
Social return  
on investment.
DOEL
Social return gaat over afspraken die de gemeente, corpo
ratie, energieleverancier maakt met haar leveranciers en 
opdrachtnemers. Doel van die afspraken is mensen die al 
lang zonder baan zitten aan werk te helpen. Bijvoorbeeld 
door arbeidsparticipatie, arbeidsontwikkeling of  maatschap
pelijke activiteiten. De energietransitie en werkzaamheden 
in de wijk zijn een kans om Social Return in te zetten voor de 
wijk. Met partijen in de wijk zorgen we dat de bewoners ook 
op het vlak van werk en opleiding meeprofiteren. 
We proberen maatwerk toe te passen en de lokale econo
mie te steunen.

 
MANIER VAN WERKEN
• We willen werken aan de ‘Social Return On Investment’: 

zorgen voor werkgelegenheid en opleidingsmogelijkhe
den voor bewoners bij alles wat partijen doen in de wijk, 
daar waar dit kan. Bijvoorbeeld bij het werk dat de wo
ningcorporatie, gemeente, bedrijven in de wijk uitvoeren 
of  laten uitvoeren. Aanbieders van werk en opleiding in 
de wijk, moeten zo makkelijk mogelijk kunnen aanhaken. 

• Opdrachten en werkzaamheden in de wijk proberen we 
zoveel mogelijk in te vullen met lokale ondernemingen en 
partijen waarvan de opbrengst terug de wijk in komt.

• Elke organisatie (gemeente, Eneco, Havensteder) vult de 
SROI op een eigen manier in. We gaan in dit project kijken 
hoe we die invulling meer op elkaar kunnen afstemmen. 

• We gaan werken aan een manier waarop we klussen, 
werk en opleiding bij elkaar kunnen brengen zodat er 
een duidelijke plek komt met vraag en aanbod. 

• Bij het verstrekken van opdrachten voor de werkzaam
heden probeert Havensteder het Social Return On 
Investment (SROI) onderdeel in te laten vullen met lokale 
ondernemingen zoals WijkEnergieWerkt. 

• Daarnaast worden andere klussen zoals communicatie, 
onderzoek en organisatie zoveel mogelijk met bewoners 
en partijen uit de wijk ingevuld volgens het principe 
‘Lokaal, tenzij’, bv samenwerking met het Taalbedrijf  of  
vrijwilligers van WMO radar.

VERBETERINGEN KUNNEN WE STRAKS 
MERKEN AAN (INDICATOREN): 
Op welke doelen en waarden denken we dat dit project 
kansen biedt? Het project hoeft niet op alle indicatoren een 
10 te scoren. Maar we gaan wel aandacht besteden aan 
de volgende punten: 
• Door klussen in de wijk uit te zetten, zorgen we dat er 

meer geld in de wijk blijft.
• We dragen bij aan de wijkontwikkeling door bij de toe

leiding naar werk en opleiding ook aandacht te hebben 
voor de sociale situatie van mensen en persoonlijk  
maatwerk.

• We hebben een manier gevonden hoe vraag en aanbod 
met klussen, werk en opleiding bij elkaar kunnen  
komen. Zodat we niet apart van elkaar werken, maar  
in een keten. 

• Hiervoor komt een heldere en duidelijke plek of  werkwijze 
die vindbaar is voor partijen en bewoners in de wijk.  

BETROKKEN PARTIJEN
We starten het project vooralsnog met dit team: Havenste
der, Eneco, gemeente Rotterdam en de lokale initiatieven 
als vindplaats. Dit project zit nog in de ambitiefase en er 
moet nog een startbijeenkomst plaatsvinden. Wil jij vanuit 
de wijk aanhaken om het projectteam te verbreden?


