Factsheet

Social Impact Bond
‘Werken in Duitsland’ in het kort
De Social Impact Bond (SIB) ‘Werken in Duitsland’ wil duurzame matches tussen Duitse
werkgevers en werkzoekenden in Enschede tot stand brengen. De gemeente Enschede,
Start Foundation, ABN AMRO en BOAS Werkt zijn een innovatieve samenwerking gestart
om inwoners van Enschede met een bijstandsuitkering (WWB) aantrekkelijke kansen te
bieden op een baan in Duitsland. Dit is de eerste grensoverschrijdende SIB ter wereld.

Kerngetallen

138 deelnemers

looptijd 2,5 jaar

investering:
circa € 1,1 miljoen

rendement:
maximaal
10% per jaar

succes: aantal
uitkeringsdagen
is lager dan die van
de controlegroep

rapportage
door
Kennispunt
Twente

Werkwijze

Samenwerking

acht weken klaargestoomd voor een baan in Duitsland.

maatschappelijk doel. Samen zetten de partners zich

Uitvoerder is BOAS Werkt. Bij het opleidingscentrum

in om mensen met een WWB-uitkering uit Enschede in

Kreishandwerkerschaft Steinfurt - Warendorf in Rheine

Duitsland aan een baan te helpen. De financiering vindt

volgen de deelnemers een intensieve scholing in technische

plaats via een Social Impact Bond. Dat werkt als volgt:

vakken, de Duitse taal en cultuurverschillen. Ook aan vervoer

Start Foundation en ABN AMRO Social Impact Fund leveren

tussen Nederland en Duitsland is gedacht. Na een positieve

de voorfinanciering voor BOAS Werkt. De investeerders

afronding ontvangen de kandidaten een certificaat dat

krijgen uitbetaald door de gemeente Enschede op basis

geschikt is voor de Duitse arbeidsmarkt. Direct daarna

van de resultaten die door het project worden gerealiseerd.

volgt een vierweekse stage met een jaarcontract in het

Daarmee ligt het financiële risico in de markt.

vooruitzicht. BOAS Werkt selecteert Duitse werkgevers die

1.	De investeerders voorzien BOAS Werkt van werkkapitaal:

Via een unieke aanpak worden kandidaten binnen

minimaal € 12,00 per uur betalen (exclusief toeslagen). Dat
maakt werken financieel aantrekkelijker dan afhankelijk zijn
van een (lagere) uitkering.

Deze Social Impact Bond heeft op de eerste plaats een

€ 1,1 miljoen. BOAS Werkt financiert zelf ook 5%.
2.	De gemeente Enschede draagt werkzoekenden met een
bijstandsuitkering aan bij BOAS Werkt.
3.	BOAS Werkt gaat met deze kandidaten aan de slag.
4.	Kandidaten komen in dienst bij Duitse werkgevers.
5.	Kennispunt Twente onderzoekt of er een besparing is op
het aantal uitkeringen en deelt de onderzoeksresultaten
met de betrokken partijen.
6.	De gemeente Enschede betaalt de investeerders uit op
basis van de gerealiseerde besparing.

