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Dit kwartaal is er veel aandacht uitgegaan naar de 9 bedrijven in de portefeuille die in hun groei maatwerk 

ondersteuning van SIF-R kunnen gebruiken. Drie bestaande investeringen hebben verdere uitbetalingen ontvangen. 

Er zijn geen nieuwe deals gesloten. De pijplijn van leads is vergroot. We verwachten een deel hiervan te vertalen 

naar nieuwe investeringen in Q4 ‘22 en Q1 ‘23. Aan de invulling van het management van SIF-R wordt i.s.m. de Raad 

van Toezicht gewerkt. Kansen voor West, van wie het fonds EUR 2,0 mln heeft ontvangen, is verder ingeregeld. 

Omdat SIF-R een deelneming wordt van de gemeente Rotterdam wordt een, voor iedere nieuwe deelneming 

standaard, wensen en bedenkingen-procedure doorlopen. Deze procedure loopt nog door in het vierde kwartaal.

Bart Meijs 
Managing director 

Bastiaan van der Knaap 
Directeur 
Social Impact Fonds Rotterdam

https://sifr.nl/


Het aantal deals en commitments is gelijk gebleven 
(grafieken laten geen mutatie zien) en aandacht is 
uitgegaan naar het begeleiden van de ondernemingen 
op verschillende thema’s. Veelal terugkomende 
thema’s zijn verdien- of groeimodellen. Het SIF-R 
investeringsteam stelt zich daarbij als lange termijn 
businesspartner op en ondersteunt met kennis, ervaring 
en netwerk. Bij drie investeringen zijn afgesproken 
mijlpalen behaald en zijn commitments uitgeboekt. 
Momenteel zijn EUR 2,1 mln aan commitments afgegeven, 
waarvan bijna EUR 1,5 mln (70%) uitgeboekt.

Soort onderneming Type financiering

Impactsoort
Deals

Aantal deals

30/06/2022

2135k

1290k

9
2135k

1485k

9
30/09/2022

€ Commitments

€ Uitboekingen    Werk
   Armoedebestrijding
   Inclusieve transities

   Rotterdamse sociale onderneming
   Succesvol sociaal naar Rotterdam
   Regulier bedrijfsleven meer sociaal

   Venture Capital
   Seed Capital
   Technical Assistance

Binnenste ring 
is stand 30/06/2022

Buitenste ring 
is stand 30/09/2022

74%

26%

15%

12%

57%57%

43%43%

73%

73%
15%

12%

74%

26%
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Aantal leads

1255k

5
2055k

6
€ Investeringsvraag

Fase per 30/06/2022
Fase per 30/09/2022

E: 94% D: 6% C: 0%
E: 95% D: 4% C: 1%

E = evaluatie 
D = due diligence 
C = contractering

Bij de leads is een afgevallen en zijn er twee nieuwe, relatief grote bijgekomen. 
Daarnaast bemerken we een wat tragere doorstroom vanwege verschillende redenen, 
waaronder drukte bij de impact onderneming of benodigde tijd voor onderhandeling 
en/of evaluatie. Een van de genoemde investeringen zit nu in contracteringsfase en een 
ander wordt, ten tijde van dit schrijven, voorgedragen aan het investeringscommittee 
ter goedkeuring voor due dilligence. De pie-charts laten een groei zien op het 
impact thema Werk (van 46 naar 79%) en Rotterdamse Sociale Onderneming (van 
24 naar 56%) en venture capital (van 76 naar 95%). Een groei in venture capital leads 
betekent een relatief groter aandeel van meer bewezen impact ondernemingen.

Leads

   Werk
   Armoedebestrijding
   Inclusieve transities

   Venture Capital
   Seed Capital
   Technical Assistance

   Rotterdamse sociale onderneming
   Succesvol sociaal naar Rotterdam
   Regulier bedrijfsleven meer sociaal

Soort onderneming Type financieringImpactsoort

Binnenste ring 
is stand 30/06/2022

Buitenste ring 
is stand 30/09/2022

30/06/2022 30/09/2022

21%

46% 79%50% 44% 76%76%
18%

6%

56% 95%

4% 1%

4%

24%
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Ondernemingen per wijk

“Hoe kunnen we samen beslissingsmacht, 
welvaart en diensten lokaal terugbrengen 
in de wijk met bewoners en veerkrachtige 
stadseconomieën bouwen met nieuwe vormen 
van publiek eigendom? ”

Delfshaven

Stadscentrum

Feijenoord

Rotterdam breed

Totaal

Aantal 
ondernemingen

2
1
1
5
9

347k
500k

28k
1260k
2135k

Gecommiteerd 
bedrag

WERK IN DE WIJK bijeenkomst met ondernemers - 5 Juli 
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Fondsomvang

In 2022 wordt de 
fondsenwerving voor SIFR 

grotendeels afgerond.

Het fonds kent E 4,75m aan committeringen van investeerders, E 0,25 mln van donateurs 
en E 2,0 mln van Kansen voor West. Met Kansen voor West is dit kwartaal gebruikt om hun 
investering in te regelen. Met nog 1 grote investeerder, voor in totaal E 2,5 mln,  loopt het 
contracteringsproces. De verwachting is dat dit laatste proces nog in 2022 wordt afgerond.

