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Voorwoord
Voor u ligt mijn scriptie ter afsluiting van de HBO- opleiding Bedrijfseconomie. In het vierde leerjaar
van de opleiding Bedrijfseconomie is het afstudeeronderzoek een van de belangrijkste modules.
Vooral in het derde jaar en tijdens de minor die ik gevolgd heb, zijn er een aantal vakken aangeboden
ter voorbereiding van de scriptie. Tijdens de opfriscursussen Onderzoeksvaardigheden werd er
bekend gemaakt dat er afstudeermogelijkheden zijn bij het Kenniscentrum Innovatief
Ondernemerschap lector Finance & Business Innovation door mevrouw Lycklama à Nijeholt.
Naar aanleiding van deze informatie heb ik contact opgenomen met mevrouw Lycklama à Nijeholt.
Nadat mevrouw Lycklama à Nijeholt en de heer Sadiq het afstudeeronderwerp kort hadden
geïntroduceerd, koos ik vrijwel gelijk voor het onderwerp ‘Social Return on Investment’. Het
onderwerp sprak mij erg aan vanwege de uitdaging die erin zit.
Voordat ik begon met het onderzoek was ik niet bekend met het onderwerp Social Return on
Investment, daarom was het vooral in het begin ook erg ingewikkeld. Gedurende interviews en
literatuuronderzoek werd het onderwerp steeds duidelijker. Het onderzoek was erg leerzaam en
dankzij de begeleiding heb ik geleerd om op een snelle manier nuttige informatie te verwerken. Het
verzamelen van nuttige informatie en het interviewen van juiste mensen was een van de grootste
uitdagingen voor mij.
Dankzij de medewerking van de heer Sadiq en mevrouw Lycklama à Nijeholt heb ik dit onderzoek uit
kunnen voeren. Om deze reden zou ik deze personen graag willen bedanken voor de medewerking
tijdens mijn onderzoek. Dankzij de kritische blikken die deze personen hebben geworpen op mijn
stukken, heb ik mijzelf goed weten te ontwikkelen.
Ten slotte wil ik alle respondenten bedanken voor hun medewerking aan mijn thesis.
Ik wens u veel leesplezier.
Rotterdam, november 2015
Kinza Khalid Mahmood
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KSF:

Kritische succesfactoren

KPI:

Kritische prestatie indicatoren

SROI:

Social Return on Investment

ROI:

Return on Investment

SCF:

Social Cashflow

Bachelor scriptie Kinza Mahmood

Samenvatting
De SROI-methodiek is tegenwoordig een veel besproken onderwerp als het gaat om het meten van
Social impact. In deze tijd wordt door de gemeentes verwacht dat bedrijven en investeerders zich
houden aan een bepaald verplicht percentage voor maatschappelijke investeringen. Dit verplichte
minimum percentage bedraagt vijf procent. Uit het onderzoek van de heer Sadiq blijkt dat de
methodiek van SROI internationaal gepromoot wordt als de tool bij uitstek om de effecten van
sociaal maatschappelijk projecten te kwantificeren. Ook blijkt uit zijn onderzoek naar de toepassing
van de SROI-methodiek dat bij twintig projecten het gebruik van deze methode niet correct of
helemaal niet wordt toegepast en dat er slechts één project is waarbij de gehele methodiek wordt
toegepast om tot een SROI-waarde te komen. Dit komt omdat bedrijven niet weten wat de SROImethodiek inhoudt en het voor bedrijven niet duidelijk is welke informatie relevant is om een juiste
analyse te kunnen doen. In dit onderzoek zal er gekeken worden hoe de ROI-methodiek als beste
practice kan dienen voor de toepassing van de SROI-methodiek.
Het onderzoek bestaat uit een drietal fasen. In de eerste fase zal er op basis van literatuurstudie in
kaart worden gebracht wat de beide methoden inhouden en welke andere aspecten hierbij een rol in
spelen. Vervolgens zullen er de KSF bepaald worden voor de ROI-methodiek die door middel van
interviews zullen worden getoetst voor beide methodes. In de derde fase zal er worden vergeleken
of de KSF uit de theorie en de interviews overeenkomen.
Het doel van het onderzoek is het doen van aanbevelingen ten behoeve van het optimaal
aanwenden van de SROI-methode door de KSF van het gebruik van deze methode voor strategische
investeringsbeslissingen en de controle op de voortgang van deze investeringsprojecten te vergelijken
met de ROI-methodiek.
De antwoorden op de deelvragen zijn als volgt gegeven.
De SROI-methodiek meet de maatschappelijke impact van een project of een onderneming, meestal
gaat het hierbij om sociale projecten. Een maatschappelijke doelstelling wil zeggen, bijvoorbeeld de
betrokkene willen helpen bij het verbeteren van de banenmarkt door mensen met afstand tot de
arbeidsmarkt aan te nemen voor het investeringsproject of gewoon zelf in een onderneming laten
werken voor een aantal jaren. Naast dat de methode berekend wordt voor het bepalen van het
rendement, zorgt deze methode er ook voor dat er meer stakeholders en middelen worden
aangetrokken om bij het vervolg van andere projecten ook deze methode te kunnen toepassen.
Indien bij de SROI-methodiek volgens het stappenplan wordt gewerkt, kan dit net als de ROImethodiek helpen bij het maken van betere maatschappelijke investeringsbeslissingen.
Uit de interviews blijkt dat de SROI-methodiek bij de gemeentes wel wordt toegepast bij het nemen
van beslissingen, maar bij andere bedrijven wordt het nauwelijks toegepast bij het nemen van
strategische investeringsbeslissingen. Dit komt doordat de managers niet op de hoogte zijn van hoe
de methode moet worden toegepast.
Ik adviseer om de KSF die bij hoofdstuk 4 zijn besproken toe te passen voor de eerste stap voor het
succesvol toepassen van de SROI-methodiek. Daarnaast worden hieronder verdere aanbevelingen
gegeven die bij deze methode moeten worden toegepast.
Aanbeveling en beperkingen
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Het belang van transparantie omtrent ROI en SROI aan bedrijven kenbaar maken.
Een van de belangrijkste aanbevelingen is dat bedrijven en overheidsinstellingen bewust moeten zijn
van de voor- en nadelen van zowel SROI en ROI en het delen van deze informatie. Een manier voor
bedrijven om transparant te zijn over deze onderwerpen, is het verstrekken van informatie in het
jaarverslag. De trend van de afgelopen jaren is dat aandeelhouders en andere stakeholders ook
geïnteresseerd zijn in niet-financiële informatie. Door het verstrekken van de specifieke informatie
over bijvoorbeeld de onderstaande punten, kan een bedrijf zich onderscheiden van haar
concurrenten.
Het creëren van een SROI-ronde-tafel-comité.
Deskundigen op het gebied van SROI dienen een comité te creëren die als doelstelling heeft om de
SROI onder de aandacht te brengen van het Nederlandse bedrijfsleven en overheidsinstellingen. Dit
comité dient deskundigen te bevatten die bij verschillende organisaties werken.
Het belonen van bedrijven die transparant zijn omtrent hun investeringsvoorstellen en impact.
Bedrijven dienen beloond te worden middels awards en prijzen als zij transparant zijn. Het gevolg
hiervan is dat meer bedrijven zullen strijden voor een award waarmee zij zich kunnen onderscheiden
van concurrenten.
Het makkelijker maken voor bedrijven om data te publiceren.
Bedrijven willen bepaalde gevoelige informatie niet verstrekken over hun investeringen. Er moet met
bedrijven in overleg bepaald worden welke informatie zij willen publiceren en op welke wijze. Een
handig middel hierbij is om een template op te stellen waarmee bedrijven data gemakkelijk kunnen
verstrekken.
Beperkingen van mijn onderzoek
De belangrijkste beperking van mijn onderzoek is dat de analyse gebaseerd is op interviews en
derhalve dat er sprake is van subjectiviteit. Harde cijfers omtrent SROI ontbreken. Het gevaar hierbij
is dat de meningen van de respondenten onjuist of onvolledig zijn. Dit gevaar is tegengegaan door de
uitkomsten van de respondenten met elkaar te vergelijken.
Een andere manier om onvolledige en foutieve antwoorden van de respondenten tegen te gaan, is
het interviewen van mensen die deskundig zijn op het gebied van SROI.
Ten slotte worden de resultaten van de uitkomsten vergeleken met het theoretisch kader.

