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Private investeerder hijst
asielzoekers uit de bijstand

Uniek Veldhovens project zet statushouders sneller op eigen benen
Rob de Lange
Amsterdam

Veldhoven gaat als eerste gemeente in zee met een private investeerder om asielzoekers met een
verblijfsstatus uit de bijstand te
krijgen. De Brabantse gemeente
heeft hiervoor een zogenoemde social impact bond gesloten, een financieel contract bedoeld om met
privaat geld een maatschappelijk
probleem op te lossen.
Door middel van een intensieve
taalcursus, begeleiding naar werk
en een periode van ‘nazorg’, zullen
in Veldhoven statushouders sneller
op eigen benen worden gezet dan
nu het geval is. Het geld dat naar
verwachting wordt bespaard op
de bijstandsuitkeringen is een deel
van het rendement voor de investeerder. ‘Het kost ons alleen geld als
we succesvol zijn’, zegt wethouder
Welzijn en Arbeidsmarkt Mariënne
van Dongen. ‘En dan altijd nog minder dan de bijstand ons nu kost. Het
is een ijzersterke businesscase.’
De partner van de gemeente
is Social Impact Finance, een in
Amsterdam gevestigde investeerder die in zijn beleggingen financieel en sociaal rendement combineert. ‘De arbeidsparticipatie van
statushouders is dramatisch’, zegt
algemeen directeur Laurina Nieukerke. ‘Het gaat ons in Veldhoven
om duurzame integratie, dus om

mensen definitief uit de bijstand
te krijgen.’
In het privaat gefinancierde project wordt samengewerkt met het
taalinstituut Regina Coeli in Vught
en lokale ondernemers. Net zoals
bij andere social impact bonds
draagt de investeerder het meeste
risico van het project. Social Impact
Finance ontvangt geen rente op zijn
investering en als de verwachte besparingen op bijstandsuitkeringen
uitblijven ook geen rendement. In
de afspraak met Veldhoven is ‘succes’ gedefinieerd als het 24 maanden aaneengesloten uit de bijstand
zijn van de betrokkenen.
Doel van het project is statushouders sneller inkomen uit werk
te laten genereren. In bijna alle
gemeenten is het aantal erkende
vluchtelingen in de bijstand hoog
en de uitstroom naar werk schrikbarend laag. In Veldhoven hebben 671 mensen een verblijfsvergunning, terwijl slechts 39 van hen
een (tijdelijke) baan vond. Nederland telt 25.000 statushouders die
afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering. Onlangs bleek uit berekeningen van onderzoeksbureau
AEF dat gemeenten miljoenen tekortkomen om de bijstandsuitkeringen te betalen.
Als het aan Nieukerke had gelegen was de reikwijdte van het project in Veldhoven groter geweest.
Nu wordt alleen gerekend met

pagina 5, 29-01-2018 © Het Financieele Dagblad

De taal vormt voor veel
statushouders een grote
barrière. In Veldhoven
krijgen ze daarom een
intensieve taalcursus.
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IJzersterk model
‘Het kost minder
dan de bijstand
ons nu kost’
Vluchtelingen
De uitstroom
naar werk is
ontzaglijk laag
Het moet deugen
‘Bij verregaande
flexcontracten
wordt het onfris’

de besparing op niet-uitgekeerde bijstandsuitkeringen. ‘Mooier
zou zijn om ook te kijken hoe vaak
iemand naar de dokter gaat, naar
het schoolverzuim, of hoe vaak iemand in aanraking met Justitie is
gekomen. Het behalen van die sociale impact is niet mogelijk vanwege privacy-regels. Het hogere doel
zou toch succesvolle inburgering
moeten zijn.’
Taal is volgens haar de grootste
barrière. ‘Het is onvoorstelbaar
hoeveel miljoenen er wegvloeien
bij de aanbieders van taalcursussen. De mensen moeten het allemaal zelf regelen en betalen, terwijl de resultaten bedroevend zijn.
Gemeenten hebben geen mogelijkheid te sturen bij het aanwijzen van
goed presterende taalbureaus.’
De sociale diensten verwelkomen het nieuwe instrument. ‘Ik
vind het een buitengewoon interessante ontwikkeling’, zegt voorzitter Erik Dannenberg van koepelorganisatie Divosa. ‘Het zal ook hard
nodig zijn. Hoewel gemeenten er
alles aan doen, is de werkloosheid
onder statushouders een hardnekkig probleem. Privaat geld is daarbij zeer welkom.’
Maar: ‘Zo’n private investering
moet wel deugen. Dus geen verregaande flexcontracten. Dan wordt
het onfris. En niet mensen in laagconjunctuur weer over schutting
van de gemeente gooien.’

