
 
 

         

Sociaal ondernemers opgelet:   

We gaan starten met het Brabant Outcomes Fund 

 
De wereld een stukje beter maken. Aangenamer, schoner en eerlijker. Dat is wat sociaal 

ondernemers doen. Zij bedenken slimme, duurzame oplossingen die bijdragen aan de 

vraagstukken van vandaag en morgen. Zo zorgen zij er bijvoorbeeld voor dat mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen werken, halen ze eenzame ouderen uit hun 

isolement en bedenken ze oplossingen voor voedselverspilling. Hun werk is van 

onschatbare waarde.  

 

Helaas is dat nu net het probleem. De waarde van hun maatschappelijke impact is bijna niet in 

geld uit te drukken. Terwijl het belangrijk is dat deze initiatieven opschalen om zo hun impact te 

vergroten. Alleen zo kunnen we écht bijdragen aan de oplossingen voor de maatschappelijke 

opgaven waar we samen voor staan. Voor opschaling is meestal een investering nodig, maar die 

wordt verstrekt op basis van financiële indicatoren. Zonde, want zo blijft de totale waarde 

(sociaal, ecologisch en economisch) van deze ondernemingen onderbelicht. En krijgen de 

betekenisvolle initiatieven niet de kansen die ze verdienen. 

 

Klinkt dat allemaal heel herkenbaar? Dan is het BOF misschien wel iets voor jou! 

 

 
Hoe werkt het BOF?  
We starten met het Brabant Outcomes Fund. Een fonds waarin de groeiende impact die je 
hebt als sociaal ondernemer centraal staat: 
 

1. Je meldt je onderneming aan bij het BOF.  
2. Je beantwoordt vragen over de doelen en impact van jouw onderneming en formuleert 

de financieringsvraag die je hebt om je impact te vergroten. 
3. Word je geselecteerd? Dan koppelt het BOF je aan een team van experts, waaronder 

een geschikte investeerder.  
4. Samen maken we een plan voor jouw opschaling en definiëren we de resultaten die je 

gaat behalen.  
5. De investeerder verstrekt het werkkapitaal om op te schalen.  
6. Vervolgens meet een onafhankelijke expert de impact die je maakt tijdens jouw 

groeifase.  
7. Behaal je de afgesproken doelen? Dan betaalt het BOF de investering aan de 

investeerder terug.   
 

 

De grote voordelen van deze nieuwe aanpak?   

In opdracht van de provincie Noord-Brabant is er onderzoek gedaan naar een brede groep 

initiatieven die bijdragen aan de betekeniseconomie in Brabant. Wat bleek? Opschaling van 

betekenisvolle initiatieven is een uitdaging. Precies daarom starten we nu met het Outcomes 

Fund. Een fonds waarin publieke en private financiers en investeerders samenwerken om 

initiatieven kapitaal te verstrekken voor het behalen van resultaten die vooraf zijn afgesproken. 

Op andere plekken in de wereld bleek het concept al te werken en nu start Brabant er als eerste 

mee in Nederland. Het grote voordeel? Sociale ondernemingen met impact hebben meer kans op 

groeikapitaal. Investeerders krijgen een aantrekkelijkere propositie voorgeschoteld en publiek 

geld van de overheid wordt resultaatgericht ingezet. Zo wordt Brabant steeds mooier en maken 

we samen de beweging naar een betekeniseconomie. Dat is het BOF. Daar boffen we allemaal 

mee! 

 



 
 

         

 

Leertraject 

De eerste ervaringen met het Outcomes Fund doen we op in Ronde 1. We toetsen dan onze 

aannames. Ronde 1 is met nadruk een leertraject waarbij de uitkomst van tevoren niet vaststaat. 

Een uitkomst kan zijn dat resultaatfinanciering mogelijk is. Ook kan het zijn dat we leren dat 

resultaatfinanciering (nog) niet mogelijk is, en wat de redenen daar dan voor zijn. We kunnen ook 

leren hoe we het Outcomes Fund in de toekomst kunnen verbeteren. In ieder geval streven we 

ernaar om in Ronde 1 vijf resultaatcontracten af te sluiten. 

 

Onze partners 

We werken samen met Social Finance NL, een gerenommeerde partij met (inter)nationale 

ervaring op het gebied van resultaatfinanciering. Social Impact Factory is onze 

samenwerkingspartner met kennis en ervaring op het gebied van het financieren en begeleiden 

van betekenisvolle initiatieven, zoals (sociaal) ondernemers, coöperaties etc. We werken verder 

samen met onder andere Stérk.Brabant en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij. 

 

Het soort ondernemingen dat we zoeken  

Voor de leerfase zijn we op zoek naar sociale ondernemers die bijdragen aan de 

betekeniseconomie, passend binnen de provinciale opgaven. Zij dragen bij aan de volgende 

doelen van de U.N. Sustainable Development Goals (SDG's):  

 

▪ Positieve gezondheid en welzijn voor alle leeftijden (SDG 3) 

▪ Passend werk voor iedereen (SDG 8) 

▪ Gelijke kansen (sociaal, economisch, politiek) (SDG 10) 

 

Om van de leerfase een succes te maken zoeken we specifiek naar bestaande ondernemingen 

die hun impact willen vergroten in Brabant door op te schalen. Idealiter zoeken we initiatieven 

waarvan de interventie reeds twee jaar loopt en de onderneming financieel duurzaam is.  

 

Tijdschema 

31 januari deadline inschrijvingen 

11 februari deadline bekendmaking selectie (maximaal 10) 

15 februari interviewdag met de 10 geselecteerde ondernemingen 

15 februari bekendmaking ondernemingen die mogen komen pitchen (maximaal 7)  

18 februari pitchdag  

18 februari bekendmaking BOF-impactmakers (maximaal 5) 

 

Heb je dit alles gelezen en denk je nog steeds: hé, dit is echt iets 

voor mij? Ga dan naar onze website en meld je aan! 
 

Meer informatie → brabant.nl/bof 

Direct inschrijven → klik hier 

Vragen of opmerkingen → bof@brabant.nl 

 

 
 
                                          
 
 
 

https://socfin.nl/
https://www.socialimpactfactory.com/
https://sterkbrabant.nl/
https://www.bom.nl/
https://www.brabant.nl/html/visual/index.html#/
https://vng.nl/files/vng/5971.002-04-globalgoalsbrochure-wtk-lr.pdf
http://www.brabant.nl/bof
http://www.brabant.nl/bof
https://www.formdesk.com/pnb/Inschrijfformulier_Brabant_Outcomes_Fund