Suggesties voor toekomstig onderzoek
Naar mijn mening dient toekomstig onderzoek zich te richten op het vergaren van data-analyse. Op
dit moment is de discussie tussen ROI en SROI gebaseerd op theoretische redenering. Hiermee
bedoel ik dat discussie wordt gevoerd op basis van de theorie. Naar mijn mening zal de discussie
kwalitatief beter worden als de discussie ook wordt gevoerd over de empirische resultaten. Hiervoor
is het echter noodzakelijk dat er cijfers worden gepubliceerd. Dit vraagt om transparantie van
bedrijven en overheidsinstellingen.
Naar mijn mening dient toekomstig onderzoek internationaal georiënteerd te zijn. Hierdoor wordt
het mogelijk om te onderzoeken wat de verschillen zijn tussen landen, werelddelen en culturen
omtrent ROI en SROI. Dit maakt het mogelijk dat Nederlandse bedrijven kunnen leren, maar ook
kennis overdragen aan bedrijven uit andere landen. Het effect van cultuur op de relatie tussen ROI
en SROI wordt hierdoor zichtbaar.
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1. Inleiding
1.1 Contextanalyse
Het onderzoek wordt uitgevoerd voor het Kenniscentrum Innovatief Ondernemerschap (hierna KIO)
te Rotterdam, binnen het lectoraat Finance & Business Innovation. Het kenniscentrum heeft 6
lectoren op de gebieden van: Entrepreneurship & Business Innovation, International Business,
Human Capital & Entrepreneurship, Finance & Business Innovation, Marketing & Innovation en
Gedragseconomie. Naast de lectoren zijn er ook docent-onderzoekers en andere medewerkers
werkzaam die een grote bijdrage leveren aan het behalen van de doelstelling van het Kenniscentrum.
Een van de doelen van het lectoraat Finance & Business Innovation is een bijdrage leveren aan het
onderzoeksprogramma Social Return, en de hieraan deelnemende partijen kennis en kunde aan te
reiken bij het uitvoeren van hun opdrachten met Social Return. ” (website: kenniscentrum, 2014)

1.2 Aanleiding Onderzoek
De SROI methodiek is tegenwoordig een veel besproken onderwerp als het gaat om het meten van
Social impact. In deze tijd wordt door de gemeentes verwacht dat bedrijven en investeerders zich
houden aan een bepaald verplichte percentage voor maatschappelijke investeringen. Dit verplichte
minimum percentage bedraagt 5%. Daarmee wordt bedoeld dat als een organisatie investeert in een
project dat deze organisatie ook kijkt naar mogelijkheden om mensen met een uitkering te helpen
om aan een baan te komen. Hier wordt steeds strenger op gecontroleerd door de gemeenten. Uit
het onderzoek van de heer Sadiq blijkt dat de methodiek van SROI internationaal gepromoot wordt
als de tool bij uitstek om de effecten van sociaal maatschappelijk projecten te kwantificeren. Ook
blijkt uit zijn onderzoek naar de toepassing van de SROI-methodiek dat bij twintig projecten het
gebruik van deze methode niet correct of helemaal niet wordt toegepast en dat er slechts één
project is waarbij de gehele methodiek wordt toegepast om tot een SROI waarde te komen. Dit komt
omdat bedrijven niet weten wat de SROI methodiek inhoudt en het voor bedrijven niet duidelijk is
welke informatie relevant is om een juiste analyse te kunnen doen.
In dit onderzoek zal er gekeken worden hoe de ROI-methodiek als best practice kan dienen voor de
toepassing van de SROI-methodiek. Social Return on Investment (SROI) is een relatief nieuwe
methode om de social impact van strategische investeringsbeslissingen te meten. Deze methode
wordt voornamelijk gebruikt bij projecten waar Social Return een onderdeel van is. Social Return
afspraken hebben als doel een bijdrage te leveren aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en worden door de Nederlandse gemeenten en de
overheid opgelegd aan het bedrijfsleven als onderdeel bij aanbestedingen. Dit onderzoek dient deze
ervaringen in kaart te brengen en te vergelijken met het gebruik van andere indicatoren die puur
financieel van aard zijn. Hierbij valt vooral te denken aan de ROI-methodiek. In dit onderzoek zal,
naast de SROI, ook de ROI en de toepassing ervan worden onderzocht, omdat deze als een best
practice kan dienen voor de toepassing van SROI. De reden voor deze vergelijking is dat beide een
maatstaf zijn voor de berekening van de return volgens eenzelfde rekenmethode. Het verschil is dat
SROI in eerste instantie gemonetariseerd moet worden en dat dan pas de return berekend kan
worden. Omdat men al veel ervaring heeft met ROI, is het idee achter dit onderzoek dat hiervan al
e.e.a. geleerd kan worden en aanbevelingen gedaan kunnen worden voor de toepassing van SROI.
Uit deze onderzoeksactiviteiten zullen aanbevelingen gedaan worden die van toegevoegde waarde
kunnen zijn voor het gebruik van de SROI methodiek in zowel de profit als de non-profit sector.
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1.3 Doelstelling van het onderzoek
Het doel van het onderzoek is het doen van aanbevelingen ten behoeve van het optimaal
aanwenden van de SROI-methode door de Kritische Succes Factor (KSF) van het gebruik van deze
methode voor strategische investeringsbeslissingen en de controle op de voortgang van deze
investeringsprojecten te vergelijken met de ROI methodiek.

1.4 Onderzoeksvragen
Na de contextanalyse en de aanleiding van het onderzoek geconcretiseerd te hebben is het mogelijk
een hoofdvraag op te stellen die een bijdrage levert aan het behalen van de geformuleerde
doelstelling. De hoofdvraag van dit onderzoek is:
“Wat zijn de kritische succesfactoren van het gebruik van de SROI- methode voor strategische
investeringsbeslissingen en de controle op de voortgang van deze investeringsprojecten?”
Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden zijn er vier deelvragen opgesteld. De deelvragen zullen
beantwoord worden aan de hand van empirisch- en literatuuronderzoek. In het eerste hoofdstuk zal
de literatuur omtrent deelvragen één tot en met vier beschreven worden. In het tweede hoofdstuk
zal de methodologie van dit onderzoek besproken worden en in het derde hoofdstuk zullen
deelvragen drie en vier uitgewerkt worden aan de hand van empirisch onderzoek.
De volgende deelvragen zijn van belang om de hoofdvraag te kunnen beantwoord.
1. Wat wordt verstaan onder SROI?
2. Hoe wordt SROI op dit moment toegepast bij het nemen van strategische investeringsbeslissingen
en de controle van de voortgang van de projecten?
3. Hoe wordt ROI op dit moment toegepast bij het nemen van strategische investeringsbeslissingen
en de controle van de voortgang van de projecten?
4. Wat kan er geconcludeerd geleerd worden uit de uitkomsten uit vraag 2 en vraag 3?

1.5 Methode van onderzoek
In hoofdstuk twee zal de literatuur omtrent deelvragen één tot en met drie beschreven worden. In
hoofdstuk drie zal de methodologie van het empirische deel van het onderzoek besproken worden
en in het theoretische onderzoek hoofdstuk vier zullen deelvragen twee en drie uitgewerkt worden
aan de hand van het empirisch onderzoek. Door het doen van literatuuronderzoek zal het belang van
het gebruik van beide methodes duidelijker naar voren komen. Nadat het literatuuronderzoek is
afgerond en de interviews gehouden zijn, zal de vierde deelvraag beantwoord kunnen worden. Aan
de hand van de beantwoording van de deelvragen kunnen aanbevelingen gedaan worden ten
behoeve van het optimaal aanwenden van de SROI-methode. In bijlage 1 is een overzicht te vinden
van het literatuuronderzoek, waarbij het trefwoord, de zoekdatum, de zoekmachine en de relevante
hits.
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De deelvragen zijn opgesteld op basis van onderstaand onderzoeksmodel:

Figuur 1: Onderzoeksmodel

1.6 Leeswijzer
In het volgende hoofdstuk worden de theoretische concepten behorende bij dit onderwerp
besproken. Binnen dit hoofdstuk worden voornamelijk theorieën omtrent de beide methodes
besproken waarvan de prestatie-indicatoren en kritische succesfactoren een onderdeel zijn. In
hoofdstuk drie wordt vervolgens aandacht besteed aan de gebruikte methoden binnen dit
kwalitatieve onderzoek. Op deze wijze wordt geprobeerd een methodologische verantwoording van
het onderzoek te geven. In hoofdstuk vier worden de resultaten gepresenteerd die naar aanleiding
van het kwalitatieve onderzoek naar voor zijn gekomen. Vervolgens wordt in hoofdstuk vijf de
genoemde resultaten afgezet tegen het theoretische kader. In dit hoofdstuk zullen tevens de
gebruikte methoden die tijdens dit onderzoek zijn gebruikt worden bediscussieerd. Tot slot bevat
hoofdstuk zes een conclusie waarbij een antwoord op de probleemstelling wordt geformuleerd en
waar aanbevelingen worden gedaan.

