Het Sociaal Innovatiefonds (SIF) heeft als
doel om werkgevers te ondersteunen bij
het doen van investeringen om groepen
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. SEO Economisch Onderzoek
heeft ex-ante onderzoek gedaan naar de eerste twee financieringen door het SIF. Deze infographic is een samenvatting van de impactanalyse van SEO. De analyse is gebaseerd op een
aantal aannames, waaronder de veronderstelling dat de beoogde baancreactiedoelen van de
werkgevers worden behaald. Voor de uitgebreide analyse, zie de impactanalyse van SEO.

IN OPDRACHT VAN:

IMPACTANALYSE SIF

Social Capital is een fusie van Happy
Tosti en Milieuwerk en begeleidt mensen met een arbeidsbeperking op grote
schaal naar werk. Social Capital heeft in
Den Haag de ambitie om de komende
jaren 158 voltijdbanen voor mensen met
een arbeidsbeperking te realiseren.

Het United Repair Centre (URC) voert
kledingreparaties uit voor kledingmerken als Patagonia en heeft als
doel om 1 miljoen kilo textielafval te
besparen en 106 voltijd banen voor
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te realiseren.
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Het SIF heeft als motto ‘verbinden waar
mogelijk, financieren waar nodig’. Bij de
financiering van de Social Capital en
URC heeft het SIF samengewerkt met
andere financiers. In totaal heeft het
SIF €650.000 aan financieringen
verstrekt. Bij Social Capital heeft het
SIF 61% van de financieringsbehoefte
afgedekt, bij United Repair Centre
was dit 33%.
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Verwachte netto baancreatie

in FTE, t/m 2026
Van het verwachte aantal te creëren banen, zijn de volgende banen aan de lening van het SIF toe te rekenen

Totaal gefinancierd door SIF

Het verwachte maatschappelijke saldo van de financieringen van het SIF

TOTAAL €650.000

€4,2 MILJOEN

Social Capital €250.000

€2,7 MILJOEN

URC €400.000

€1,5 MILJOEN

Overzicht van het te verwachten maatschappelijk
saldo per stakeholder
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De inclusieve businesscase moet beter
De overheid houdt een
positief saldo over van
€2,6 miljoen
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De werkgevers houden naar
verwachting een licht negatief
saldo over
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Er worden gesprekken gevoerd met de
arbeidsmarktregio’s om de balans te verbeteren

CONCLUSIE
DE MAATSCHAPPELIJKE BATEN VAN DE
LENINGEN VAN HET SIF LIJKEN RUIMSCHOOTS OP
TE WEGEN TEGEN DE KOSTEN

€4.2MILJOEN

HET TE VERWACHTEN
MAATSCHAPPELIJKE SALDO

€6,42

ELKE EURO AAN LENING REALISEERT
AAN MAATSCHAPPELIJKE WAARDE

SEO Economisch Onderzoek heeft een onafhankelijke impactanalyse gedaan van de eerste twee SIF-financieringen.
In de analyse wordt gewerkt met aannames. Deze inforgraphic betreft een grafische weergave van de uitkomsten
van het verwachte scenario waarin de baancreatiedoelen gerealiseerd worden. In de impactanalyse is gewerkt
met gevoeligheidsanalyses en worden bandbreedtes benoemd. Deze zijn in de analyse terug te vinden. Daarnaast
heeft Social Finance NL een adviesrapport opgesteld over de pilot Sociaal Innovatiefonds, waarin geleerde lessen
van de pilot worden beschreven. Voor meer informatie over het Sociaal Innovatiefonds verwijzen wij u graag
naar www.sociaalinnovatiefonds.nl.

