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ONDERWERP
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI): speerpunt Social Return On Investment
(SROI)

SAMENVATTING
Social Return On Investment (SROI) is een van de speerpunten van het actieprogramma 
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). SROI is het opnemen van sociale 
voorwaarden bij inkoop-, aanbesteding- en/of subsidie trajecten. Concreet is het een 
instrument om het aanbod aan werk en participatie voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt te vergroten. Het voorstel is om in te stemmen met regionaal afgestemd SROI 
beleid.

JURIDISCH EN BELEIDSKADER
 Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2016 – 2020 (698267)
 Actieprogramma Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (713745)

BESLUIT B&W
1. De raad voor te stellen, onder voorbehoud van de integrale afweging bij de 

Kadernota 2020 en de Voorjaarnota 2019, in te stemmen met regionaal afgestemd
Social Return On Investment (SROI) beleid.

2. De structurele kosten vanaf 2020 ad € 24.360 te dekken via de integrale afweging bij 
de Kadernota 2020.

3. De eenmalige kosten in 2019 ad € 7.920 te dekken via de reserve sociaal domein en 
dit mee te nemen bij de Voorjaarsnota 2019.

4. Dit voorstel voor te leggen aan de commissie Samenleving voor advies aan de raad 
(A-stuk).

BESLUIT RAAD 
De raad van de gemeente Heemstede;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 april 2019

besluit:

1. Onder voorbehoud van de integrale afweging bij de Kadernota 2020 en de 
Voorjaarnota 2019, in te stemmen met regionaal afgestemd Social Return On 
Investment (SROI) beleid.

2. De structurele kosten vanaf 2020 ad € 24.360 te dekken via de integrale afweging bij 
de Kadernota 2020.

3. De eenmalige kosten in 2019 ad € 7.920 te dekken via de reserve sociaal domein en 
dit mee te nemen bij de Voorjaarsnota 2019.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,
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AANLEIDING
In het actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) staan ambities en acties op het 
gebied van MVI. Hierbij is gekozen voor vier speerpunten: Klimaatneutraal inkopen, Circulair 
inkopen, Biobased inkopen en Social Return on Investment (SROI). Het speerpunt SROI is 
ook opgenomen in de begroting Heemstede 2019 (programma’s 0 en 6) en in het Jaarplan 
2019 van de Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ).

Arbeidsmarktregio
Daarnaast heeft de gemeente Haarlem, in overleg met het Bestuurlijk Overleg 
Arbeidsmarktregio (BOA), het initiatief genomen om te komen tot regionaal SROI beleid. Met 
regionaal wordt hier de arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond bedoeld. Het gaat 
om de gemeenten Haarlem, Heemstede, Zandvoort, Bloemendaal, Beverwijk, Heemskerk en 
Velsen. Deze gemeenten zijn ambtelijk en bestuurlijk met elkaar in overleg gegaan en 
gekomen tot een voorstel voor een regionaal eenduidige regeling voor de toepassing van 
SROI. Met een eenduidige regeling wordt SROI gemakkelijker uitvoerbaar voor (regionale)
contractpartners. Er ontstaat er een gelijk speelveld in de regio, waardoor de kans op goede 
resultaten groter wordt.

Wat is SROI?
SROI is het opnemen van sociale voorwaarden bij inkoop-, aanbesteding- en/of subsidie 
trajecten. Concreet is het een instrument om het aanbod aan werk en participatie voor 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te vergroten. 

Situatie Heemstede
In Heemstede wordt SROI soms toegepast, maar het wordt nog niet standaard 
meegenomen bij aanbestedingstrajecten en het is niet in beleid vastgelegd. Ook vindt er 
geen monitoring plaats van SROI. Het is op deze manier lastig om op SROI te sturen en de 
resultaten te meten. In aansluiting op de meeste andere gemeenten in Nederland zou het 
daarom goed zijn om SROI beleid vast te stellen en te implementeren.

MOTIVERING
Het regionaal afgestemde SROI beleid gaat uit van de volgende aspecten:

Doelstellingen
 Vergroten van (arbeids)participatie voor mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt;
 Voorkomen en terugdringen voortijdig schoolverlaten;
 Verbinden onderwijs en arbeidsmarkt.

