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Geachte mevrouw Lanjri, 
 
 
In navolging van uw schriftelijke vraag met betrekking tot het instrument ‘Social Impact Bond’ kan ik u het 
volgende melden. 
 
Wat uw eerste twee vragen betreft over de oproep van VDAB, kan ik u geen informatie geven. Deze oproep 
wordt op het niveau van VDAB Centraal georganiseerd en is geen lokale bevoegdheid. Derhalve werden we hier 
als stad niet bij betrokken. U kan die vraag best stellen in het Vlaams parlement.  
In het bestuursakkoord en onze stedelijke doelstellingen hebben wij ons geëngageerd om deze legislatuur de 
haalbaarheid van een lokale Social Impact Bond (SIB) als financieel instrument te onderzoeken. Dit staat dus 
zeker op agenda. Zoals u zelf ook stelt is het SIB-project van BeCode een eerste mooi initiatief. Wij willen zeker 
op die piste verder werken, en ook dit specifieke project in het bijzonder verder ondersteunen en versterken  
als die manier van werken op termijn succesvol blijkt. 
Wat andere initiatieven betreft, zullen wij bij elke opportuniteit en nood onderzoeken welk 
financieringsinstrument het beste is. Wij zullen dus steeds bekijken of de doelstelling gerealiseerd kan worden 
via een SIB. Op dit moment zijn er nog geen opportuniteiten geweest.  
Ik wil toch ook benadrukken dat de SIB een complex financieel en juridisch instrument. Er wordt daarom samen 
met interne stedelijke diensten (juridische dienst, financiën) gekeken hoe we het concept SIB zouden kunnen 
uitrollen in de stad.  
 
Zoals u weet heeft de stad recent een nieuwe samenwerkingsovereenkomst afgesloten met VDAB, waarin wij 
de doelstellingen van het beleidsdomein Werk vrijwel integraal hebben verwerkt. Voor meer informatie verwijs 
ik graag naar de presentatie in de gemeenteraadscommissie van februari.  
Wij, stad en VDAB, hebben ons samen geëngageerd om acties op te zetten voor jongeren, leefloners, 
inactieven, langdurig werkzoekenden, personen met een arbeidsbeperking en anderstaligen. Daarnaast gaan we 
ook acties opzetten naar werkgevers met knelpuntvacatures om de tewerkstellingskansen van deze groepen te 
versterken. Ook de werkgevers binnen De Grote Verbinding nemen we uiteraard mee in dit verhaal. 
 
Zoals in de commissie toegelicht werken we momenteel met VDAB onze doelstelling verder uit in actieplannen 
en onderliggende projecten. Voor deze projecten zullen we steeds aftoetsen welk financieel instrument het best 
de realisatie van elke doelstelling/actie dient, zowel van VDAB als van de stad. Er zijn meerdere opties mogelijk: 
ESF-middelen, subsidietoelage, overheidsopdrachten/tender, … en uiteraard de Social Impact Bond. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
Claude Marinower 
Schepen voor economie, werk, onderwijs en rechtszaken, innovatie, industrie, digitalisering, marketing & 
communicatie, openbaar domein en rechtszaken 
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