
BIJLAGE:  FORMAT VERSLAGLEGGING SROI gesubsidieerde instellingen ver. 2016 2016/537521

Instelling

LET OP: ingevuld voor willekeurige gesubsidieerde instelling 

Stappen  De stappen verwijzen naar de Leidraad, waarvan deze  bijlage onderdeel is.

Stap 1 Bepaal grondslag / hoogte van de 'verplichting' De grondslag kan in FTE's en/of Euro's worden uitgedrukt

1.1 Omvang personeel (FTE) 50 In de organisatie, specificeer / schat in welk deel behoort bij het werkgebied van de subsidie (zie 1.2)

1.2 Totale subsidie 2.400.000 

1.3 Loondeel subsidie 1.000.000 

Grondslag Social Return 5% 50.000       2,5 FTE

Stap 2 Tellen van de inspanning op Social Return Contract: naar rato van 40 uur of cao-norm. Heel jaar 100% contract  = factor 1. half jaar 100% = factor 0,5 etc

 weging contract  Weging: toegekende factor op basis van afstand tot werk (basis: Prestatieladder Socialer Ondernemen van TNO)

2.1 Doelgroepen mensen met uitkering 2 1 0,8 1,6 zie beschrijving. WW of WWB, WIA, WAO, Wajong, WAZ

SW-ers - 1  - mensen met WSW indicatie, of vul de financiële waarde van de inkoop in bij 2.3

NUGGERS - 1 - werkzoekenden zonder uitkering

VSV - 1 - vroegtijdige schoolverlaters en jongeren met onvoldoende kwalificaties (werkervaringsplekken, stages)

BBL / BOL 1 0,5 1 1 BOL en BBL beide 1/2.  Stagiairs MBO niveau 1 en 2. Of: Gestart met afstand tot de arbeidsmarkt. Of: MBO 3/4 indien sprake van krapte in leerwerkplekken.

Vrijwilliger 12 1 0,2 2,4 Aantal uren dat een vrijwilliger uit de doelgroep werkt telt. In het rekenvoorbeeld zijn er 12 vrijwilligers die ieder 8 uur werken (=0,2). Altijd begeleiding.

Ervaringsdeskundige 1 1 0,8 0,8 mensen die oorspronkelijk zijn gestart met afstand tot de arbeidsmarkt 

ID-er 2 0,3 0,6 mensen op een voormalige ID-baan. Deze vragen begeleiding en die wordt meegeteld. 

 

Totaal 6,4

2.2 Begeleiding 0,6 Maximaal 10% van de waarde van de inzet op de doelgroepen. Bij overschrijding van de 10% onderbouwen ter bespreking.

2.3 Inzet via diensten in FTE 0,2

in kosten (euro) 3.500           

2.4 Ketenbenadering Bijdrage aan de ketenbenadering, berekend in werkelijke inzet.

TOTAAL FTE 8,2 16%

TOTAAL Kosten 3.500           

Stap 3 Rapporteren en beoordelen

Bespreek de verslaglegging met de accountmanager . Beschrijf de activiteiten die worden verricht voor de doelgroepen van het social returnbeleid. 

De beschrijving kan een onderdeel vormen van het jaarverslag, bijvoorbeeld in de vorm van een sociale paragraaf. Besteed aandacht aan de (indirecte) inzet via diensten.

De ingevulde format kan verstuurd worden aan de accountmanager en naar socialreturn@haarlem.nl

Dit zijn aparte vaak indirecte activiteiten, die bijdragen aan het dichter bij werk krijgen van personen uit de doelgroepen. Dit kan een extra bijdrage 

(persoonlijke of geldelijke inzet) zijn aan bijvoorbeeld een zomer- of kinderuniversiteit, gratis hulp aan werkzoekenden, cursussen of speciale acties). Dit 

dient te worden onderbouwd.

De subsidie kan vanuit verschillende regelingen komen. Het betreft subsidie van de gemeente Haarlem. De inzet van de subsidie kan lokaal, regionaal 

danwel provinciaal zijn. Het gaat om het loonkosten-deel van de subsidie. Als de instelling huur-inkomsten heeft, worden die uiteraard in mindering 

gebracht op de huisvestingslasten. 

Verslag periode Datum ingedient
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