1.7 Begrippenlijst
Hieronder worden alle relevante begrippen gedefinieerd. Alle begrippen zijn zo gedefinieerd dat ze in
de praktijk concreet waargenomen kunnen worden (door gegevens te verzamelen uit de diverse
bronnen). Het waarneembaar maken van de begrippen, ook wel operationaliseren genoemd,
voorkomt dat begrippen voor meerdere uitleg vatbaar zijn.
 Social Return on Investment: SROI is een methodiek voor het meten van de effecten en het
rendement van maatschappelijke projecten. SROI maakt de doelen, stakeholders, investeringen
en effecten van uw activiteiten inzichtelijk. (SROI, 2014).
 Return on Investment: ROI betekent letterlijk 'rendement op investeringen' en dat zegt eigenlijk
precies waar het op staat. Als men vraagt om je ROI dan wil men dus weten wat het rendement
is op de gedane investeringen. Levert de investering een verlies op, dan is de ROI een negatief
getal; levert de investering winst op, dan is de ROI een positief getal.
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 Investeren: Investeren is het vastzetten van financiële middelen in vaste activa en vlottende
activa, maar ook in beschikbare middelen (werkkapitaal).
 Indicator: Een indicator is een meetbaar gegevens dat een signalerende functie heeft en een
aanwijzing geeft over de mate van kwaliteit.
 Optimaal aanwenden: Doelmatig en doeltreffend (efficiënt en effectief) gebruik van
iets/methode.
 Kritische succesfactoren: Kritische Succes Factoren (KSF) zijn activiteiten of processen in een
organisatie die van belang zijn voor het succes van een organisatie en bepalen ook of de
organisatie haar doelstellingen en strategie kan behalen of heeft behaald. Of een organisatie
succes heeft wordt voornamelijk bepaald door de ontwikkeling in de succesfactoren. Deze
ontwikkeling wordt gemeten door gebruik van een of meer kritische prestatie indicatoren
(KPI’s).( Hoofstuk 1 risk management reader: methoden en technieken)
 Prestatie-indicator (SROI en ROI): De kritische succesfactoren worden vaak meetbaar gemaakt
en dit wordt gedaan door prestatie indicatoren. In dit onderzoek is er sprake van twee meetbare
indicatoren namelijk; de SROI en ROI. Beide indicatoren zijn een meeteenheid voor de kritische
succesfactor van een organisatie. Enkele voorbeelden van KFS zijn: Efficiëntie en vriendelijkheid
voor zowel medewerkers als klanten.
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2. Literatuuronderzoek
In dit hoofdstuk ‘literatuuronderzoek’ wordt de relevante literatuur besproken die nodig is om een
zinvol onderzoek te kunnen uitvoeren. In paragraaf 2.1 wordt uitgelegd wat er met de prestatieindicatoren worden bedoeld. Vervolgens worden in paragraaf 2.2 de kritische succesfactoren
uitgelegd en wordt besproken hoe deze opgesteld moeten worden. In paragraaf 2.3 wordt de social
impact besproken om erachter te komen met welke methodes deze impact gemeten kan worden. In
deze paragraaf wordt ook gekozen voor een passende definitie die vervolgens zal worden
gehanteerd voor dit onderzoek. In paragraaf 2.4 wordt de SROI-methodiek uitgelegd, waarbij ook
uitgelegd zal worden hoe de berekeningen van de SROI-methode in stappen gemaakt moet worden.
Ook zullen in deze paragraaf de impact value chain en tot slot de voor- en nadelen van de SROImethodiek worden besproken. Vervolgens wordt er in paragraaf 2.5 gefocust op de ROI-methodiek,
waarbij in subparagrafen de definitie van diverse auteurs, de berekeningen en de voor-en nadelen
worden besproken. Ook zal er in paragraaf 2.5 worden toegelicht waarom deze methode in praktijk
op een juiste manier wordt toegepast. Deze uitleg zal helpen bij het opstellen van de kritische
succesfactoren voor de ROI-methodiek in paragraaf 2.6. Vervolgens wordt er in paragraaf 2.7
gesproken over de strategische investeringsbeslissingen voor de controle van de projecten. In
paragraaf 2.8 worden beide methoden met elkaar vergeleken en in paragraaf 2.9 worden de andere
alternatieven voor het berekenen van het rendement besproken. Tot slot wordt in paragraaf 2.10 het
hoofdstuk samengevat, waarbij ook antwoord wordt gegeven op de eerste drie deelvragen. De
deelvragen twee en drie zullen ook kort worden besproken in hoofdstuk 4 van dit onderzoek.

2.1 Prestatie-indicatoren (KPI)
In deze paragraaf worden de prestatie-indicatoren in kaart gebracht en aangegeven wat de
voordelen van deze indicatoren zijn. Deze informatie wordt gebruikt om de KSF van de ROImethodiek te kunnen opstellen en deze toe te passen op de SROI-methodiek. Algemene KSF kunnen
het best vertaald worden naar specifieke KPI door SMART te formuleren: Specifiek, Meetbaar,
Aanvaardbaar, Realistisch en Tijdgebonden. Het gaat hier niet om definities of afkortingen van KSF en
KPI, maar met name om het verschil tussen specifiek en algemeen dat door SMART wordt bereikt.
Naast het bepalen van de prestatie-indicatoren voor het meten van impact/waarde, is het namelijk
voor een organisatie of project ook van belang om de onderliggende kritische succesfactoren helder
voor ogen te hebben.
Er zal worden gekeken welke prestatie-indicatoren genoemd worden in de literatuur en welke KPI
helpen bij het meten van de voortgang/ontwikkeling van de KSF. KPI zijn een meeteenheid van KSF,
want KSF zijn te vaag om te meten. Door middel van de KPI kan er gekeken worden hoe goed KSF
ontwikkelen. Deze KSF zullen helpen bij het beantwoorden van deelvragen twee en drie en ook een
deel van de hoofdvraag zal worden beantwoord met deze informatie. KPI en KSF zijn geïntroduceerd
door Daniel en Rockart van McKinsey & company. KPI en KSF werden voor het eerst gebruikt in 1961
door verschillende branches en organisaties. KPI spelen in deze een grote rol bij het zichtbaar maken
van het nut van een organisatie (RVZ,2004). KPI en KSF proberen de ontwikkeling van een bedrijf of
een project te bevorderen door het toepassen van de juiste KPI of KSF. Door middel van de KSF en
KPI kan ingezoomd worden op de belangrijkste problemen of risico’s in een bedrijf of bij een project.
KPI helpen bij het bereiken van de door de onderneming opgestelde doelstelling en meten de
prestatie van een organisatie of een investeringsproject. (Hoofstuk 1 Risk Management Reader:
methoden en technieken, 2014).
KPI zijn indicatoren die de resultaten van projecten of organisaties weergeven. Hierbij wordt gekeken
of een bedrijf of een project succesvol is of dat een project heeft gefaald. Volgens Giekens (2002)
moeten de KPI SMART worden geformuleerd en bij de KSF is dat niet verplicht. Een van de voordelen
van KPI is dat het management continu inzicht heeft in de belangrijkste (meetbare) prestaties van de
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organisatie of een project. Met deze kwantitatieve informatie kan de onderneming de ontwikkeling
van KSF goed blijven volgen in de tijd.

2.2 Kritische succesfactoren (KSF)
Zoals hierboven is aangegeven is het van belang om eerst de KSF duidelijk te hebben, voordat er
gekeken wordt naar een of meer succesvolle KPI. In deze paragraaf worden de KSF in een algemene
context uitgelegd en in de paragraaf daarna worden de specifieke KSF voor de ROI-methodiek
opgesteld, die vervolgens gebruikt zullen worden voor de SROI-methodiek.
De definitie die in dit onderzoek wordt gebruikt voor de kritische succesfactoren is:
“Critical success factors are, for any business, the limited numbers of areas in which results, if they
are satisfactory, will ensure competitive performance for the organization. They are the few key
areas where things must go right for the business to flourish.”
Uit de artikelen blijkt dat de volgende KSF van belang zijn die ervoor zorgen dat een investering in
een project succesvol is. (Donselaar, 2000).
 De gebruikers moeten betrokken zijn bij de opdracht.
 Het hoger management dient betrokken te zijn bij de opdracht.
 Er moet duidelijk beschreven zijn wat er wordt verwacht.
 Een goede planning is het halve werk.
 Tijdens de analyse moeten verwachtingen worden opgesteld die realistisch zijn voor de
onderneming of voor het investeringsproject in kwestie.
 Een team dat hard wil werken en bereid is om bij te leren, kan voor het projectteam zorgen voor
hoge resultaten.

