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Het Instituut voor Publieke Waarden (IPW) stelt zich als doel om het bureaucratische denken te 

doorbreken door van onderaf, op basis van casuïstiek, organisaties te veranderen. Nieuwe 

financieringsconstructies, zoals Health Impact Bonds (HIB), kunnen hierbij behulpzaam zijn.  

Wat is een HIB? 
Als een investeerder (bijvoorbeeld een bank of een zorgverzekeraar) ziet dat een vernieuwende 
manier van werken besparingen op kan leveren kan deze, op basis van samenwerkingsafspraken, 
voorstellen om de vernieuwende manier van werken te financieren en achteraf betaald te worden 
uit de besparingen.  
 
Een concrete casus 
Het Sociaal Hospitaal van het IPW werkt in de gemeente Den Haag met de HIB, waarbij 
zorgverzekeraar CZ voorfinanciert en de gemeente later afrekent. Jop Munneke illustreert dat aan de 
hand van de concrete casus van Jeppe (54), die door een huurachterstand en schulden dakloos is 
geworden en mede daardoor verder in problemen is geraakt.  
 
Standaardbenadering 

Jeppe is aangewezen op de daklozenopvang: €100 per dag, 36.500 per jaar (WMO)  
Hij heeft gesprekken met een psycholoog: €80 per uur, €960 per jaar (ZVW) 
De kosten bedragen € 37.460,- per jaar 

Maatwerkbenadering  

De huurachterstand wordt voor Jeppe betaald: €1.200 (bij woningbouwvereniging)  

Inschakeling schuldhulpverlening: €1500 per jaar (WGS)  

Inschakeling bewindvoerder: €2.500 per traject (Participatiewet) 

De kosten bedragen € 5.200,- per jaar 

 

Door deze maatwerkbenadering kan Jeppe weer verder met zijn leven en de kosten zijn op termijn 

lager voor alle partijen. In het individuele geval van Jeppe is de besparing reeds indrukwekkend. Als 

je +100 van vergelijkbare situaties van een maatwerkbenadering voorziet, dan worden de 

besparingen helemaal serieus. Het rendement wordt geschat op € 12.000,- per gezin! 

Sociaal Hospitaal houdt bij welke kosten in de afgelopen jaren gemaakt en bespaard zijn voor 

iedereen die meedeed. Daaruit blijkt dat het met bijna iedereen nog steeds goed gaat én dat het na 

drie jaar ook financieel voordeliger is voor alle partijen. 

 

In deze gepresenteerde benadering moet het zeker mogelijk zijn om een investeerder te vinden. Te 

meer omdat uit onderzoek blijkt dat mensen met langdurende schulden 30% meer zorg gebruiken 

dan anderen. In de gemeente Almelo gaat ook een project met de HIB van start, daar zal een bank 

voorfinancieren. Ook de gemeente Hengelo wil dit gaan doen. Je kunt voor een maatschappelijk 

vraagstuk als ‘eenzaamheid’ hetzelfde redeneren: wat geeft de gemeente uit aan projecten om 

eenzaamheid te bestrijden? Tel dit op bij wat de ggz uitgeeft aan behandeling van mensen die 

psychische klachten krijgen door sociaal isolement. Je kunt dit ook doen met jeugd, welzijnsvragen, 

participatiewet en forensische zorg. 

 

  



Een HIB voor zelfregie-centra/herstelinitiatieven? 

Het IPW heeft op verzoek van MIND LP een onderzoek uitgevoerd naar de toegevoegde waarde van 

zelfregie- en herstelinitiatieven. Hoe kun je deze helder overbrengen en hoe kun je op basis daarvan 

komen tot duurzame financiering? 

Het IPW kwam tot de volgende uitkomsten: 

• Hoger individueel welzijn, door meer zelfregie en eigen kracht (betrokkenheid) 

• Een inclusievere maatschappij: meer sociale steun, mantelzorg en cohesie, minder stigma 

(legitimiteit) 

• Minder gebruik van zorg (Zvw) en ondersteuning (Wmo) en meer participatie 

(Participatiewet) (rendement) 

Gezien het feit dat de initiatieven onderling verschillen ontwikkelde het IPW ook een instrument 

waarmee initiatieven zelf globaal de kosten en baten van hun initiatief in beeld kunnen brengen. De 

uitkomsten zijn vanzelfsprekend niet keihard maar kunnen wel gebruikt worden om in gesprek te 

gaan met (potentiële) financiers. Je kunt aannemelijk maken dat je kosten kunt besparen voor 

bijvoorbeeld de zorgverzekeraar en/of de gemeente.  

Eén van de aanwezigen vanuit een zelfregie-initiatief geeft een voorbeeld van deze manier van 

denken: een deelneemster raakte haar baan kwijt door psychische klachten. Ze raakte in de schulden 

en in het crimineel circuit om aan geld te komen. Bij het zelfregie-initiatief kon ze praten over het 

conflict met haar werkgever, werd een advocaat gezocht voor haar zaak en kreeg ze begeleiding 

totdat de ggz-behandeling kon starten. De ‘waarde’ van het zelfregie-initiatief in deze situatie valt uit 

te drukken in geld. 

 

Een vertegenwoordiger van een gemeente merkte op dat het eigenlijk bijzonder is dat juist 

vernieuwende werkwijzen extra bevraagd worden op hun rendement, terwijl deze vraag amper 

gesteld wordt aan bestaande aanbieders. 

 

Een probleem is, zo bleek ook in de discussie, dat zorgverzekeraars alleen voor geleverde zorg mogen 

betalen en niet voor preventie. Desalniettemin zijn er wel beloftevolle initiatieven, zoals proeftuinen, 

waarbij gemeente en verzekeraar samen initiatieven bekostigen. In sommige gemeenten worden 

mensen en hun behoeften centraal gesteld, waarna vervolgens ruimte wordt gecreëerd in de 

regelgeving.  

 

Er zijn ook aarzelingen: Gemeenten met een krap budget zullen niet snel over de brug komen met 

geld voor een oplossing omdat ze geen risico willen lopen dat ze het over 3 jaar alsnog moeten 

ophoesten als een inwoner weer problemen krijgt. Aan de andere kant willen zelfregie- en 

herstelcentra hun autonomie behouden en staan ze niet te springen om te gaan voldoen aan meer 

eisen van meer geldschieters. Kunnen ze dan blijven doen wat belangrijk is? Kunnen ze recht blijven 

doen aan hun waarden? Jop roept gemeenten en initiatieven op om elkaar te vinden op het niveau 

van waarden, dezelfde taal te spreken en niet de soms ingewikkelde technische systematiek de 

samenwerking te laten frustreren. “Sociale en maatschappelijke participatie, sociale inclusie vindt 

iedereen belangrijk. Laten we daar samen mee aan de slag gaan!” 

 

Het onderzoeksrapport van het IPW ‘De waarde van zelfregie- en herstelinitiatieven’ is te vinden op 

https://mindplatform.nl/project/programma-regie-in-de-regio-1 


