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Doel & inhoud 

• Inspireren en enthousiasmeren over de 
mogelijkheden om arbeidsparticipatie te stimuleren 
middels sociaal ondernemers 

• Concreet voorbeeld: de Social Impact Market 
• Verkennen van de eigen mogelijkheden 



Utrecht.nl 

Hier komt tekst 

Hier komt ook tekst 

Inleiding: meenemen 
in de vragen van de 
Gemeente Utrecht 



Utrecht.nl 

• “In 2030 wil Utrecht klimaatneutraal zijn; in 2020 30% energie besparen en min. 20% lokaal  

opgewekte duurzame energie” 

• “We geven als gemeente het goede voorbeeld door fors in te zetten op duurzaam inkopen” 

• “Afval is in Utrecht een grondstof” 

• “Ons doel is energiebesparing en –productie, CO2 reductie en duurzame 

werkgelegenheid” 

• “Weeg duurzaamheid en maatschappelijke meerwaarde bij het gemeentelijk  

inkoopbeleid sterker mee” 

• “we helpen meer arbeidsgehandicapten aan het werk, via Social Return of…” 

• “We willen in de regio Utrecht in 2018 de  laagste werkloosheid van Nederland 

hebben”  

• “geef ruimte voor sociaal ondernemerschap op wijkniveau” 

• “Gebruik het lokaal netwerk in de wijk, ook bij (kleinschalig) aanbesteden” 

• “we stimuleren inwoners die willen bijdragen aan het beheer van de openbare ruimte en het 

groen” 

• “Utrecht: hotspot van sociale ondernemers” 
 

 

Er was eens …...een ambitieus college 
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..en een succesvolle projectleider SROI… 
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1. Kleine opdrachten bij voorkeur geven aan een sociale 
onderneming 

 

2. Onder de EU drempels, grond voor afwijken  
van inkoopbeleid 
 

…Hij trof op zijn pad een sociaal ondernemende 
inkoopadviseur… 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.comvort.com/blog/win-win-negotiations-way-of-transforming-them-into-reality/&ei=ijRvVbaRHKGy7QampIHICQ&bvm=bv.94911696,d.bGg&psig=AFQjCNFD5GUXHcYqfZWRsWXKBYmCq5sRjw&ust=1433437639906900
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…Samen bedachten ze een mooie invulling van SROI… 

  Soort en eventuele duur van de uitkering Inspanningswaarde social return op basis 
van een jaarcontract fte (40 uur /week) 

1 Participatiewet < 2 jaar € 30.000 

2 Participatiewet > 2 jaar € 40.000 
3 WW < 1 jaar € 15.000 
4 WW > 1 jaar € 20.000 
5 WIA / WAO € 30.000 
6 Doelgroepen Banenafspraak  

(Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten) 
€ 35.000 

7 WSW inzet (detachering, diensten), niet zijnde in dienst nemen 
van WSW’ers.  
Bij in dienst nemen WSW’er geldt “doelgroep banenafspraak” 

Betaalde rekeningen aan SW-bedrijf 

8 Vast dienstverband € 10.000 extra op bovenstaande bedragen 
9 50+ € 5.000 extra op bovenstaande bedragen 
10 BBL traject € 15.000 
11 BOL traject € 10.000 
12 Maatschappelijke activiteit of  

hulp, steun, kennis bieden aan een lokaal initiatief of 
diensten afnemen bij een sociale onderneming 

Per medewerker €100 per besteed uur of factuur van 
ingezette activiteit, ingekochte dienst of producten. 

13 In dienst nemen van een niet uitkeringsgerechtigde € 10.000 

In ALLE opdrachten > 100.000 €: 
min. 5% Social Return: Invulling via MAATWERK en DIALOOG 



Utrecht.nl 

De motor die ‘kleine’ initiatieven vastplakt aan  
grotere ondernemers in de stad Utrecht en  
omgeving; het platform waar organisaties,  
sociaal ondernemers en initiatieven  
samen ondernemende oplossingen bedenken  
voor maatschappelijke en ecologische uitdagingen. 
 