2.3 Social Impact
In deze paragraaf wordt beschreven wat social impact inhoudt en hoe de impact van een investering
gemeten kan worden. Het is van belang om social impact, indicatoren en succesfactoren te
bespreken, omdat dit bijdraagt aan het beantwoorden van de hoofdvraag. Zoals in de inleiding al is
besproken, wordt met de SROI-methodiek social impact gemeten en daarom wordt er in dit
onderzoek aandacht besteed aan dit punt.
Uit vele artikelen blijkt dat er volgens de professionals meer moet worden geïnvesteerd in
maatschappelijke impactmeting. Volgens (Maas, 2013) claimen veel financiële partijen de
mogelijkheden voor impact investing, maar er zijn volgens haar weinig partijen die hun impact op de
juiste manier meten. Een investeerder is pas bereid om geld in een onderneming te investeren, als
die kan zien of het project daadwerkelijk een positieve maatschappelijke impact zal gaan opleveren.
Er zijn heel veel methodes waarmee je impact kan meteen, maar dat gebeurt in Nederland nog veel
te weinig. (Kroon, 2013) De diverse methoden worden in de bijlage toegelicht. De enige methode die
op kleine schaal wordt gebruikt om social impact te kunnen meten, is de SROI-methodiek, maar zoals
al eerder is vermeld, wordt deze methodiek ook niet volledig of juist gebruikt. (Kroon, 2013)
In de literatuur worden diverse definities gebruikt voor het begrip Social impact. Onderstaande tabel
bevat de meest gebruikte definities. Karen Maas en Kellie Liket (2010) hebben in hun onderzoek de
belangrijkste definities in kaart gebracht. Na het bestuderen van de onderstaande definities kan
geconcludeerd worden dat de belangrijkste kernwaarden van Social impact bestaan uit:
 mens en milieu
 verbetering van individuen
 maatschappelijk belang
 verschillende stakeholders
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Hieronder worden de termen en definities toegelicht die door verschillende onderzoekers worden
gebruikt. Voor dit onderzoek zal er een definitie uit deze lijst worden gekozen.
Begrip

Definitie (Karen Maas en Kellie Liket, 2010)

Social impact (Burdge and Vanclay
1996)

Met sociale gevolgen wordt er bedoeld de gevolgen voor de
menselijke populatie van een openbare of particuliere acties die de
manier waarop mensen wonen, werken, spelen, veranderen tot
elkaar, organiseren om hun behoeften te voldoen en in het algemeen
optreden als lid van de samenleving.

Impact (Clark et al. 2004)

Met impact wordt er bedoeld het gedeelte van het totale resultaat
dat is ontstaan als gevolg van de activiteit van de onderneming.
Sociale waarde wordt gecreëerd als de middelen, inputs, processen
en het beleid worden gecombineerd om verbeteringen in het leven
van individuen of de samenleving als geheel te genereren.

Social Value (Emerson 2000)

Impact (Franssen en Scholten 2007)

Het verschil tussen de uitkomsten voor stakeholders als gevolg van
de activiteiten van de onderneming en de uitkomsten die zouden zijn
behaald als de onderneming niet zou bestaan. Impacts kunnen
negatief, ongewenst of onbedoeld zijn, evenals het
tegenovergestelde hiervan
Social impact ( Gentile 2000)
Sociale effecten zijn de bredere maatschappelijke bezorgdheid dat de
complexe onderlinge afhankelijkheid tussen de zakelijke praktijk en
de samenleving reflecteert en respecteert.
Tabel 1: Definiëring van begrippen door verschillende onderzoekers (Karen Maas en Kellie Liket,
2010)
In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van de term ‘social impact’, zoals gedefinieerd door Burdge
en Vanclay. Dit omdat deze definitie de beste aansluiting geeft op de SROI-methodiek, die luidt als
volgt: Met ‘social impact’ wordt er bedoeld de gevolgen voor de menselijke populatie van een
openbare of particuliere actie die de manier waarop mensen wonen, werken, spelen, veranderen tot
elkaar, organiseren om hun behoeften te voldoen en in het algemeen optreden als lid van de
samenleving. De diverse definities die worden gegeven voor een begrip moeten op elkaar lijken in
het kader van consistentie van het gehele onderzoek.
2.3.1 Wat is social impact?
Bij social impact gaat het niet alleen om het in kaart brengen van de uitkomsten van een project,
maar het gaat ook om de maatschappelijk effecten (positieve of negatieve effecten) van dat project
voor de samenleving. Hierbij spelen de inputs, outputs en de uiteindelijk impact een grote rol, omdat
het bij outputs gaat om resultaten en de impact bepaalt wat de lange termijn gevolgen hiervan zijn.
Deze gevolgen kunnen bijvoorbeeld laten zien dat er voor een aantal jaren mensen met afstand van
de arbeidsmarkt aan een bedrijf zijn gekoppeld. Dit levert uiteindelijk een grote besparing op, omdat
er nu geen uitkering uitgekeerd hoeft te worden.
2.3.2 Meten van social impact
De onderstaande figuur geeft aan hoe het social impact proces verloopt. De stakeholders voeren
bepaalde activiteiten uit waarbij een bepaalde input wordt geleverd welke leidt tot een output. Deze
output kan gezien worden als de impact.
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Stakeholder

Activiteit

Input/Resource

Outcome

Output

Impact

Figuur 2: verloop social impact
Input – het geïnvesteerde deel in een project.
Outputs – de directe tastbare producten in een project.
Outcomes- de veranderingen in mensen als gevolg van het programma.
Impact - vergelijking van outcomes, een schatting van wat er zou gebeuren.

Volgens Mair en Marti (2006) is het achterhalen van de maatschappelijke impact een van de grootste
uitdagingen voor onderzoekers. Volgens Mair en Marti is het probleem niet het meten van impact,
maar het kwantificeren van de meting van de maatschappelijke impact. Volgens Maas (2009) zijn er
dertig soorten methodes om maatschappelijk impact van een organisatie of van een project te
kunnen meten. (zie bijlage 2: dertig methodes om social impact te kunnen meten). Een van de
methoden die Maas heeft beschreven, is de SROI-methode waarmee de effecten en het rendement
op maatschappelijk projecten gemeten kunnen worden. In dit onderzoek worden twee methodes
met elkaar vergeleken, namelijk de SROI- en de ROI-methode. De SROI-methode is om de sociale
impact te meten en de ROI meet de financiële impact/rendement van een organisatie of van een
investeringsproject.

2.4 Social Return on Investment
In deze paragraaf worden twee methodes met elkaar vergeleken, namelijk de Social Return on
Investment en Return on Investment. Op basis van de ROI-methodiek worden de kritische
succesfactoren opgesteld van de ROI-methodiek, die vervolgens door middel van de interviews
getoetst zullen worden op de SROI-methodiek. Deze zullen helpen bij het opstellen van de
uiteindelijke kritische succesfactoren voor de SROI-methodiek. Ook zullen deze helpen om de
methodiek in de toekomst op een juiste manier te kunnen toepassen.1 In deze paragraaf wordt als
eerste de SROI-methodiek besproken om in kaart te kunnen brengen hoe de SROI-methodiek in de
theorie is ontwikkeld. Hierna wordt ook de ROI-methodiek besproken. Hierbij worden allerlei voor-en
nadelen van beide methodes besproken. Vervolgens wordt op basis van de theorie van de SROImethodiek een model ontwikkeld voor de SROI-methodiek waarmee duidelijk wordt hoe de methode
in elkaar zit. Tot slot wordt er een korte samenvatting gegeven van dit hoofdstuk.
2.4.1 Wat is SROI?
De SROI-methodiek meet de maatschappelijke impact van een project of een onderneming. Meestal
gaat het hierbij om sociale projecten. Deze methode is ontwikkeld door Roberts Foundation in de VS,
waarna de heer Scholten en Franssen in 2005 deze methode in Nederland hebben geïntroduceerd.
Dit heeft de heer Scholten gedaan, omdat de heer Scholten ook beter inzicht wilde verkrijgen in de
maatschappelijke impact van de investeringsprojecten. De gemeentes spelen in Nederland een grote
rol bij het toepassen van de SROI-methodiek en ze stimuleren het ook door het hanteren van het 5%percentage op het geïnvesteerde bedrag. Dit is een percentage die de gemeentes hanteren over de
totale projectinvestering om de bedrijven/projectnemers te stimuleren om zich in te zetten voor
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Iedere bijdrage van elke persoon is voor de SROImethodiek een maatschappelijke bijdrage die meegenomen wordt voor het analyseren van de SROIresultaten. Bij het beoordelen van de resultaten wordt elke investeerder gezien als belanghebbende
1
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bij dat project en wordt er vanuit gegaan dat elke belanghebbende ook een deel wil van het
behaalde rendement. Deze belanghebbenden worden ook wel de stakeholders genoemd. Door
middel van de SROI kan de maatschappelijke waarde per geïnvesteerd bedrag in euro’s zichtbaar
worden gemaakt. De SROI-methodiek is vooral interessant om te gebruiken door de mensen die
maatschappelijke doelstellingen hebben. Een voorbeeld van een maatschappelijke doelstelling is het
helpen bij het verbeteren van de positie op de banenmarkt door mensen met afstand tot de
arbeidsmarkt aan te nemen voor het investeringsproject of gewoon zelf in een onderneming laten
werken voor een aantal jaren.
Bij de SROI-methodiek wordt het rendement gemeten door de kosten- en de voordelenverhouding te
hanteren. Een investering van € 100.000 levert een maatschappelijke waarde op van € 300.000, als er
uitgegaan wordt van een verhouding van 3:1.
Naast dat de methode gebruikt wordt voor het bepalen van het maatschappelijke rendement, zorgt
deze methode er ook voor dat er meer stakeholders en middelen worden aangetrokken om in het
vervolg bij andere projecten deze methode ook te kunnen toepassen. Indien bij de SROI-methodiek
volgens het stappenplan wordt gewerkt, kan dit net als de ROI-methodiek helpen bij het maken van
betere maatschappelijke investeringsbeslissingen. Een SROI is meer dan alleen een cijfer. Bij SROI
wordt er bij de evaluatie meer informatie verkregen dan alleen kwantitatieve. Een van de positieve
punten is dat de stakeholders een belangrijke rol spelen bij deze methode en dat de SROI-methodiek
niet alleen bestaan uit cijfers om de resultaten aan te tonen. Net als bij andere methodes is het bij de
SROI-methodiek ook belangrijk om duidelijke analyses te maken en deze ook toe te lichten. Hierbij
valt te denken aan hoe de cijfers zijn onderbouwd en waarom bijvoorbeeld deze cijfers zijn gebruikt
bij het berekenen van de ratio.
De volgende drie punten bepalen of een ratio negatief of positief is: de duur van het effect, het
impactpercentage en de omvang. Hierna kan op basis van deze uitkomsten een risicoanalyse worden
opgesteld.
Een SROI kan evaluatief of forecast zijn. Hieronder wordt toegelicht wat dat inhoudt.
De evaluatieve SROI wordt retrospectief uitgevoerd, dat wil zeggen op basis van de feitelijke
resultaten. Voor de evaluatieve SROI is de data met alle uitkomsten heel belangrijk. Op basis hiervan
kunnen de resultaten worden geëvalueerd. De forecast voorspelt hoeveel maatschappelijke waarde
wordt gecreëerd indien de activiteiten de uitkomsten behalen die verwacht waren vóór de analyse.
Deze forecast SROI zijn handig als er activiteiten moeten worden gepland voor een project. Ook
helpen ze bij het inzien hoe een project uitgevoerd moet worden en welke gegevens wanneer
verzameld moeten worden. (Nicholls, 2009)
Doel van Social Return On Investment:
Het doel van de SROI-methodiek is het meten van de opbrengsten die maatschappelijke
investeringen opleveren, in economische en sociale zin. (Nicholls, 2009 en SROI.nl)

