
projecten samen. Dinsdag 12 juni was de 
tweede Meet-up Brabantse Arbeidsmarkt in 
het Parktheater in Eindhoven. Het 
programma bestond uit een mix van 
presentaties, tafelgesprekken en netwerken. 
Jan Willem Stad, hoofd economie en 
innovatie provincie Noord-Brabant en 
moderator van de Meetup, gaf een inleiding 
over de staat van de Brabantse 
arbeidsmarkt. Sabine Oudt, manager Social 
Finance NL, vertelde over Social Impact 
Bonds en Denise van Bemmel en Ton de 
Kok vertelden over het onderzoek
“Iedereen doet mee in de arbeidsmarkt”.
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Update Brabantse arbeidsmarkt 

Het gaat goed maar het kan beter 
Vraag hoe de Brabantse arbeidsmarkt 
ervoor staat en je hoort: goed! “Lage 
werkloosheid, steeds meer vacatures en 
een economie die zich goed ontwikkelt,” 
zegt Jan Willem Stad erover. In het 
zuidoosten van de provincie dan; voor 
het midden en zuidwesten van de 
provincie is het antwoord op de vraag 
hoe de Brabantse arbeidsmarkt ervoor 
staat: kan beter! Stad presenteerde de 
resultaten van de Brabantse 
arbeidsmarkt tot nu toe. Meer weten 
over de staat van de Brabantse 
arbeidsmarkt? Bekijk hier de 
infographic.

Hoe nu verder? 

Sabine Oudt vertelt over Social Impact 
Bonds,een verbond van drie partijen; 
de sociale ondernemer, de overheid 
en een private investeerder. Binnen dit 
verbond investeert een private 
investeerder in een maatschappelijk 
probleem. Als de oplossing voor het 
probleem resultaat oplevert, krijgt de 
investeerder geld van de overheid.

“In gesprek gaan op een manier 
dat het aanspreekt bij financiers.”

"Projecten lijken vaak erg op elkaar; zonder dubbelingen
worden die efficiënter en meer integraal"

Social Impact Bonds (SIB) zijn bedoeld 
om meer maatschappelijke problemen 
op te kunnen lossen door niet alleen bij 
de overheid aan te kloppen. Risico en 
opbrengst zijn verbonden aan helder 
omschreven maatschappelijke 
doelstellingen.

Investeerders ontvangen rendement als 
het goed gaat, en de overheid betaalt 
alleen als er meetbare resultaten 
uitkomen. Oudt benadrukte dat het 
voor de projecten belangrijk is om nu 
al alles te meten en bij fondsenwerving 
je verhaal met cijfers te onderbouwen.

Conclusies uit het onderzoek
‘iedereen doet mee’

Ton de Kok en Denise van Bemmel 
deden afgelopen half jaar onderzoek 
naar een tiental projecten binnen het 
thema ‘iedereen doet mee’. De 
ervaringen, de lessons learned leiden 
tot robuuste instrumenten om succes 
te bereiken. Succesvolle projecten 
kennen volgens de onderzoekers de 
volgende kenmerken: Hebben een 
perspectief op arbeid. Zijn 
onderscheidend en vanuit een 
duidelijke visie ontstaan. Zijn ingebed 
qua samenwerking (intern en extern), 
kennis en wet- en regelgeving. Zijn 
onderdeel van de reguliere 
bedrijfsvoering en –bekostiging. 
Hebben een lange termijn perspectief, 
zijn opschaalbaar/herhaalbaar .
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https://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/economie-en-werk/arbeidsmarkt


Intermezzo: rondleiding 
Parktheater

In de foyer stonden de deelnemers 
even stil bij de flexibele werkplekken 
en de standplaats van het project 
GildePlus. Achter de coulissen volgde 
een kijkje in het theater.

Sfeerheer Ruud van de Woerd zegt 
GildePlus te faciliteren en 
ondersteunen omdat het theater de 
mensen wil raken. “Doen zoals we 
het altijd deden, dat gaat niet meer.”
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Werktafel financiering

De projectleiders lieten weten ook na 
afloop van de subsidieperiode gewoon 
door te gaan. Financiering vanuit de 
markt zou het resultaat van een project 
kunnen bestendigen. Eén van de 
deelnemers opperde: “Het zou ook 
goed zijn om al bij het begin van een 
project na te denken over de 
vervolgfinanciering.”