Doelgroepen
 Uitkeringsgerechtigden volgens de Participatiewet;
 Vroegtijdig schoolverlaters;
 Leerlingen Beroeps Opleidende leerweg (BOL) en Beroeps Begeleidende Leerweg 

(BBL);
 Leerlingen Voortgezet Speciaal Onderwijs (Vso) en Praktijkonderwijs (Pro);
 Werkzoekende niet-uitkeringsgerechtigden (Nuggers);
 Uitkeringsgerechtigden volgens de WW, Wajong, WIA en WAO; 

Toepassing
SROI is van toepassing op alle aanbestedingen vanaf € 200.000 (excl. BTW) voor werken 
en diensten en bedraagt 5% van de aanneemsom/opdrachtwaarde. Daarnaast is SROI van 
toepassing op leveringen mits de arbeidscomponent 30% of meer bedraagt. Wanneer 
specifieke omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan van het percentage van 5 %
worden afgeweken.



Raadsbesluit
Raadsvergadering: 29 mei 2019

714562 3/5

Verder kan SROI van toepassing zijn op subsidies vanaf € 500.000 en bedraagt dan 5% van 
het loondeel van de subsidie. Hiervoor gaan wij eerst met de betreffende instellingen in 
gesprek.

Maatwerk
SROI moet uitvoerbaar zijn voor contractpartners. Er wordt daarom rekening gehouden met 
de omvang van de aanbesteding, de tijdsduur van en het type werkzaamheden en eerdere 
ervaringen bij soortgelijke aanbestedingen. Het kan op verschillende manieren worden 
ingevuld. Duurzame werkplekken voor mensen uit de doelgroep hebben de voorkeur, maar 
er zijn ook andere mogelijkheden. Bijvoorbeeld het bieden van een stage of 
werkervaringsplek, scholing of het organiseren van een cursus. Het gaat om maatwerk.

Waardering SROI-invulling
De SROI-invulling wordt gewaardeerd op basis van de ‘bouwblokkenmethode’. Dit houdt in 
dat elke beschreven SROI-invulling een vaste waarde vertegenwoordigd, uitgedrukt in 
euro’s. Hierdoor kan de contractpartner stapelen tot het verplichte SROI-bedrag. De 
waardes van de bouwblokken zijn gebaseerd op de afstand tot de arbeidsmarkt van de 
kandidaat en de gemiddelde inzet bij de betreffende SROI-invulling. De 
bouwblokkenmethode wordt veelvuldig toegepast in Nederland.

Prestatieladder Socialer Ondernemen
De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een landelijk meetinstrument dat objectief 
bepaalt in welke mate een organisatie socialer onderneemt. Als een contractpartner 
aantoonbaar een trede op de PSO ladder heeft (en ook nog heeft gedurende de looptijd van 
de opdracht), dan kan dit (gedeeltelijke) vrijstelling van de SROI verplichting betekenen. Als 
dit het geval is, wordt dit specifiek vermeld.

Boeteregeling
Als de SROI verplichting niet wordt ingevuld kan een boete ter hoogte van de niet 
gerealiseerde SROI-waarde worden opgelegd. Eerst wordt echter samen met de 
contractpartner naar een oplossing gezocht.

Partners
Voor de invulling van SROI wordt samengewerkt met de Intergemeentelijke Afdeling Sociale 
zaken (IASZ), haar partners in het Werkgeversservicepunt (Pasmatch, UWV en IJmond 
Werkt!) en overige re-integratiepartners. Ook wordt samengewerkt met het Leerplein Midden 
en Zuid-Kennemerland en met maatschappelijke partners.

Registratiesysteem WIZZR
Om SROI te concretiseren en te monitoren is een registratiesysteem nodig. Het systeem dat 
landelijk hiervoor het meest gebruikt wordt is WIZZR. Dit systeem is eenvoudig en kent 
verschillende licenties. In aansluiting op de gemeente Haarlem is het voorstel om met dit 
systeem te gaan werken.

VOORSTEL COÖRDINATIE
Het opstellen van beleid is een eerste stap. De ervaring bij andere gemeenten leert dat 
beleid veelal bij theorie blijft, als de coördinatie, uitvoering en monitoring niet structureel
belegd worden bij een centraal aanspreekpunt. Ook is het belangrijk de interne 
budgethouders goed te informeren.