2.4.2 Social return on investment analyse
Internationale principes van Social Return on Investment:
De SROI methodiek is gebaseerd op zeven internationale principes.(SROI, 2014)
 Directe betrokkenheid;
 Standpunt onderzoeken van de stakeholders;
 Richt zich op relevante en significante zaken;
 De effecten/resultaten/outcomes van activiteiten worden weergegeven;
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Niet teveel claimen;
Transparantie tonen;
Financiële aannames en resultaten verifiëren.

De bovenstaande zeven principes zijn meestal de basis uitgangspunten voor de toepassing van Social
Return on Investment in alle SROI-onderzoeken en adviesopdrachten (Olde Loohuis, 2014). Deze
zeven principes worden ook met alle belanghebbenden besproken om hun perspectief over een
project op papier te zetten. Deze zeven principes worden in bijlage 3 verder toegelicht. In dit
onderzoek wordt de definitie voor social return on investment als volgt gedefinieerd en gebruikt:
SROI is een methodiek voor het meten van de effecten en het rendement van maatschappelijke
projecten. SROI maakt de doelen, stakeholders, investeringen en effecten van uw activiteiten
inzichtelijk. (Olde Loohuis, 2014).

SROI meten in zes fasen op basis van de bovenstaande zeven principes
Naast het bespreken van de zeven principes en het maken van de eindrapportage op basis van deze
zeven principes is het belangrijk om de aannames en de uiteindelijke berekeningen te bespreken.
Deze punten worden besproken op basis van een aantal punten die belangrijk zijn bij het uitvoeren
van een vooraf- en achterafanalyse. Het gaat om stappen die zijn verdeeld over zes fasen. Hieronder
worden ze nader toegelicht.
Stappenplan voor SROI analyse

Figuur 3: stappenplan voor SROI analyse (Wester en Matijsen, 2014)
Stap 1: Bepalen van Theory of Change
De theory of change bepaalt wat bij een investeringsproject of bij een probleem veranderd moet
worden en hoe het aangepakt moet worden.
Deze theory bestaat uit vijf onderdelen:
 Bepaal wat het probleem is.
 Wat zijn de gevolgen voor het niet oplossen van dat probleem?
 Bepaal de omvang van het probleem.
 Bepaal de doelgroep. Wie moeten worden betrokken bij het project?
 Breng in kaart hoe het probleem opgelost kan worden.
 Maak een doelstelling voor het uitvoeren van het project.
Stap 2: Bepalen van de stakeholders
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In deze stap worden de stakeholders (betrokkenen en belanghebbenden) bepaald. Hierbij is het wel
van belang in de gaten te houden dat er verschillende doelgroepen kunnen zijn. Iedereen kan
investeren in een project. Ook is het belangrijk om de analyse te beperken tot de belangrijkste
stakeholders. Het maken van een analyse voor elke stakeholder duurt te lang en is dus kostbaar in
termen van geld en uren.
Stap 3: De input
In deze stap worden per stakeholder de inputs bepaald. Dit kunnen bijvoorbeeld geld en tijd zijn.
Uiteindelijk worden alle resultaten uitgedrukt in euro’s, zoals uurloon of huur van het pand waar
medewerkers werken aan het project.
Stap 4, 5 en 6 Activiteiten, ouput en outcome.
In deze stappen worden de activiteiten van de stakeholders bepaald, dus of ze aan iets mee hebben
geholpen in een project. Bij output wordt beschreven wat de output is per stakeholder. Na het
bepalen van de output wordt er gekeken wat de outcome is: welk resultaat heeft bijvoorbeeld een
stakeholder opgeleverd? Nadat de activiteiten, outputs en outcomes zijn bepaald, moet de impact
worden gemeten door de outcomes te verminderen met de cijfers die behaald zijn zonder een
project. Hierbij wordt bepaald hoeveel het rendement is gestegen door een nieuw project.
Stap 7 en 8 Indicatoren omschrijven en monetariseren.
De outcome wordt inzichtelijk gemaakt op basis van de indicatoren. Indicatoren zijn heel nauwkeurig
opgesteld en zijn vaak telbaar. Dat wil zeggen dat er achterhaald moet worden wat er bijvoorbeeld
dient te gebeuren om het project goed te laten verlopen. Deze indicatoren kunnen vervolgens
worden uitgedrukt in nutswaarden.
Stap 9 Berekenen van SROI-ratio
 Bereken het SROI getal; ratio tussen alle kosten en financiële en maatschappelijke waarden.
 Kijk of de ratio kleiner is dan één. Is dat het geval, dan is er geen waarde toegevoegd aan een
project. Dit komt meestal omdat een project niet interessant genoeg is. Dit moet uiteindelijk
worden aangepast, want elk bedrijf wil waarde creëren.
Bij het analyseren van de SROI hoeven niet alle stappen telkens te worden uitgevoerd. Soms is het al
interessant om stap twee tot en met zeven uit te voeren of alleen stap één om een project te kunnen
verbeteren of aanscherpen. (Scholten, 2014)
2.4.3 Berekening van de SROI
Hieronder wordt de manier waarop de heer Sadiq in zijn working paper (working paper Sadiq, 2014)
de SROI heeft berekend toegelicht, zodat de onderliggende berekening van de SROI helder wordt.
Stap één: bij het berekenen van de SROI gaat het volgens de heer Sadiq om het kwantificeren van de
niet-financiële impact, door indicatoren te identificeren waarmee deze impact gemeten kan worden.
Bepaal de indicatoren voor elk project, want de indicatoren kunnen per project verschillen.
In het stuk heeft de heer Sadiq de gegevens van Octavia als voorbeeld genomen voor het berekenen
van de SROI.
De indicatoren voor de impact van Octavia zijn:
(1) uitgaven aan bijstandsuitkering;
(2) belastinginkomsten;
(3) gezondheidsvoordelen;
(4) uitgaven voor aanvullende uitkering, indien sprake is van een deeltijdbaan.
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Stap twee: Het berekenen van de social cashflow (SCF’s)
Dit gebeurt door de impact-indicatoren bij stap één te vertalen naar euro’s en de uitgaven in
mindering te brengen op de ontvangsten. Niet altijd kunnen alle gegevens worden vertaald naar
financiële waarden.
Stap drie: Tel de Social cashflow
Hier worden alle jaarlijkse SCF’s bij elkaar opgeteld over de gehele looptijd van het project.
Stap vier: Social cashflow contant maken
In deze stap worden de SCF’s contant gemaakt naar de huidige waarde tegen een disconteringsvoet.
Deze rente kan per project en bedrijf verschillen. Vervolgens wordt de netto contante waarde
gedeeld door de investering, wat de SROI oplevert.
Hieronder wordt de tabel die de heer Sadiq heeft opgesteld als voorbeeld gebruikt.