Zoals uitdagingen op het gebied van een beter milieu, meer 
sociale samenhang in een buurt, het bestrijden van zwerfvuil of 
welke maatschappelijke of ecologische wens dan ook.  
 
 
http://www.socialimpactfactory.com/over-ons/ 
 

 

 

…Ondertussen bouwde het bestuur de Social Impact Factory … 

http://www.socialimpactfactory.com/over-ons/
http://www.socialimpactfactory.com/over-ons/
http://www.socialimpactfactory.com/over-ons/
http://www.socialimpactfactory.com/over-ons/
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Investeerder(s) 

Werkgevers 

Overheid 
Resultaatsafspraken 

Betaling o.b.v. resultaat 

Investering 

Sociaal auditor 

Meting en rapportage resultaat 

Levert mensen; 
Afspraken 

Intermediair 

…en werd de eerste SIB geboren… 
“Social Impact Bond: Pay for success contracts” 



SOCIAL IMPACT 
FACTORY 

Sociaal Innovatief Samenwerken 



TRENDS & ONTWIKKELINGEN 
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1. De opkomst van de Doe Democratie. 
2. Bedrijven zien belang van Maatschappelijke Winstoptimalisatie  

Trends 

1. Meervoudige waarde creatie 
2. Publiek-private versmelting 

Ontwikkeling 



BEWEGING 
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Sociaal georiënteerde organisaties  

Allen giften, 
geen handel Omzet en giften 

Meer dan 75% 
duurzame 

omzet 

Financieel gezond 
en alleen 

duurzame omzet 

Winst 
herinvesteren 

Gedeelte winst 
sociaal gedreven MVO bedrijf 

Standaard 
financieel 
gedreven 

bedrijf 

Goede doelen organisaties Meervoudig waarde genererende  
sociale ondernemingen 

Sociaal gedreven 
onderneming Traditionele onderneming 

Alleen impact Financieel gewin voorop Impact voorop 
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Sociaal ondernemerschap = pleonasme 



HET NIEUWE NORMAAL 
Samenwerking, publiek-private versmelting en co-creatie om 
arbeidsplekken te creëren voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.  
 

Sociale impact 
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Gevestigde 
organisaties 

Sociale ondernemers  

Sociale initiatieven 

Het nieuwe 
normaal 
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TOTALE DIENSTVERLENING 

1. SOCIAAL 
INKOPEN 

2. IMPACT 
CHALLENGES 

3. ACTIEF 
VERANDEREN 

- Matchen vraag & 
aanbod 

- Social Return 
integratie 

Innovatief & 
ondernemend  

co-creëren voor 
sociale vraagstukken 

- Matchen  
- Evenementen 
- Agendasetting 

IMPACT! 

Inspiratie 
Verbinding 
Versnelling 
Verandering 

NETWERK KENNIS HUB 
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SOCIAL IMPACT MARKET 
De Social Impact Market is een online platform om sociaal in te kunnen 
kopen en eenvoudig zelf jouw social return in te vullen. 

SOCIAL 
IMPACT 

FACTORY 

Producten  
& Diensten 

Sociaal 
Inkopen 

Social return 
Invulling 

 Podium voor Sociale Ondernemers & Initiatieven 
 Online matches voor social return invulling 
 Etalage voor Inkopers 

Vraag & Aanbod 
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SOCIAL IMPACT MARKET 
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SOCIAL RETURN MATCHES 
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Sociale kerstpakketten voor Toerisme Utrecht 
“We vinden social return als organisatie erg belangrijk. We werken 

jaarlijks met een aantal stagiairs en dit jaar werken we voor het eerst 
met een werkervaringsplek! Ook hebben we dit jaar, in samenwerking 

met de Social Impact Factory, ons kerstpakket samengesteld met 
producten van een aantal sociale ondernemers uit Utrecht.” – 

Toerisme Utrecht 

Verkenning schoonmaken 
bushokjes van JCDecaux door 

Stichting Nelis 

3.153 zakjes pepernoten als 
sinterklaasattentie voor 

medewerkers GOM 

Nieuwjaarsborrel om de 
samenhorigheid en de verbinding 

tussen de ondernemers in het 
gebouw te stimuleren  



AAN DE SLAG! 
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OPGEDANE INZICHTEN 
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Meer informatie?  

• Thea Smid-Verheul 
t.smidverheul@utrecht.nl 

• Kim Kiszelnik 
kim@socialimpactfactory.com 

• Roos Spekman 
roos@socialimpactfactory.com 
 

https://market.socialimpactfactory.com/ 



Meer informatie 

• www.samenvoordeklant.nl 
•        @samenvdklant +          De Programmaraad 
• E-mail: info@samenvoordeklant.nl 
• Presentaties beschikbaar op 4 april 
• Volgende Praktijkdagen op: 

• 9 juni in Stadhuys Gouda 
• 6 oktober  
• 8 december 

• SVP evaluatieformulier invullen 
 

http://www.samenvoordeklant.nl/
mailto:info@samenvoordeklant.nl
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