SOCIAL IMPACT BOND BUZINEZZCLUB UTRECHT IN HET KORT
De Social Impact Bond Buzinezzclub Utrecht heeft als doel om werkloze jongeren in Utrecht
op weg te helpen naar een opleiding, baan of ondernemerschap. De jongeren krijgen geen
uitkering meer en zetten daarmee een grote stap op weg naar economische zelfredzaamheid.

DE WERKWIJZE VAN DE BUZINEZZCLUB
De Buzinezzclub begeleidt jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt naar een opleiding, baan of
eigen onderneming. De jongeren werken middels een actieplan op maat aan hun doelen en nemen
daarnaast deel aan workshops en trainingen. De Buzinezzclub richt zich op het stimuleren van
ondernemersvaardigheden en inzicht krijgen in de eigen talenten en blokkades. De Buzinezzclub
gaat uit van de droom van jongeren, met als doel een succesvolle toekomst zonder uitkering.

DOOR SAMEN TE WERKEN IN DE SOCIAL IMPACT BOND UTRECHT:

380 TOT 540
DEELNEMERS
VAN 18 TOT 30
JAAR

•

betaalt de gemeente alleen voor resultaat

•

kan financieel en sociaal rendement worden gecombineerd

•

wordt Sociaal Ondernemerschap gestimuleerd

LOOPTIJD SIB
2016 - 2022

INVESTERING
2,1 MILJOEN

RENDEMENT
MAXIMAAL 10%
PER JAAR

HOE GAAT HET IN ZIJN WERK?
Een Social Impact Bond is een contract waarbij private
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investeerders investeren in een maatschappelijk project. De
investeerders krijgen uitbetaald door de overheid op basis van
de resultaten die door het project worden gerealiseerd.

Stichting:
SIB Utrecht
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1.

De investeerders voorzien de Buzinezzclub van werkkapitaal

2.

De Buzinezzclub gaat met de jongeren aan de slag

3.

EY onderzoekt in hoeverre er op uitkeringsdagen is bespaard

4.

EY stelt de resultaten vast en deelt deze met de betrokken partijen

5.

De gemeente betaalt de investeerders uit op basis van de
gerealiseerde besparingen

Uitvoerder:
2.
Buzinezzclub

Overheid:
Gemeente Utrecht
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2.
Doelgroep:
jongeren met
een uitkering.
(18-30 jaar)
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