Figuur 4: SROI-berekening (working paper Sadiq, 2014)

2.4.4 Impact value chain
De Impact Value Chain (IVC) is een vereenvoudigd model van hoe er maatschappelijke waarde wordt
gecreëerd (Rosenzweig, Clark, Lang, & Olsen, 2004). In het onderstaande model wordt de opstelling
en de terminologie van verschillende mensen met diverse achtergronden gedefinieerd in een model
om duidelijk te maken wat er wordt bedoeld met impact value chain. De termen input, activiteiten,
output, uitkomsten en Goals Alignment worden aldus geïdentificeerd. Een duidelijk onderscheid is er
gemaakt tussen de output en resultaten. Het eerste is gekoppeld aan de resultaten die kunnen
worden gemeten, terwijl de laatste de mutaties aangeeft in het sociale systeem. Reden voor dit
onderscheid is dat de uitgangen niet per se over de verandering gaan die wordt voorgesteld
(Achleitner, Bassen, & de Ruiter, 2009). Op basis van deze impact value chain model zal er voor de
SROI-methodiek een SROI-model worden gemaakt.
De Impact value chain wordt als volgt door Clark et al afgebeeld. (2004).
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Figuur 5: Impact value chain (Clark, et al., 2004)

2.4.5. Voordelen en beperkingen van SROI
In diverse artikelen zijn vele voor- en nadelen terug te vinden van de SROI-methodiek. Hieronder
worden de belangrijkste voor- en nadelen beschreven van deze methodiek.
Voordelen
Nadelen


De resultaten kunnen aan alle belanghebbende
worden uitgelegd, omdat deze eenvoudig
begrepen kunnen worden.





Naast de ROI-methodiek kan er met de SROImethodiek ook een beter inzicht worden
verkregen in de maatschappelijke impact van
een investeringsproject.





De SROI-methode kan ook gedurende het
project meerdere keren worden gebruikt om
analyses te kunnen maken.





De SROI-methodiek is op dit moment te vaag,
waardoor de managers deze methode het liefst
niet gebruiken bij het meten van impact. Juiste
richtlijnen kunnen helpen om de methode te
verbeteren.
Het bepalen van de outcome en de impact
daarvan is ook een lastig punt, omdat het niet
altijd duidelijk is wat precies een outcome is.
Hetzelfde geldt met de indicatoren. Het is
moeilijk om te bepalen of het relevant is wat je
hebt opgesteld en of dat inderdaad wordt
verstaan onder indicatoren.
Alle berekeningen en het verzamelen van de
gegevens moet gebeuren in samenwerking met
de stakeholders. Niet alle stakeholders zijn
bereid om zoveel tijd aan een berekening te
besteden.
Er is geen eenduidige definiëring van de
terminologie die gebruikt wordt voor de SROImethodiek. Hierdoor wordt de methode
verschillend geïnterpreteerd door de
gebruikers.

Tabel 2: Voor- en nadelen SROI-methodiek

2.5 Meten van Return on Investment volgens de theorie
In dit onderzoek is er naast de Social Return on Investment (SROI) een ander soortgelijk en veel
gebruikte methode van Return on Investment (ROI) gebruikt om te kunnen achterhalen wat de SROImethodiek kan leren van de ROI-methodiek. De ROI-methodiek wordt net als de SROI-methodiek ook
toegepast wanneer er berekend moet worden of een investering in een project winstgevend
(rendement op een investering) is en wat bijvoorbeeld de financiële waarde is van een investering.
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2

(Randolph 2010) Dit wordt in paragraaf 2.5.1 toegelicht. De meeste managers kiezen een methode
waarmee de mensen in het bedrijf of bij een investeringsproject goed kunnen werken. Er zijn weinig
managers die veel extra werk moeten verzetten om een nieuwe methode toe te passen. Terwijl het
eigenlijk wel de bedoeling is van deze methode om juist met verschillende methodes te werken.
Naast de ROI zijn er ook andere accounting maatstaven, zoals de ROA & ROE die berekend worden
om te bepalen hoeveel winst de door het stakeholders geïnvesteerde vermogen heeft opgeleverd.
Deze zullen in paragraaf 2.7 verder worden besproken. Dit gedeelte van de theorie zal helpen bij het
beantwoorden van een gedeelte van deelvraag drie.
2.5.1 Return on Investment (ROI)
Return on Investment is een maatstaf die door bedrijven wordt gebruikt om hun maatschappelijke
waarde en de prestaties van de strategische investeringsbeslissingen van projecten te kunnen meten
en deze vervolgens te kunnen evalueren. Met de ROI-methodiek wordt het financiële rendement,
oftewel de financiële prestatie, van een onderneming of een investeringsproject berekend. Hierbij
kunnen ook diverse investeringsprojecten met elkaar worden vergeleken om betere analyses te
kunnen maken van de uitkomsten. Voor de verticale geïntegreerde ondernemingen is het DuPont
chart-model ontwikkeld om deze te kunnen beheren (Kern, 1987). De ROI van een project of
onderneming kan vooraf, tussentijds en achteraf gemeten worden en daarom is de ROI ook een
methode die cijfers bekijkt die al behaald zijn door het uitvoeren van een opdracht (Nickerson, 1986).
De ROI-methodiek kan vergeleken worden met de kosten- en batenanalyse, omdat bij een dergelijke
analyse ook de kosten vergeleken worden met behaalde resultaten/rendement. (Jacobson,1889)
In dit onderzoek is gekozen voor de volgende ROI-definitie: Met de ROI-methode wordt de prestatie
gemeten van een investering en het rendement van deze investering vergeleken en geëvalueerd. Er
is gekozen voor deze definitie, omdat deze het beste aansluit op wat ook met SROI wordt beoogd,
alleen dan op het terrein van social impact.3
Hiernaast is in de figuur nogmaals
aangegeven uit welke onderdelen de ROImethodiek bestaat.

Figuur 6: Betekenissen van Return on
Investment
De ROI-methodiek wordt veel gebruikt om
investeringsselecties te kunnen maken. Dit gebeurt door eerst de investeringsalternatieven te
analyseren. Indien het getal of de ratio van een investering positief is, betekent dit voor het project
of onderneming dat de investering een winst oplevert. Als dat niet het geval is, betekent dit dat de
investering tot een verlies heeft geleid. Deze controle kan tussentijds of achteraf plaatsvinden.
Hierbij wordt geanalyseerd of een investering in een project achteraf heeft opgeleverd wat van te
voren werd beoogd, dan wel verwacht. De evaluatie van de investering wordt beoordeeld door de
verwachte winst van de investering te vergelijken met de kosten die bij deze investering zijn
gemaakt. Dit levert veel waardevolle informatie op die managers en investeerders kunnen gebruiken
voor andere strategische investeringsbeslissingen. Deze methode is ook veel bediscussieerd, maar
2

Bij SROI-methodiek wordt er in plaats van de financiële waarde de maatschappelijke waarde berekend. Zie
paragraaf 2.4.1.
3
Op basis van alle definities is er een nieuwe definitie gemaakt.
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uiteindelijk is gebleken dat deze methode ondanks de vele kritiek nog steeds veel wordt toegepast
door bedrijven in de prestatiemeting van investeringsprojecten. Bedrijven gebruiken meestal alleen
een methode als het een voordeel oplevert. Mogelijke voordelen worden verder in dit hoofdstuk
besproken.

2.5.2. Berekening van ROI
Zoals eerder besproken, meet de ROI de winst of het verlies van een investering die vervolgens wordt
uitgedrukt in een percentage van het totale geïnvesteerde bedrag. Uit de literatuur blijkt dat de
investeringen te verdelen zijn in drie soorten, namelijk: (1) een investering in een strategische
bedrijfseenheid, (2) een investering in een investeringsproject en (3) een investering in een
onderneming (Janssen, 2012). In dit onderzoek wordt er gekeken naar de ROI voor de investering in
een investeringsproject of in een onderneming. Dit wordt gedaan, omdat het bij dit onderzoek alleen
gaat om investeringsbeslissingen waarvan ook sprake is bij de hoofdvraag. Hierbij wordt niet alleen
gekeken naar de gegevens die te maken hebben met de winst, maar er wordt ook gekeken naar
toekomstige mogelijkheden. In deze paragraaf wordt het doel van het berekenen van de ROImethodiek toegelicht, waarna de manier waarop de ROI-methodiek kan worden berekend, uitgelegd
wordt. Vervolgens wordt ook het DuPont-model toegelicht.
Doel van het berekenen van de ROI
Het vergelijken van de kosten van een investering met het verkregen resultaat uit de investeringen.
De Return on Investment is simpel uit te rekenen met Excel (zie bijlage 1: Excel berekening van ROI)
en met een eenvoudige formule waarin alleen kosten en opbrengsten zijn opgenomen. Voor grote
investeringsprojecten met een complexe financieringsstructuur is er een stappenplan.
Berekening van ROI
Er zijn diverse formules die gebruikt kunnen worden voor het berekenen van de ROI-ratio. In dit
onderzoek is gekozen voor de onderstaande formule. In deze formule wordt de ROI-ratio in twee
stappen berekend door de winst te delen door de omzet en vervolgens de omzet te delen door het
geïnvesteerde kapitaal. Beide uitkomsten worden vervolgens met elkaar vermenigvuldigd met de
ROI-ratio als resultaat. Verderop in deze paragraaf wordt toegelicht op welke twee manieren het
geïnvesteerde kapitaal berekend kan worden. De ratio kan ook in procenten worden uitgedrukt door
de uitkomsten te vermenigvuldigen met honderd procent. (Horngren, 2005)
ROI = Winst / Omzet * Omzet / Geïnvesteerd kapitaal
In een formule is de ROI-ratio: winst/geïnvesteerd kapitaal.
Winst
ROI =

