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1. Inleiding
De gemeente werkt aan een inclusieve samenleving waarin niemand aan de kant staat en wil in het
kader van maatschappelijk verantwoord inkopen meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
aan het werk krijgen. Daarnaast wil de gemeente sociaal ondernemen stimuleren om zoveel mogelijk
duurzame werkgelegenheid voor de onderkant van de arbeidsmarkt te creëren. Dit doet de
gemeente door o.a. het stellen van sociale voorwaarden bij het verstrekken van haar subsidies en
opdrachten.
2. Definitie SROI
Social Return betekent letterlijk ‘iets teruggeven aan de samenleving’ en is net als duurzaam inkopen
onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen. SROI is het opnemen van sociale
voorwaarden in subsidies en inkoop- of aanbestedingstrajecten met als doel dat de investering die de
gemeente doet een sociale winst oplevert voor de doelgroep, namelijk mensen met afstand tot de
arbeidsmarkt. Contractpartners leveren op deze manier een bijdrage aan de werkgelegenheid.
3. Doelstelling SROI
3.1 Het vergroten van arbeidsparticipatie en werkervaring voor mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt, bij voorkeur bewoners van de regio;
3.2 Voorkomen en terugdringen van voortijdige schooluitval;
3.3 Verbinden onderwijs en arbeidsmarkt;
3.4 Bijdrage leveren aan de maatschappelijke doelen van de gemeente.
4. Doelgroep SROI
De focus ligt op:
4.1 Uitkeringsgerechtigden o.b.v. de Participatiewet;
4.2 Vroegtijdige schoolverlaters;
4.3 Leerlingen Beroeps Opleidende leerweg (BOL) en Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL);
4.4 Leerlingen Voortgezet Speciaal Onderwijs (Vso) en Praktijkonderwijs (Pro);
4.5 Werkzoekende niet-uitkeringsgerechtigden (Nuggers);
4.6 Uitkeringsgerechtigden volgens de WW, Wajong, WIA en WAO.
5. Vormen SROI-invulling
SROI kan op diverse manieren worden ingevuld. Het creëren van duurzame werkplekken voor
mensen die tot de doelgroep behoren geniet de voorkeur. Daarna komt directe toeleiding naar werk,
zoals het bieden van een stage of werkervaringsplek, scholing en het organiseren van cursussen. Dan
komt het inkopen van diensten en producten van SW-bedrijven of sociale ondernemers. Alternatieve
vormen van invulling die bijdragen aan sociale doelstellingen of initiatieven, behoren ook tot de
mogelijkheid. Maatwerk is hierbij het uitgangspunt, waarmee de gemeente de uitvoerbaarheid van
SROI wil bevorderen.
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6. Toepassing SROI
SROI is van toepassing op:
6.1 alle aanbestedingen vanaf € 200.000,- (excl. BTW) voor werken en diensten (en leveringen mits
de arbeidscomponent 30% of meer bedraagt) en bedraagt 5% van de
aanneemsom/opdrachtwaarde. Slechts wanneer dit percentage disproportioneel is, kan een
lager percentage worden gehanteerd.
6.2 subsidies vanaf € 500.000,- en bedraagt 5% van het loondeel van de subsidie.
Het toepassen van SROI bij aanbestedingen blijft echter maatwerk. Er wordt rekening gehouden met
onder andere de omvang van de aanbesteding, de tijdsduur van en het type werkzaamheden, de
beschikbaarheid van geschikte kandidaten en de eerdere ervaringen bij soortgelijke aanbestedingen.
De uitvoeringregels van SROI zijn verder uitgewerkt in het document ‘Protocol SROI
Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond’.
7. Uitgangspunten uitvoering SROI
7.1 Contractpartner centraal: Contractpartners zijn gebaat bij eenduidige (regionale/landelijke)
SROI-regels. Regels die helder, flexibel en eenvoudig zijn en die weinig administratieve lasten
met zich meebrengen;
7.2 Gestandaardiseerd met ruimte voor maatwerk: een structurele bedrijfsmatige aanpak is nodig
om resultaten meetbaar te maken en te optimaliseren. Hiernaast zijn keuzevrijheid en ruimte
voor maatwerk en innovatieve oplossingen, die het beste bij de contractpartner passen, sleutels
voor het succes van SROI;
7.3 Duurzaam effect: door het stimuleren van de duurzame plaatsing van kandidaten wordt het
ontstaan van draaideurconstructies voorkomen. Door het belonen van bedrijven die duurzaam
maatschappelijk verantwoord bezig zijn wordt het effect van de SROI resultaten vergroot en
worden de kandidaten beter bediend door SROI;
7.4 Kostenneutraal: de toepassing van SROI dient geen prijsverhogend effect te hebben;
7.5 Geen verdringing: door SROI niet alleen tot arbeidsplaatsing te beperken kunnen
contractpartners bezien hoe zij op een andere manier invulling kunnen geven aan SROI.
