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Programma

1. Introductie

2. Toelichting opzet SIB Jongvolwassenen
3. Aan de slag! Hoe kijkt u naar een dergelijke marktuitvraag op effecten?
4. Korte afsluiting

SIB Jongvolwassenen

1

Introductie
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En wie bent u?
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Vragen en problemen op weg naar volwassenheid
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Op weg naar volwassenheid: de uitdaging voor gemeenten
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John
15

Start intramurale zorg
John’s ouders konden niet meer de juiste
zorg bieden, in overleg met een
gezinsvoogd is John in een instelling
geplaatst, hij woont daarom in een open
instelling
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John is een licht verstandelijk beperkte jongen
die in een open instelling verblijft, maar daar
steeds vaker de grenzen opzoekt. Op zijn 18e gaat
hij via een kamertraject naar zelfstandig wonen,
maar eenmaal op zichzelf blijkt hij nog niet in
staat alles te organiseren

Zoekt grenzen op
John houdt zich niet goed aan de
huisregels. Hij begint met experimenteren
en het opzoeken van de grenzen. Gaat
vaker blowen met vrienden en komt vaak
te laat thuis
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Verlaat zorginstelling
John is blij dat de begeleiding van de
gezinsvoogd stopt. Deze helpt hem nog wel bij
de overstap naar een begeleid kamer project
zodat er ondersteuning blijft. Het liefst wil hij
op eigen benen staan en meer vrijheid hebben
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Schulden stapelen op
Na een jaar is John tegen het advies van de
begeleiders in zelfstandig gaan wonen. Rekeningen
voor zorgverzekering en zijn telefoon worden niet
betaald. John gebruikt steeds meer Cannabis,
verwaarloost zijn arbeidsgewenningsplek en zit vaak
hele dagen binnen te gamen
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In beschermd wonen
John is zijn huis uitgegaan om deurwaarders te
ontlopen en zwerft rond, slaapt al zes weken bij
vrienden als het lukt en anders op straat of in de
nachtopvang. Kwam zijn oude hulpverlener tegen en
die heeft weer een beschermd wonen plek geregeld

25% van de zwerfjongeren is (licht)
verstandelijk beperkt

58% van de LVB jongeren heeft
bijkomende problemen

Manette
Start pleegzorg
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Manette wordt op haar 11e
wegens mishandeling
ondergebracht bij een pleeggezin,
waar ze verder opgroeit
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Manette woont in een pleeggezin omdat ze door bij
haar ouders mishandeld werd. Op haar 18e kunnen de
pleegouders de zorg wegens een gebrek aan financiën
niet voortzetten. Ze raakt verslaafd, stopt met school
en krijgt korte tijd later een kind, maar wordt dan ook
door haar vriend weer mishandeld

Samenwonen
Op haar 18e gaat ze vanwege het
stopzetten van de pleegzorg-vergoeding
het huis uit. Wegens gebrek aan
betaalbare en geschikte woonruimte
trekt ze bij haar vriendje in
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Verslaving
Zowel Manette als haar vriendje
raken steeds meer aan de alcohol.
Manette is daardoor niet meer
gemotiveerd en stopt met haar
HBO opleiding. Ze laat de
studiefinanciering doorlopen
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Zwangerschap
Manette is ongewenst
zwanger, tegen de zin van
haar vriend besluit ze het kind
te houden
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Mishandeling
Manette wordt mishandeld door haar
vriend. Eerst durft ze niets te doen, maar
dankzij haar pleegmoeder gaat ze met haar
kind naar een blijf van mijn lijf-huis

70% van de jongeren die bij pleegouders
worden geplaatst is < 12 jaar

30% tot 90% van de verwaarlozende
ouders heeft verslavingsproblemen
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Er wordt ingezet om te innoveren op drie componenten

Maatschappelijke uitdaging

1818+

Innovatie oplossing:
rate card in SIB
constructie

Rate card

Brede samenwerking
NJI

Vast werk vinden
1 jaar werk

€2.000
€2.500

1 jaar huisvesting
2 jaar huisvesting

€2.000
€3.000

Startkwalificatie halen

€3.000

Geen contact met justitie

€1.000

Gemeente
Enschede

Deloitte
Gemeente
Hengelo
Gemeente
Eindhoven

…
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Er wordt een brede samenwerking opgezet

Aanbesteding

Ondernemer

Marktconsultatie

Gemeente
Ondernemer

Investeerders

Gemeente
Investeerders
Ondernemer
Gemeente
Investeerders

Cross-SIB
performance management

Investeerder
Ondernemer

Investeerder

Ondernemer

Aanmeldingen van
investeerders en
ondernemers
SIB Jongvolwassenen
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Introductie van Social Impact Bonds
Een SIB is een arrangement tussen een of meerdere overheidspartijen en een externe organisatie,
waarbij de overheid een maatschappelijke uitkomst specificeert en belooft de externe organisatie
een vooraf bepaald bedrag te betalen als deze in staat is de maatschappelijke uitkomst te realiseren.