delen
Geïnvesteerde kapitaal

Figuur 7: Formule ROI
Berekenen van het geïnvesteerd kapitaal
Zoals in bovenstaande tabel is uitgelegd, is het voor het berekenen van de ROI-ratio belangrijk om te
weten hoeveel de winst en de geïnvesteerde kapitaal is. Het geïnvesteerde kapitaal kan op twee
manieren worden berekend op basis van onderstaande formules.

22

Bachelor scriptie Kinza Mahmood

Het geïnvesteerd kapitaal kan ook worden gebruikt om de investering te kunnen evalueren. In de
onderstaande figuren wordt de twee berekeningen weergegeven van het geïnvesteerde kapitaal. In
figuur zes wordt dit als volgt schematisch weergegeven.
Benodigd
bedrijfskapitaal
+
Immateriële
vaste activa

+

Andere
operationele
=
=
vast activa
Geïnvesteerd Kapitaal

Materiële
vaste activa

+

-

Andere
passiva

+

Goodwill

Figuur 8: Eerste manier berekening geïnvesteerde kapitaal
Het kan ook op een andere manier berekend worden. Geïnvesteerd kapitaal is het totale vermogen
dat door de aandeelhouders en de schuldeisers is geïnvesteerd. Dat is de optelsom van het eigen
vermogen en de financiële schulden, verminderd met de niet-operationele financiële activa en
overtollige liquiditeiten. In figuur zeven wordt dit als volgt schematisch weergegeven.
Opstelsom van het eigen vermogen
Geïnvesteerd kapitaal
=
Het totale vermogen
geïnvesteerd door
aandeelhouders en de
schuldeisers

+
Financiële schulden
Niet-operationele financiële activa en
overtollige liquiditeiten

Figuur 9: Tweede manier berekening geïnvesteerde kapitaal
Het geïnvesteerde kapitaal is gelijk aan de tijdens de investering gemaakte kosten. Deze kosten
worden ook apart berekend. Deze kosten zijn eenvoudiger te berekenen door het toepassen van het
DuPont-model ROI dat hierboven is uitgelegd. Indien het ROI DuPont-model wordt gebruikt en er
wordt iets aangepast, weet je meteen dat er ook een deel van de ROI gaat veranderen. Het DuPontmodel wordt verderop in deze paragraaf toegelicht.
Berekening van de ROI van een investeringsproject
Hieronder wordt toegelicht op welke manier de ROI-ratio van een investeringsproject kan worden
berekend. Dit is belangrijk om te weten, omdat er in dit onderzoek wordt gekeken hoe beide
methodes worden toegepast bij het nemen van strategische investeringsbeslissingen. Ook kan deze
berekening in paragraaf 2.7 worden vergeleken met de berekening van de SROI-methodiek. Dit
wordt gedaan om erachter te kunnen komen wat het verschil is tussen beiden en wat er geleerd kan
worden van de berekening van de ROI-methodiek.
De ROI-berekening verloopt op basis van de onderstaande twee stappen.
Stap 1: Bepaal de winstmarge (Winst/omzet analyse)
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Dit gebeurt door het berekenen van de kosten-batenverhouding. De winstmarge is een
bedrijfsresultaat in procenten van de omzet.
Stap 2: Bereken het “capital turnover” (net benefit/kosten * 100 %)
Bij stap twee wordt het capital turnover berekend door de net benefit te delen door de kosten (van
de investering) en deze vervolgens te vermenigvuldigen met honderd procent. Op basis van het
capital turnover wordt gekeken hoeveel de omzet is ten opzichte van de geïnvesteerde kapitaal. Een
positieve turnover wil zeggen dat de omzet van een project hoger is dan het geïnvesteerde kapitaal
en een negatieve turnover als de omzet lager is dan het geïnvesteerde kapitaal in een project. De
investeerders zijn meestal geïnteresseerd in de geldstroom van een project. Daarom is het belangrijk
dat de ROI-ratio ook tussentijds en achteraf wordt berekend om de juiste geldstroom te kunnen
laten zien. (Drongelen, 2010).
DuPont-model voor ROI
Met het DuPont-model wordt de verdeling van de “winstmarge” en “capital turnover” in
verschillende onderdelen toegelicht. Hierbij is het duidelijk welke gegevens er verzameld dienen te
worden om bijvoorbeeld de “turnover” te kunnen berekenen. Elke bedrijf kan een eigen DuPontmodel hanteren. De werking van het model blijft in de meeste gevallen hetzelfde, alleen kunnen de
namen anders worden gehanteerd. Met dit model kan er ook in een oogopslag worden gezien waar
iets mis gaat, waardoor bijvoorbeeld de ratio niet op een juiste manier kan worden berekend.
(Kaplan, 1991)
DuPont-model

Figuur 10: ROI DuPont-Model
De ratio’s van de onderneming kunnen worden verbeterd door per artikel de winstmarge te
verhogen wanneer de verkoopopbrengsten hoog zijn. Het doel van de ROI-methodiek is de
vergelijking van de gemaakte kosten voor investering met de resultaten van een investering. Naast
dat deze methodiek veel wordt gebruikt, zijn er ook veel nadelen bij het gebruik van deze methode.
Naast aandacht voor de nadelen wordt er ook kort aandacht besteed aan de voordelen van de ROImethodiek. Dit gebeurt in de sub paragraaf 2.5.3 voor- en nadelen van ROI.
2.5.3 Voordelen en de beperkingen van ROI
Uit de theorie blijkt dat de ROI-methodiek veel wordt toegepast voor het meten van een prestatie
bijvoorbeeld in een investeringsproject. Deze methode kent veel voordelen waaronder de
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eenvoudige berekening bij de ROI methode. Hieronder worden de voordelen besproken. Daarnaast
heeft deze methode ook enkele nadelen die daarna aan bod komen. (Hilten, & Horgren, 2007)
Voordelen ROI
 ROI is eenvoudig toe te passen, omdat
deze een beter stappenplan en een
eenvoudige formule heeft om de ROIratio te kunnen berekenen. Dit is ook de
reden waarom deze methode veel
wordt gebruikt.
 Doordat de investeringsalternatieven
worden opgesteld kan er in een
oogopslag worden gekeken welke
investering winst zal opleveren en het
uitvoeren waard is.



Nadelen ROI
 Houdt geen rekening met de risico’s die een
investering kan hebben. Belangrijkste is om
rekening te houden met alle aspecten van een
onderneming of een project. Bereken ook
bijvoorbeeld de impact van elke investering
wanneer er geïnvesteerd wordt.
 Meeste managers hebben eigen belangen bij
het gebruiken van een methodiek om
beslissingen te nemen. Een nadeel hiervan is
dat de managers alleen investeren in project
die voor hen voordeel opleveren. Daarbij valt
te denken aan de managers die
boekhoudkundige cijfers kunnen manipuleren
door behaalde resultaten te boeken in andere
periodes.
 De ROI is niet geschikt voor projecten die voor
een korte termijn lopen. De ROI-berekening
geeft in dat geval lagere scores dan bij lange
termijnprojecten.

De ROI-methodiek kan worden
toegepast in elk bedrijf voor het
berekenen van het rendement, omdat
er in het DuPont-model is aangegeven
wat er allemaal verzameld dient te
worden. Elke profit organisatie kan het
financiële rendement meten.
De data die voor het berekenen van de

ratio nodig is, wordt vooraf en achteraf
verzameld. Dit zorgt ervoor dat alle
gegevens op tijd achterhaald kunnen
worden.
 De prestatie van een onderneming of
van een project kan verbeterd worden,
aangezien de ROI-methodiek op elk
moment kan worden berekend.
 Bij de ROI-methodiek wordt er rekening
gehouden met het geïnvesteerde
kapitaal door de investeerders of door
het bedrijf zelf. Dit zorgt ervoor dat er
beter inzicht wordt verkregen in de
uitkomsten van de projecten dan andere
methodes die alleen rekening houden
met de winst.
Tabel 3: Voor- en nadelen ROI-methodiek

Er wordt geen rekening gehouden met de
tijdswaarde van het geld en ook kunnen de
ROI-cijfers niet met ondernemingen worden
vergeleken uit andere bedrijfstakken.

