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Hoe werkt het?

• Het contract invoeren
• Contactpersonen toevoegen
• SROI-afspraken en meetmomenten
• SROI-gegevens registreren
• Controleren en accorderen
• Overzicht realisatie maken
• Archiveren



Contract Invoeren

• Voor meerjarige contracten wordt cumulatief én per jaar gewerkt
• De SROI-waarde voor het eerste jaar wordt bepaald op basis van de

te verwachten omzet
• Aan het eind van het jaar (of eerder) wordt de daadwerkelijk

gerealiseerde omzet bijgewerkt
• Voor het volgende jaar wordt de verwachte omzet bij geplust



Contactpersonen

1. Contactpersoon Opdrachtnemer: contractpartner
2. Contractmanager Opdrachtgever: accounthouder gemeente
3. Regisseur: SRO-coördinator gemeente



Afspraken & Meetmomenten

• Afspraken over de SROI-invulling en de meetmomenten:
Jaarlijks (1 augustus/ 1 februari)

• Het systeem stuurt notificatie voor een aankomend
meetmoment

• De contactpersoon Opdrachtnemer maakt elk
meetmoment een update van de SROI-invulling

• Na beoordeling activeert de gemeente/regisseur het
volgende meetmoment



Startscherm



Wachtwoord Wijzigen



Bedrijfsgegevens



Hulpvraag



Gegevens Registreren

Personen

Social Inkopen

MVO



Soorten SROI-Invulling

Personen

Social Inkopen

MVO



Kandidaat Invoeren



Functieprofiel



Kandidaat gegevens

HOEFT NIET IN TE VULLEN
Vul in bijv.: xx, 1234 xx

WOONPLAATS WEL!

1 letter

Personeelsnummer met initialen



Overeenkomst

Opleidingskosten X 2

In principe geen
begeleidingskosten

Niet toevoegen



Overeenkomst langer dan 1 jaar

• WIZZR berekent meteen de SROI-waarde van een arbeids-/stageovereenkomst
voor max. 1 jaar

• Overeenkomsten met een duur van meer dan 1 jaar moeten (jaarlijks) verlengd
worden om de waarde van het/de volgende jaar/periode mee te tellen



Social Inkopen Invoeren



MVO Project Invoeren



Monitoring



Monitoring



SROI-Overzicht



SROI-Overzicht Het Overzicht Toont Volledige Waarden
In het overzicht wordt de SROI-waarde een
overeenkomst aangetoond voor de totale duur van
de overeenkomst. Dus de SROI-waarde wordt niet
verdeeld conform de geselecteerde periode en
wordt volledige meegenomen indien de SROI-
invulling binnen de geselecteerde periode valt.



SROI-Overzicht



Het Contract Archiveren
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