
Van SROI naar ROSI 
Hoe innovatie de basis vormt voor  
Return on Social Investment 
 



• Interactieve workshop over perspectief voor mensen 
 

• Praktijkvoorbeeld hoe anders kijken naar verplichtingen, tot 
oplossingen kan leiden 
 

• SROI is ons vak, wij doen niets anders. We vertellen er graag 
over, maar dat is tegelijk onze valkuil, dus voor ons de 
uitdaging om de rode draad in het verhaal vast te houden en 
u aan het eind iets mee te kunnen geven waar u in de 
dagelijkse praktijk wat mee kunt 
 

• Bij vragen, onduidelijkheden of opmerkingen:  
Laat u horen!  

 

Welkom 



Wie zijn wij? 
• Marco Hendriks:  oprichter Level Vijf, economisch fundamentalist 
• Marjolein Thoma: adviseur SROI en Werkgeversdienstverlening bij  

     de gemeente Kampen 
 

Hoe is dit contact ontstaan? 
• Het betreft een traditionele SROI verplichting van 5% waardoor de opdrachtnemer 

voor een grote uitdaging staat en dus anders naar de materie moet kijken dan 
meestal gebruikelijk om zo enigszins in de buurt te komen van de te realiseren 
waarde! 
 

Wie zijn er bij deze opdracht betrokken? 
• Provincie Overijssel is opdrachtgever,  
• Van Hattum en Blankevoort opdrachtnemer 
• Level Vijf innovatiepartner tbv duurzame en maximale invulling SROI 
• Gemeente Kampen locatiegemeente voor een groot deel van de opdracht 

 
 

Korte introductie 



Dromen ophalen 

• Wie heeft in zijn werk met SROI te maken? 
• Wie zit hier vanuit een functie bij de overheid?  
• Wie werkt dagelijks met SROI? 
• Wie worstelt regelmatig met een goede invulling van 

SROI? 
• Wie wil graag een samenwerking met opdrachtnemers 

die verder gaat dan controleren en vingertje wijzen? 
• Welke kanttekeningen heeft u eventueel bij SROI? 

 
• Wat verwacht u van deze workshop en hoopt u hier te 

halen? 
 



Bewustwording  

“Door ihkv SROI duurzame maatschappelijke 
ondernemingen op te zetten, investeert de 
opdrachtnemer ook in werkgelegenheid na afronding 
van de opdracht”,  
Beleidsmedewerker SROI, provincie Overijssel 

“Level 5 is één van die transitie-experimenten die de 
toekomst van het sociaal domein verkennen waarin 
maatwerk standaard is, de uitvoering leiden en het 
primaire doel maatschappelijk rendement”,  
Derk Loorbach, Professor Sociaal Economische Transities en 
directeur  Drift 

“Inspiratie voor ondernemers”,  
Koos van Dijk, manager Innovatie & Beleid gemeente Gorinchem 

“We are the first generation to feel the effect of climate 
change and the last generation who can do something 
about it”,  
Barack Obama, president of the USA 

“The only way to do Great work is to love what you do. 
If you haven’t found it yet, keep looking. Don’t settle. 
As with all matters of the heart, you’ll know when you 
find it.”  
Steve Jobs, 1955 -2011 

“Creativity is just connecting things”,  
Steve Jobs, 1955 - 2011 

“Iedereen heeft een talent, aan ons  
met elkaar om dit te ontdekken en te 
ontwikkelen”,  
Gerrit JanVeldhoen, wethouder gemeente Kampen 



To understand, always start with the WHY 



Worden wie je bent:  
 
Je bestemming als mens is geen 
doel, maar een proces 
 

• Wie ben je?    Coach 
• Wat kun je?   Trainer 
• Voor wie doe je dat? Sales 
 

Visie Level Vijf als basis voor ROSI 



Het concept ROSI in de praktijk 



• Kandidaat in zijn kracht zetten 
• Voor de gemeente Kampen is deze tweeledig: 

– Enerzijds door ontwikkeling nieuw werk de mogelijkheid 
om met structurele banen mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt te ontwikkelen en een baan met 
toekomstperspectief in het vooruitzicht te stellen 

– Anderzijds worden social enterprises gerealiseerd die ook 
blijven (be)staan wanneer de huidige opdrachtgever weer 
vertrekt. Daarmee vestigen zich dan nieuwe ondernemers 
binnen de gemeente die bijdragen aan een duurzame en 
positieve groei van lokaal ondernemerschap 

Meerwaarde voor alle partijen aantoonbaar 



• Innovatie van nieuwe diensten en producten  
• Commercieel voordeel bij volgende aanbestedingen! 

(aantoonbare succesverhalen) 

• Sociaal Maatschappelijke Ontwikkeling HRM beleid 
(verloop, vergrijzing, mobiliteit) 

• Efficiency tav HRM Werving & Selectie  
(advertenties, recruitment) 

• Koppeling met banenakkoord (125.000 banen) 

• Eenvoudige verantwoording richting opdrachtgever 
• Free publicity 
• Verhoging van rendement opdrachtnemer door gerichte 

koppeling van bovenstaande punten 

Meervoudige meerwaarde opdrachtnemer vaak 
onderbelicht 



• Durven denken in kansen 
• Verbinding willen zoeken vanuit betrokkenheid maar met 

winstbesef voor alle aangesloten partijen 
• Ook trajecten willen starten puur vanuit sociale 

betrokkenheid 
• Streng en strak in het proces; bereid helder en 

transparant resultaten te rapporteren 
• Bereidheid tot een meer jareninvestering zonder 

jaarlijkse winstgevende resultaatverantwoording 
• Meerwaarde van het ecosysteem in willen en kunnen 

zien 

Essentiele voorwaarden voor succesvol ROSI 
traject 



We doen het niet alleen, onze partners in verbondenheid: 



Nog vragen? 

Marco Hendriks 
tel: 06-46825407 
mail: marco@level-vijf.nl 
www.level-vijf.nl 
 
Marjolein Thoma 
tel: 06-31905199 
mail: m.thoma@kampen.nl 
www.kampen.nl  

mailto:marco@level-vijf.nl
http://www.level-vijf.nl/
mailto:m.thoma@kampen.nl
http://www.kampen.nl/


• http://www.planetfit.nl/nl/in-de-praktijk/detail/vandebouwplaats 
 

• http://www.vanomme-
degroot.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/PDF/DOEN__11_online_versie_LR.pdf 
 

• http://www.level-vijf.nl/blog/2016/5/22/is-de-ict-infrastructuur-belangrijker-dan-de-
mens 
 

• http://www.level-vijf.nl/blog/2015/4/6/adhd-er-kan-niet-meekomen-de-juf-kan-niet-
snel-genoeg-lesgeven  

• https://youtu.be/IC468B9G9vU 
 

• https://youtu.be/_b72ZPuzHLM 

Als afsluiting voor wie meer wilt weten over  
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