SOCIAL IMPACT BOND - THE COLOUR KITCHEN
FACTSHEET
sociale
kwestie

Arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de gemeente Utrecht.
In de gemeente Utrecht zijn er veel jong-volwassenen niet in het bezit van een startkwalificatie. Daardoor vinden
of behouden zij moeilijker een baan. Ze hebben daarmee een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.
The Colour Kitchen is een maatschappelijke onderneming voor horeca en catering die juist deze groep jongvolwassenen door middel van leer/werk-trajecten begeleidt bij het versterken van hun arbeidsmarktpositie.
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VERVOLGCONTRACT VAN 6 MAANDEN

De gemeente Utrecht, Rabobank Foundation en maatschappelijke investeerder Start Foundation helpen via een
nieuwe financieringsconstructie, een Social Impact Bond, jongeren zonder startkwalificatie in de gemeente
Utrecht aan een diploma en werk. Hierin wordt samengewerkt met The Colour Kitchen. Met behulp van deze
prestatiefinanciering begeleidt The Colour Kitchen deelnemers via leer-/werktrajecten naar een diploma en werk.
De partners realiseren met deze innovatieve samenwerking een positief maatschappelijk rendement. Bij het
behalen van de afgesproken resultaten betaalt de gemeente Utrecht -vanuit de besparing op uitkeringen- de
investering plus een rendement terug aan de financiers. De looptijd van het programma is vier jaar. De partijen
hebben om dit mogelijk te maken een Social Impact Bond gesloten waarbij Stichting Society Impact als makelaar
heeft gefungeerd.

werk, talentontwikkeling en toekomstperspectief
diploma voor kok, gastheer/ gastvrouw of horeca-assistent
zelfvertrouwen, trots en versterkt sociaal netwerk

sociale
impact

reductie stress en schulden
besparingen in het publieke domein
systemische innovatie
investering Start Foundation & Rabobank Foundation €734.000
besparing gemeente op o.a. uitkeringen: > €800.000

impact

maximale rendement op investering: 2 – 6%

ondernemer | opdrachtgever | investeerders | matchmaker

www.thecolourkitchen.com

www.utrecht.nl

www.startfoundation.nl

wwww.rabobankfoundation.nl

wwww.societyimpact.nl

Aan deze factsheet kunnen geen rechten worden ontleend. Meer informatie over deze factsheet? info@societyimpact.nl