8. Waardering SROI-invulling
De waardering van de SROI-invulling is op basis van de bouwblokken-methode. De
bouwblokkenmethode is een model voor de waardering van de SROI-invulling, dat landelijk steeds
meer gebruikt wordt. Elke beschreven SROI-invulling vertegenwoordigt een vaste, transparante
waarde uitgedrukt in euro’s, waardoor de contractpartner kan stapelen tot het gewenste bedrag.
De waardes van de bouwblokken zijn beleidsmatig gebaseerd op de afstand van de arbeidsmarkt van
de ingezette kandidaat en de gemiddelde inzet bij de betreffende SROI-invulling. Aan de hand van de
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt kunnen de waardes aangepast worden om het behalen van
specifieke doelstellingen of het inzetten van aandacht doelgroepen te stimuleren.
9. Certificering Prestatieladder Sociaal Ondernemen PSO
Om meer duurzame inzet te bevorderen, is het van belang om te erkennen wat bedrijven al doen aan
de inzet van kwetsbare groepen. Een hulpmiddel hiervoor is de Prestatieladder Socialer Ondernemen
(PSO). De (PSO) is een landelijk meetinstrument, ontwikkeld door TNO in samenwerking met
bedrijven van verschillende sectoren, en is uitgegroeid tot een landelijke norm voor socialer
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ondernemen. Het meet de bijdrage(n) van bedrijven aan werkgelegenheid voor mensen met een
kwetsbare arbeidsmarktpositie, door te controleren of personen met een afstand tot de
arbeidsmarkt duurzaam en op een kwalitatief goede wijze integreren binnen het bedrijf.
Een PSO-keurmerk of gelijkwaardige certificering kan toegepast worden als een vorm van SROIinvulling. Contractpartners hebben de keuze om hun SROI-verplichting deels aan te vullen middels
een aantoonbaar PSO-keurmerk. Het toepassen van PSO kan de duurzame investering in de
doelgroep van SROI stimuleren en de neveneffecten van SROI, verdringing en draaideur, voorkomen.
10.Boeteregeling SROI
Mocht de realisatie van SROI achter blijven, dan treedt de gemeente (account- en contractmanager)
vroegtijdig in overleg met de betreffende contractpartner om een oplossing te vinden. Met de reintegratie partners wordt ondersteuning geboden om toch aan de SROI-eis te voldoen. Het voldoen
aan de SROI-eis blijft echter de verantwoordelijkheid van de contractpartner. Lukt dat uiteindelijk
niet, dan beslist de account- en contractmanager om wel of niet een boete, ter hoogte van de niet
gerealiseerde SROI-waarde, op te leggen. Een bepalende factor voor het beboeten of niet is de
houding en het gedrag van de contractpartner. De boete wordt niet opgelegd indien de
contractpartner voldoende inspanning heeft geleverd en hem niets te verwijten valt bij het niet
voldoen aan de SROI-eis.
11.Partners
De gemeente en UWV hebben afgesproken de dienstverlening aan werkgevers te optimaliseren.
UWV en onze re-integratiepartners zijn gezamenlijk het aanspreekpunt voor werkgevers in het
werkgeversservicepunt Zuid-Kennemerland & IJmond. De gemaakte afspraken richten zich op een
laagdrempelige dienstverlening en een sluitende match tussen werkzoekenden en vacatures. Deze
bundeling van krachten heeft geleid tot de opening van het Leer/Werkplein. Een goede invulling van
vacature-ruimte, de werving en selectie en matching van kandidaten en de begeleiding, zijn
belangrijke succesfactoren voor de uitvoering van SROI. Onze re-integratiepartners gaan een
sleutelrol spelen bij de arbeidsmatige invulling van SROI.
12.Organisatie
Het beleid, de coördinatie en het gemeentelijk aanspreekpunt van SROI ligt bij ID. De taken van de
coördinerend SROI accounthouder zijn:
12.1 Ontwikkelen van een uitvoerbaar SROI-beleid;
12.2 Bewaken van de voortgang van het proces en het toezien op de naleving van SROI bij de
aanbestedingen van alle afdelingen;
12.3 Adviseren, coördineren en faciliteren intern en extern;
12.4 Relatiebeheer en afstemming met de regio en de maatschappelijke partners;
12.5 Monitoren, terugkoppelen en rapporteren over de voortgang, resultaten van SROI aan
Portefeuillehouder, College en Raad.
Per contract/subsidie is de contractmanager/accounthouder verantwoordelijk voor de realisatie van
de vastgestelde SROI-eis en het tijdig rapporteren aan de coördinerend SROI accounthouder.
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