€ 0 € 5mln € 9,5 mln

Gecommitteerd Contracteringsfase€ 7,0mln € 2,5mln

Fondsomvang
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Programma’s gericht op dealflow en systeemverandering
Project en doelstelling Laatste ontwikkelingen Partners Potentiële leads voor SIFR

Links dit kwartaal

Rechts vorig kwartaal

Rotterdam Partners, 
Rotterdam Impact Coalitie

Investeren in ondernemingen die aanvullend zijn aan bestaande 
Rotterdamse sociale ondernemingen op een specifieke doelgroep. 

We zijn met drie ondernemingen in gesprek die hun productielocatie
naar Rotterdam willen uitbreiden.

Gemeente Rotterdam 
(cluster Maatschappelijke 
Ontwikkeling), lokale en 
landelijke vermogensfondsen

8 9

3 4

1) Investeren in ondernemingen die meer Rotterdammers met een 
schuldhulpvraag sneller kunnen helpen, 2) publiek-private 
prestatiefinanciering voor sociale ondernemingen die mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt niet alleen aan het werk helpen, 
maar ook helpen met schuldproblemen en 3) investeren in de 
blauwdruk voor de additionele schuldhulpstrategie. 

Rondom het prestatiecontract voor schulden zijn 5 sociale 
uitvoeringsorganisaties geselecteerd: 1 van onze TA-leningen (Oppepper 
Lokaal) en 4 partijen uit de dealflowlijst. Daarnaast hebben we nog 4 
op de leadlijst staan. De middelen voor het prestatiecontract worden 
50-50 publiek en privaat gefinancierd. De fondsenwerving onder private 
fondsen en de gemeente is in Q3 grotendeels afgerond. De gemeente legt 
de laatste hand aan haar 50% committering , waarna we live kunnen. 

Gemeente Rotterdam 
(WSPR en Maatschappelijke 
Ontwikkeling), Rotterdam 
Impact Coalitie 

14 1) Investeren in sociale ondernemingen die mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt duurzaam aan het werk krijgen, 2) 
prestatiefinanciering voor sociale ondernemingen die dit succesvol 
doen, 3) een gerichte strategie op een stadsbreed grid van lokaal 
samenwerkende wijk-werkcooperaties die gezamenlijk voldoende 
werk gemobiliseerd krijgen (via anchor institutions), om daarmee de 
afstand tot de meest kwetsbare doelgroepen te overbruggen. 

In het derde kwartaal hebben  de gesprekken met de gemeente plaatsgevonden 
voor verlenging van het prestatiecontract op werk. In het 4e kwartaal is de 
verwachting dat de verlenging plaats vindt.  14 Ondernemers doen inmiddels 
mee met het prestatiecontract en de strategie op werk. De focus ligt nu 
op uitbetalen van de prestatiebetalingen aan de sociaal ondernemers.  

Investeringsstrategie op schulden

Succesvolle Sociale Ondernemingen naar Rotterdam halen

Investeringsstrategie op werk

11
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Aantal bijeenkomsten deze periode

sifr.nl Locatie  First, 20e verdieping · Weena 792 · 3014 DA Rotterdam

Dit kwartaal heeft SIF-R zich aan de technische 
commissie van de Gemeenteraad Rotterdam 
gepresenteerd. Goed om het resultaat van 
3 jaar investeren alsook samenwerking met 
de Gemeente Rotterdam te kunnen tonen. 
Impact investeren is een nieuwe manier 
van investeren en samenwerken en vereist 
goede uitleg onder onze stakeholders. 

Zo hebben we eveneens meegewerkt aan 
een webinar over Resultaatfinancieren, 
georganiseerd door de City Deal Impact 
Ondernemen. Hier zijn zowel het prestatie-
contract op werk als schuldhulp behandeld. 
Kijken of luisteren, druk op onderstaande knoppen:

SIF-R een samenwerking is gestart 
met AF Advisors, in de vorm van extra 
ondersteuning bij het managen van de huidige 
portefeuille en het waarderen van nieuwe 
ondernemingen. We verwelkomen Casper 
Valkenburg in het SIF-R investment team! 

0 1 1 1 8

Meer lezen →

Nieuws Wist u dat:

Algemene 
ledenvergaderingen

Raad van
Toezicht

Investment 
Committee

Management Team Team
Het team van SIF-R is uitgebreid met Antonie 
Louter als junior investment analist, die het 
stokje van Sandra Schep overneemt. Sandra 
gaat zich volledig focussen op de master 
Global Business & Sustainability. In september 
verwelkomden we Hugo Adriaenssens als 
stagiair impact investing, en we namen afscheid 
van stagairs Marc Pietsch en Max Meuser die 
hun laatste studiejaar ingaan.

nieuwe volgers:   72
Totaal volgers:    961
Publicaties door SIFR:    11
Georganiseerde & bijgewoonde events: 12Youtube →Spotify →
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http://sifr.nl/nieuws/impact-rapportage-2021/
https://socfin.nl/impact-and-the-city/
https://sifr.nl/nieuws/nieuwe-investment-manager-af-advisors/
https://www.linkedin.com/company/40793069
https://youtu.be/I9qn4saKTf4
https://youtu.be/I9qn4saKTf4
https://open.spotify.com/show/1GuVJ7ZNs3LzEqMLwJ14pI
https://open.spotify.com/show/1GuVJ7ZNs3LzEqMLwJ14pI