Deze volgende financieringsstap 
zouden sociale ondernemers zelf 
kunnen zetten. Die hebben de naam 
dat ze passie hebben voor wat ze 
doen. Een goede kans van slagen lijkt 
dan al gegarandeerd. Maar het is 
moeilijk de waarde van een sociale 
onderneming aan te tonen

Dat maakt het voor hen ook lastig om 
aanspraak te maken op middelen 
waarmee ze werkzoekenden op weg 
kunnen helpen. “Overheden kunnen bij 
financiering /subsidiering volgens een 
drietrapsraket ondersteuning bieden,” 
was een suggestie die een van de 
deelnemers opperde, “bij de 
experimentele fase, bij de uitvoering en 
bij de opschaling”.

En tussentijds evalueren of de volgende 
stap moet worden gezet. Daarnaast 
bleek uit het gesprek dat de 
projectleiders behoefte hebben aan 
inzicht/overzicht van welke projecten en 
welke sociale investeerderswervingen er 
al zijn.
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Werktafels samenwerking

“Arbeidsmarkt is een moeras van 
stakeholders waarin je verdwijnt.” 
vertelde een deelnemer bij de werktafel 
samenwerking. 

Veel projectleiders ervaren de 
samenwerking met UWV en gemeenten 
als ‘erg stroperig’. Overleg gaat vooral 
over wat er allemaal niet kan en mag. 
Dat komt onder andere door wetten en 
regels die elkaar tegenspreken. Er 
drukken meer remmen op het wiel van 
een zinvolle samenwerking, zoals 
politieke belangen. Ook ontbreekt ‘t 
aan kennis van elkaars projecten om af 
te stemmen en van elkaar te leren.

Daarnaast kan de subsidie een 
verstorende invloed hebben en stoppen 
projecten als de subsidie op is. Het zou 
mooi zijn om met partners een 
strategie uit te zetten en daar projecten 
onder te hangen die duurzaam zijn.

Binnen organisaties is de 
samenwerking soms moeilijk. Zo is het 
meenemen van docenten van een 
vernieuwing binnen het onderwijs 
cruciaal. 

Samenwerken is ook de vraag stellen: 
wat kun je binnen je organisatie 
betekenen, de schurende elementen 
zoeken. Je altijd de vraag stellen what’s 
in for me? Samenwerken is geen doel 
op zich. Maak duidelijk op welk vlak je 
samenwerking zoekt.
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"Ingrediënten om goed 
samen te werken: Ambitie 
gedreven bestuurders, 
managers, ambtenaren."



Deze projecten/regio’s waren 
aanwezig tijdens Meetup #2

• Boi werkt
• Kennispact MBO Brabant
• Crowdcapital Brabant
• Stichting Gezel
• Transit Brabant
• Jeugdwerkloosheidvrijezone
• Parkmanagement/personeels-

dienstencentrum
• Summa College
• Kempenlef
• Verspild Talent
• Parktheater GildePlus
• You Snew
• Hutten Catering

• Brainport Development
• Winfabriek
• Wasven Zorg
• De Uitvindfabriek
• Logistiek Daten
• Ready4work
• Talentencampus
• Pact Brabant
• Regio Noordoost Brabant/Agrifood

Capital
• Regio Midden Brabant

Regio Zuidoost Brabant
• Brainport Development

Tot slot

We kijken terug op een 
geslaagde Meet-up. Verslag 
is ook hier terug te lezen of 
bekijk het videoverslag.

Meer weten over de projecten 
en hun successen? Bekijk de 
tijdlijn hier!

Save-the-date: 
Meet-up #3: 7 feb. 2019
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https://youtu.be/Zn6_QcWbcLE
https://youtu.be/Zn6_QcWbcLE
https://www.brabant.nl/
https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=1oQNJ5dPdOhuOVGJBNPlAZs3atjuEHKAMuvGgG-8XFrs&font=Default&lang=nl&initial_zoom=2&height=650


Meet-up # 2 / In beeld
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