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Veldhovense startup begeleidt statushouders naar werk
Eerste Social Impact Bond voor statushouders van start

De eerste statushouders die sinds november begeleid worden door de
Veldhovense startup IamNL, zijn klaar voor een baan. IamNL is een bedrijf voor
en door statushouders en wil met hun aanpak in twee jaar minimaal 45% van
de deelnemers duurzaam aan het werk helpen, zodat zij financieel
onafhankelijk zijn en geen beroep meer hoeven te doen op de bijstand. De
startup brengt intensief taalonderwijs door taalinstituut Regina Coeli ('de
nonnen van Vught') en begeleiding naar werk bij elkaar onder één dak. Dit
gebeurt onder de noemer van een Social Impact Bond – een innovatieve wijze
om oplossingen voor maatschappelijke problemen te financieren.
Social Impact Bond
De gemeente Veldhoven zocht een oplossing voor de langdurige bijstandsafhankelijkheid
van statushouders. Binnen de Social Impact Bond werkt de gemeente samen met IamNL
en particuliere sociale investeerders om versnelde integratie binnen de gemeente te
realiseren. Wethouder van onder andere Welzijn, Arbeidsmarkt en Participatie, Mariënne
van Dongen-Lamers: “De gemeente Veldhoven wil dat alle Veldhovenaren - ook de
nieuwe - kunnen meedoen. Het hebben van een baan is hierin voor nieuwkomers van
groot belang.” Voor gemeenten biedt het model van een Social Impact Bond veel kansen
om met kansrijke en innovatieve partijen in zee te gaan, zonder het volledige risico te
dragen. “Het kost ons alleen geld als we succesvol zijn, en dan altijd nog minder dan dat
de bijstand ons nu kost. Het is een ijzersterke businesscase”, aldus wethouder Van
Dongen.
“Gemeenten hebben vaak weinig financiële ruimte om statushouders extra te begeleiden
en het inburgeringstraject alleen neemt al zo’n drie jaar in beslag. Door de handen ineen
te slaan willen we een blijvende maatschappelijke impact realiseren en een model
ontwikkelen dat in de rest van het land navolging krijgt,” zegt Ineke Hurkmans, oprichter
IamNL. Social Impact Finance onderzocht de haalbaarheid van de aanpak van IamNL en
zocht mogelijke investeerders die de aanpak voor versnelde integratie zouden kunnen
financieren. Dat leidde tot de samenwerking met Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe
die zich als een financier aan de Social Impact Bond heeft verbonden.
“Statushouders in Nederland hebben een dramatisch vooruitzicht, namelijk langdurige
afhankelijkheid van de bijstand. Met deze Social Impact Bond willen we aantonen dat het
huidige percentage statushouders in de bijstand onnodig groot is. Ook willen we laten
zien dat een Social Impact Bond een interessant vehicle kan zijn voor innovaties in het
sociaal maatschappelijke domein”, aldus Laurina Nieukerke, partner en directeur Social
Impact Finance.
IamNL
De sociale onderneming IamNL neemt regie over de begeleiding van statushouders naar
werk. Dit doen zij met een geïntegreerde en intensieve aanpak waarbinnen taalonderwijs
en begeleiding naar werk wordt gecombineerd. Binnen IamNL kan de statushouder zijn
talenten inzetten, ervaring opdoen en goed Nederlands leren. Ook wennen zij aan de
structuur van een werkomgeving en aan de arbeidscultuur in Nederland. IamNL doet dit
in samenwerking met het taalinstituut Regina Coeli (“de nonnen van Vught”) en lokale
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ondernemers. Ineke Hurkmans, oprichter IamNL: “Deelnemers krijgen de ruimte om zich
positief te ontwikkelen. Dit verhoogt de slagingskans op hun inburgeringsexamen,
waardoor zij veel meer kans krijgen een baan te vinden die bij hun ervaring en interesse
past. De deelnemers die een baan hebben gevonden, krijgen minimaal nog 24 maanden
intensieve en individuele begeleiding.”

Voor meer informatie over:
•
•
•

Social Impact Bonds: neem contact op met Laurina Nieukerke van Social Impact
Finance, Laurina@socialimpactfinance.nl 06-14579480
De betrokkenheid van de gemeente Veldhoven: neem contact op met Linda
Bokhout via communicatie@veldhoven.nl of bel telefoonnummer 14 040.
IamNL: neem contact op met Ineke Hurkmans, 06-23451308 of
hurkmans@iamnl.nu
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