1. Een contract wordt gesloten
tussen overheid, sociaal ondernemer
en investeerders. Hierin zegt de
overheid toe een bepaald rendement
te bieden voor een behaald gunstig
resultaat met sociale impact

Overheidsinstelling

Intermediair

Investeerders

2. Op basis van het contract wordt
er vooraf geld opgehaald bij
investeerders

Sociaal ondernemer

3. De sociaal ondernemer
ontvangt het benodigde
werkkapitaal om het
gespecificeerd resultaat te
kunnen bewerkstelligen

Onafhankelijk
beoordelaar

4. Gebaseerd op de mate waarin het resultaat is
bereikt, zoals bepaald door de onafhankelijke
beoordelaar, betaalt de overheid investeerders via de
intermediair
SIB Jongvolwassenen
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Waarom een rate card?

•

Een rate card is een middel om
gewenste resultaten te verbinden
aan een besparing in euro’s en
vormt de basis voor de
aanbesteding.

•

Rate cards zijn een gebruikelijk
middel in de UK om complexe
sociale problemen middels een
Impact Bond in de markt te zetten.

© 2016 Deloitte The Netherlands
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Bepalen rate card en business case SIB Jongvolwassenen
Uiteenzetting van de analyses, aannames en processtappen

Vastststellen kosten
van alle indicatoren

• Alle beschikbare kosten
en totalen zijn
opgesteld op basis van
literatuuronderzoek
• Keuzes welke kosten
meetellen voor
ratecard: wel/niet ten
laste van de
gemeentebegroting?

Kenmerken groepen
primaire indicatoren

• CBS-data over
jongeren
• Stapeling van lifeevents
• Combinatie van
kenmerken en kosten

Initiële waarden
rate card

• natuurlijk verloop
• aanname over
verwachte verloop
van een succesvolle
interventie
• additionele
besparingsopgave

Succesmomenten
en verdeling
Doelgroep en
businesscase

• Bepalen direct
en duurzaam
succes.
• aannames over
de doorstroom
naar duurzaam
succes

• De
gemeente
heeft exacte
doelgroep
bepaald
• definitieve
business
case bepaald

SIB Jongvolwassenen
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Impact van jeugdzorg op jongeren met specifieke life-events
Wanneer een jongere werkloos wordt, is de impact op andere lifeevents vaak groter tussen jongeren wel en niet in jeugdzorg,
Jongeren die voortijdig school verlaten hebben
3,2x vaker schulden als ze ooit jeugdzorg
hebben gehad, dan wanneer ze nooit jeugdzorg
hebben gehad

Multiplier van:
Prevalentie bij wel jeugdzorg /
prevalentie geen jeugdzorg
Totaal

Werkloos

VSV

Politiecontact

Mentale zorg

Schulden

Instabiele
gezinssituatie

Alcoholmisbruik

3,4x

4,6x

NB

1,9x

1,1x

NB

1,6x

Drugsmisbruik

5,7x

7,1x

2,4x

2,8x

1,7x

NB

2,7x

Schulden

0,8x

1,1x

3,2x

0,5x

0,3x

1,0x

0,4x

Werkloosheid

0,7x

1,0x

0,5x

0,9x

0,6x

1,0x

0,7x

2,3x

2,9x

0,9x

1,6x

1,4x

1,3x

1,4x

2,5x

3,1x

1,0x

1,0x

1,9x

1,5x

1,7x

5,0x

6,6x

1,7x

2,0x

2,6x

1,2x

1,9x

NB

NB

NB

NB

NB

NB

NB

3,3x

2,6x

2,0x

2,5x

1,0x

1,2x

2,0x

2,9x

3,6x

1,9x

2,4x

1,8x

1,6x

1,8x

3,4x

3,4x

2,1x

2,3x

2,1x

1,5x

1,0x

0,1x

0,7x

2,3x

2,5x

3,3x

0,8x

3,4x

Indicator

Vroegtijdig
schoolverlaten
Contact met
politie
Detentie
Dakloosheid
Mentale
gezondheid
(Ongewenste)
tienerzwangerschap
Onstabiele thuis/gezinssituatie
Totaal
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Sturing op maatschappelijk resultaat
Op basis van de persona’s en het model zijn 6 meetbare indicatoren
gekozen waar een waardebepaling van wordt opgezet
Problematische life events

