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Het Leergarantiefonds gaat van Start! 
De arbeidsmarkt is steeds meer topsport geworden. Een grote groep staat al jarenlang langs de 
kant en wordt eerder uitgesloten dan ‘ingesloten’. Daar willen we verandering in brengen met de 
pilot Leergarantiefonds die op 1 maart aanstaande van start gaat. Dit project is een initiatief van 
Start Foundation en zes andere sociale organisaties; Driekant, Buzinezz Club, Het Goed, I-Did, 
Studeren en Werken op Maat en The Colour Kitchen.

Doelstelling pilot
Doelstelling van het Leergarantiefonds is het mogelijk maken dat mensen die een 
ontwikkeltraject nodig hebben sneller aan de slag kunnen door een voorschot te nemen op de 
financiering. De pilot houdt in dat deze zes sociale ondernemingen een jaar lang experimenteren 
met een eigen variant van het Leergarantiefonds. Ze leggen een bedrag in tussen de € 20.000 tot 
€ 50.000 en Start Foundation verdubbelt dit bedrag. De bedrijven bepalen zelf welke kandidaten/ 
trajecten vanuit het Leergarantiefonds worden gefinancierd. Niemand wordt afgewezen omdat er 
(nog) geen financiering voor het traject is. 

De bedrijven proberen zoveel als mogelijk de financiering vanuit het Leergarantiefonds bij de 
daarvoor geëigende instanties terug te halen. Hun ervaringen volgen we op de voet. Door het 
verzamelen van bewijslast en ontwikkelen van showcases kaarten we problemen aan en laten we 
zien dat het anders kan.

Verkenning
Het project is gestart met een verkenning. Elf sociale ondernemers, waaronder de deelnemers 
aan de pilot, is gevraagd naar hun ervaringen met instanties wat betreft de samenwerking, 
financiering van trajecten en instroom in trajecten. De ervaringen zijn niet alleen maar negatief. 
Maar in grote lijnen blijkt de werkwijze van gemeenten, UWV en de zorg een belemmering voor 
sociale ondernemers die zoveel mogelijk mensen willen helpen, los van labels en financiering per 
zuil/doelgroep. O.a. de volgende knelpunten kwamen uit de verkenning naar voren:

•  We zien dat het realiseren van structurele samenwerking ingewikkeld is en niet altijd lukt. Zo 
heeft elke gemeente haar eigen beleid voor re-integratie en participatie. Veel gemeenten 
werken liever met grote vertrouwde organisaties dan met een kleinere organisatie die het 
anders doet. Kandidaten hebben soms verschillende labels en daardoor met verschillende 
loketten te maken. Het uitzoeken wat mogelijk is, is ingewikkeld en kost veel tijd. Een 
raamcontract afsluiten met UWV is ook een complexe en tijdrovende procedure. 

•  Financiering is in veel gevallen beperkt met een focus op de korte termijn. Daarbij is het 
algemene beeld dat gemeenten weinig geld hebben voor ontwikkeltrajecten. Goedkope 

https://driekant.nl/
https://buzinezzclub.nl/
https://www.hetgoed.nl/
https://www.i-did.nl/
https://studerenenwerkenopmaat.org/
https://thecolourkitchen.com/
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trajecten zijn daardoor interessanter dan trajecten met een focus op de lange termijn. Ook 
de vergoeding van het UWV voor bijvoorbeeld een Werkfittraject staat volgens sommige 
ondernemers niet in verhouding tot hetgeen ze ervoor doen. Het duurt bovendien soms lang 
voordat de financieringsstroom op gang komt. De ondernemers zijn per kandidaat ook veel tijd 
kwijt om alles te regelen en verantwoording af te leggen. 

•  Voor veel ondernemers is de instroom van kandidaten een knelpunt. Enkele oorzaken: (1) 
Gemeenten en UWV stellen criteria waardoor mensen buiten de boot vallen. (2) Gemeenten 
en UWV hebben onvoldoende inzicht in hun bestanden. (3) Toeleiders hebben een beperkt 
beeld van het aanbod van de sociale onderneming. (4) Het vergt van instanties de nodige 
inspanningen om mensen in beweging te krijgen voor een traject. (5) Consulenten zouden 
vooral inzetten op mensen die naar verwachting snel uit de uitkering komen en geen 
ontwikkeltraject nodig hebben.

Uitgangspunten Leergarantiefonds
•  De mens die een ontwikkeltraject nodig heeft, staat centraal in plaats van de systeemwereld 

(wetten, regels, procedures).
•  Het Leergarantiefonds is flexibel. Financiering vanuit het fonds is mogelijk als instanties pas 

laat betalen (voorfinanciering), te weinig betalen of helemaal niet betalen.
•  Het wordt een revolverend fonds zodat er ook weer geld terugkomt. Wat daarvoor nodig is, 

zoeken we uit als de pilot een succes blijkt. 
•  Het Leergarantiefonds is simpel. Het is niet de bedoeling dat de ondernemers met nog meer 

bureaucratie worden opgezadeld. 
• Een goede samenwerking met de instanties is en blijft belangrijk. 

Volg de pilot of neem contact 
op voor meer informatie

Start Foundation 
Yvette Koedijk, Projectleider 
Tel: 06-51 78 27 21 
yvette.koedijk@startfoundation.nl 
www.startfoundation.nl 
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