Voor de invulling van de structurele taak zijn twee mogelijkheden onderzocht: de coördinatie 
onderbrengen bij stichting RIJK of bij de SROI coördinator van de gemeente Haarlem.
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Stichting Rijk
De gemeente Heemstede heeft, net als een aantal andere regionale gemeenten, een deel 
van haar inkoop onder gebracht bij stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en 
Kennemerland (RIJK). RIJK geeft inkoopadvies en – begeleiding, doet contractmanagement 
en geeft juridische begeleiding.

Heemstede heeft, net als alle RIJK gemeenten, meebetaald aan het programma 
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) van RIJK. Daar binnen is voor elke gemeente 
ook een deel ondersteuning op gebied van Social Return meegenomen. Vanuit dit budget 
heeft stichting Rijk geadviseerd over het regionaal opgestelde SROI beleid. Vanuit dit budget 
kan stichting Rijk ook een aandeel leveren aan de uitrol van het SROI beleid. De structurele 
coördinatie van SROI hoort echter niet bij de werkzaamheden die onder de overeenkomst 
vallen met stichting RIJK.

Gemeente Haarlem
De gemeente Haarlem werkt al verschillende jaren met SROI en is de initiatiefnemer 
geweest voor het arbeidsmarkt regionale SROI beleid. Haarlem heeft een SROI coördinator 
die duurzame contacten heeft met relevante partijen (Werkgeversservicepunt, re-
integratiepartners, Leerplein) en werkt met het beoogde registratiesysteem, waardoor geen
volledige licentie nodig is. De gemeente Haarlem heeft aangeboden de coördinatie op zich 
te nemen voor een bedrag van € 44.000 per jaar. Dit bedrag is voor Heemstede en 
Bloemendaal samen en is onafhankelijk van het aantal aanbestedingen. Het aanbod is ook
alleen geldig als beide gemeenten meedoen, omdat er anders te weinig volume is (de 
gemeenten in de IJmond hebben aangegeven de uitvoering op een andere manier te gaan 
regelen).

Uitgaande van een verdeling op basis van inwoneraantal komt dit neer op een bedrag van 
€ 23.760 voor Heemstede (54 procent) en een bedrag van € 20.240 voor Bloemendaal (46 
procent).

Voorstel
Gezien de ervaring van de gemeente Haarlem en de rol van deze gemeente in de 
arbeidsmarktregio, is het voorstel om deze opdracht te gunnen aan Haarlem. Na een jaar 
vindt hiervan een evaluatie plaats.

FINANCIËN
De structurele kosten voor Heemstede bedragen vanaf 2020 € 23.760 per jaar voor de 
SROI-coördinator. De kosten voor het registratiesysteem WIZZR (sub-licentie) bedragen 
€ 600 per jaar. Het voorstel is om deze kosten van in totaal € 24.360 te dekken via de 
Kadernota 2020.

Naast de structurele kosten vanaf 2020 zijn er eenmalige kosten voor de opstart, 
communicatie en coördinatie in 2019. Deze bedragen € 7.920. Het voorstel is deze te 
dekken uit de reserve sociaal domein en dit mee te nemen bij de voorjaarsnota 2019. De 
reserve sociaal domein bedraagt per 31 december 2018 € 8.150.000.

Tegenover de kosten staan directe en indirecte (maatschappelijke) baten, bijvoorbeeld door 
uitstroom uit de bijstandsuitkering.

PLANNING/UITVOERING
Na akkoord van de raad met regionaal SROI beleid en de bijbehorende kosten, stelt het 
college beleidsregels vast, waarin de uitvoering is uitgewerkt. Vervolgens worden de 
budgethouders geïnformeerd, alsmede de regionale partners. Met de gemeente Haarlem 
wordt een dienstverleningsovereenkomst afgesloten.



Raadsbesluit
Raadsvergadering: 29 mei 2019

714562 5/5

PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE
Stichting RIJK heeft positief geadviseerd over het regionale SROI-beleid. Voor de uitrol van 
het SROI beleid (intern en extern) wordt een communicatiestrategie bepaald. Stichting RIJK
en de regionale SROI coördinator werken hierbij samen.

DUURZAAMHEID
Bij het invullen van SROI hebben duurzame werkplekken voor mensen uit de doelgroep de 
voorkeur. Hierbij mag er geen verdringing plaatsvinden. Goed overleg vormt de sleutel.