Meetindicatoren

-

Alcohol misbruik

-

Drugs misbruik

-

Schulden

-

Werk

-

Werk / Lagere arbeidsparticipatie

-

Vroegtijdig schooluitval

-

Vroegtijdig schooluitval

-

(Jeugd) Criminaliteit

-

Schulden

-

(Jeugd) Detentie

-

Wonen / Op straat leven

-

Huisvesting

-

Criminele activiteit / Delicten

-

Op straat leven / zwerven

-

-

Depressie

Gebruik (gemeentelijke)
voorzieningen

-

Psychische problemen

-

Scheiding ouders

-

Kinderen van een ouder met problemen

-

Ongewenste (tiener-) zwangerschap

© 2016 Deloitte The Netherlands
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Rate card voorbeeld werkloosheid
Totstandkoming kosten op rate card voor werkloosheid

Vastststellen kosten
van alle indicatoren

Kenmerken groepen
primaire indicatoren

20,89% van de
doelgroep wordt
werkloos, daarvan:
Kosten van subindicatoren werkloosheid
zijn:

• 60% is VSV’er
• 69% heeft mentale
gezondheidszorg

• Alcoholverslaving: €225

• Etc.

• Schulden: €40.169

De totale kosten zijn:

• Werkloosheid: €10.889

• €26.091 voor
werklozen

• Etc.

• €12.359 voor nietwerklozen
Er is dus een besparing
mogelijk

Initiële waarden
rate card
• In drie jaar zal
16,89% van werkloze
jongeren zelf een
baan vinden

Succesmomenten
en verdeling
Doelgroep en
businesscase
Drie
succesmomenten:

• We verwachten dat
een succesvolle
interventie voor deze
doelgroep hier 40%
van kan maken

• Starten van een
baan

• De gemeente neemt
extra besparingen
van 20% op, op de
rate card

• 18 maanden
werk vasthouden

• 12 maanden
werk vasthouden

• Drie subdoelgroepen
bepaald
• 75% van de
doelgroep zal
werkloos zijn
bij aanvang
traject
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Doelgroep en bereik
Op welke impact mikken we?

1. Jeugdreclassering
In Enschede zaten de
afgelopen 12 maanden,
215 jongeren in
jeugdreclassering

2. Jeugdescherming
In Enschede zaten de
afgelopen 12 maanden
139 jongeren in
jeugdberscherming

70 jongeren instroom

3. Zorg met verblijf

Voor de SIB in Enschede wordt
ingezet op een klein begin met
in totaal 70 jongeren instroom
gedurende het programma:

In Enschede zaten de
afgelopen 12 maanden
167 jongeren in zorg
met verblifj

Jaar 1: 30 jongeren
Jaar 2: 40 jongeren

Instroom georganiseerd via
Wijkteams Enschede met
‘onderaannemers’

© 2016 Deloitte The Netherlands
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Er wordt een brede samenwerking opgezet
Nu

Aanbesteding

Ondernemer

Marktconsultatie

Gemeente
Ondernemer

Investeerders

Gemeente
Investeerders
Ondernemer
Gemeente
Investeerders

Cross-SIB
performance management

Investeerder
Ondernemer

Investeerder

Ondernemer

Aanmeldingen van
investeerders en
ondernemers
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Vervolg – hoe nu verder?
Planning
2017
Activity

Oct

Nov

2018
Dec

Jan

Feb

Mar

Apr

Afronden data analyse
Marktconsultaties uitvoerders
en investeerders
Inrichting bestek
Conceptbesluit voorleggen aan B&W
Besluit B&W
Aanbesteding investeerders
Aanbesteding uitvoerders
Gunning & implementatie
Start SIB

SIB Jongvolwassenen
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Discussiepunten in de aanpak:

Kansen en risico’s: Zou u zelf als gemeente, aanbieder of investeerder
willen deelnemen aan een dergelijke aanpak? Waarom wel, waarom
niet?
Resultaatsturing: draagt deze manier van de markt bevragen (rate
card) tot een nieuwe manier van inkoop, van sturing op uitkomsten?

SIB Jongvolwassenen
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Geïnteresseerd?

Bas Wijnen
programmaleider

Innovation Consultant
Monitor Deloitte

Tjalling de Vries
Adviseur Sociaal Domein
Gemeente Enschede

b.wijnen@nji.nl

bvennema@deloitte.nl

t.devries@enschede.nl

06-15038420

06-20061617

06-53904674

Ondersteuning transformatie
Nederlands Jeugdinstituut

Björn Vennema
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