2.6 Kritische Succesfactoren afgeleid van de ROI-methodiek
Op basis van de theorie uit paragraaf 2.5 zijn er elf kritische succesfactoren afgeleid van de ROImethodiek. Deze KSF zullen gebruikt worden voor de interviews met de mensen die kennis hebben
van beide methodes om uiteindelijk te bepalen wat de SROI-methodiek kan leren van de ROI-
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methodiek.4 Op basis van de KSF kunnen er aanbevelingen gedaan worden voor het verbeteren van
de SROI-methodiek. Ten eerste worden er in trefwoorden de KSF opgesteld en vervolgens worden de
KSF toegelicht.
Kritische succesfactoren
 Simpelheid/eenvoud
De ROI-methodiek is een simpelere manier om rendement te berekenen waardoor het snel en
effectief wordt toegepast. Dit is ook de reden waarom het eenvoudig te gebruiken is.
 Forecast, control en evaluatief gebruik.
Het ROI-rendement moet vooraf, tussentijds en achteraf worden gemeten. Dit omdat een
investeerder de geldstromen ook tussentijds wil zien en omdat er dan ook betere analyses worden
gemaakt.
 Dataverzameling vooraf, tussentijds en achteraf.
De te gebruiken data voor het uitvoeren van een analyse wordt vooraf, tussentijds en achteraf
verzameld door alle betrokkenen bij het project. De rol van de stakeholders is hierbij van belang.
 Ervaring met de methode.
Het is belangrijk dat de manager ervaring heeft met de ROI-methodiek.
 Onderscheid maken tussen inputs en outputs.
Bij het verzamelen van de gegevens is het handig om een onderscheid te maken tussen de inputs en
de outputs.
 Bespreek de resultaten met de belanghebbenden.
Alle resultaten van de analyse worden met de belanghebbende van dat project besproken. Dit is
belangrijk om in de toekomst de fouten die er gemaakt zijn of resultaten die niet behaald zijn te
verbeteren in komende projecten.
 De ROI-methode implementeren bij project of andere financiële analyses.
De ROI-methodiek moet worden geïmplementeerd door bedrijven die bezig zijn met projecten of
andere financiële taken (cijfers) en deze moeten vervolgens ook meegenomen worden voor
achterafanalyse om te kunnen bekijken of de vooraf gecalculeerde cijfers zijn behaald of niet.
 Aanwijzen van mensen met ervaring voor het analyseren van de ratio’s.
Bij het berekenen van de ROI is het belangrijk om mensen aan te wijzen die ervaring hebben met
deze methode en ook daadwerkelijk weten waar ze mee bezig zijn.
 Maak gebruik van de impactmap.
Het gebruiken van de impactmap zorgt ervoor dat alle punten voor een berekening goed worden
doorlopen. Daarnaast zorgt het er ook voor dat de punten (cijfers) duidelijk en uitgebreid worden
toegelicht. Deze kunnen vervolgens ook worden besproken in verband met de eventuele punten
waarbij er risico wordt gelopen.


4
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Een goed ingerichte administratie zorgt ervoor dat de gegevens eenvoudig worden verzameld en op
een juiste plek worden gezet. Meer professionele handeling zorgt ervoor dat de berekeningen
correct verlopen waarbij ook geen dubbele gegevens mee worden genomen. Ook kunnen hierdoor
verschillende analyses beter met elkaar worden vergeleken.
Hieronder worden de KSF, afgeleid van de ROI-methodiek, in een tabel weergegeven.
Simpelheid/eenvoud.

Onderscheid maken tussen inputs en outputs.

Forecast, control en evaluatief gebruik.

Bespreek de resultaten met de
belanghebbenden.
De ROI-methode implementeren bij project of
andere financiële analyses.
Aanwijzen van mensen met ervaring voor het
analyseren van de ratio’s.
Zorg voor een goed ingerichte administratie en
voor meer professionele handelingen.

Dataverzameling vooraf, tussentijds en achteraf.
Ervaring met de methode.
Maak gebruik van de impactmap.
Tabel 4: KSF voor de ROI-methode

2.7 Strategische investeringsbeslissingen bij ROI en SROI
Hieronder wordt voor beide methoden toegelicht hoe de strategische investeringsbeslissingen
genomen worden voor projecten. Hiermee zal er antwoord worden verkregen op deelvraag twee en
drie. Investeringsbeslissingen zijn beslissingen die genomen worden bij het aannemen van een
project of bij het overwegen om een project uit te voeren.
2.7.1 Investeringsbeslissingen bij ROI
Voor het nemen van investeringsbeslissingen is het handig om van tevoren de ROI te bepalen. Dit kan
gedaan worden op basis van de Business Case. Door middel van een Business Case kunnen de
volgende dingen worden achterhaald: (1) reden van het aannemen van een project, (2)
alternatieven, (3) voor- en nadelen, (4)de gebonden kosten met het project en de tijd waarin het
project zal lopen, (5) Beoordelen van de investering (ROI) en tot slot de belangrijkste risico’s. (Kok,
2012)
Hieronder wordt er toegelicht wat er met de hierboven genoemde punten wordt bedoeld.
1. Redenen voor het aannemen van het project: Als eerst moet er bepaald worden waarom een
project vereist is. Er dient een lijst te worden gemaakt met de redenen waarom een project zou
moeten worden uitgevoerd. Dit kan het beste gekoppeld worden aan de strategische
bedrijfsdoelstellingen.
2. Alternatieven: Er moet nagedacht worden of je het project wilt doen of niet wilt doen. Het is
handiger om te beginnen met de optie “nee” om te kijken wat de gevolgen kunnen zijn indien het
project niet wordt uitgevoerd. In deze stap worden de kosten en opbrengsten in kaart gebracht van
het niet doen van een project.
3. Voor- en nadelen van het project: Benoem alle voordelen en nadelen die verwacht worden door
het project. Stem ze wel af met de doelstelling, strategie, output en maak het meetbaar. Ook moet
het project gekoppeld zijn aan manager die veel ervaring heeft met die soort projecten.
4. Doorlooptijd en de kosten: Het is belangrijk er voor het project een tijd wordt vastgesteld. Dit kan
bijvoorbeeld één, twee of drie jaar zijn. De looptijd wordt bepaald op basis van het doel van de
organisatie en de verwachtingen van de organisatie. Ook zijn hier de kasstromen en kosten-
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batenanalyse een van de punten die mee worden genomen bij het bepalen van de doorlooptijd.
Daarnaast moeten de kosten van het project ook bepaald worden en deze kan je baseren op het te
leveren product en de gemaakt planning.
5. Investeringsbeslissing na het afwegen van de risico’s: Na het bepalen van de bovenstaande
punten, kan er op basis van de uitkomsten beslist worden of een investeringsbeslissing kan worden
genomen en wat de beslissing is. Hier worden alle kosten geraamd van het project met de
verwachtingen. Daarnaast is de gebruiksduur van het op te leveren project ook een van de
belangrijkste punten voor het nemen van een beslissing. Hierbij is de rendementseis, gebaseerd op
WACC (Wheighted Average Cost of Capital), dat is het gemiddelde van de rente dat betaald moet
worden aan de bank over het geleende investeringsbedrag. Indien de WACC niet wordt behaald,
betekent dit dat het een organisatie extra geld kost. Naast het bepalen van de voor- en nadelen
moeten als laatste de risico’s in kaart worden gebracht. Het is logisch dat elk project risico’s met zich
mee brengt. Hierbij is het belangrijk om deze risico’s en de impact ervan weer te geven in de
doelstelling van het bedrijf. Ook moeten de investeringsalternatieven als laatst worden besproken,
bijvoorbeeld indien iets niet volgens de planning verloopt en hoe het op een ander manier alsnog
opgelost kan worden.
2.7.2 Investeringsbeslissingen bij SROI
In de literatuur over de SROI-methodiek zijn er vier hoofdstappen te vinden die noodzakelijk zijn bij
het nemen van investeringsbeslissingen bij SROI. (Kok, 2014)
1. De basis met een effectenkaart: De SROI-methodiek maakt gebruik van een effectenkaart om
maatschappelijke effecten in kaart te brengen. Hierbij wordt aandacht besteed aan de benodigde
input, activiteiten en hun output. Bij het analyseren van de gegevens is er iets extra’s nodig om
precies het werkelijke effect van één investering in een project te kunnen formuleren. Een van de
belangrijkste vraag die gesteld moet worden, is: hoe kan het effect ook zichtbaar worden voor de
nieuwe investering? Het niet dubbel tellen van de resultaten is ook een van de belangrijkste
onderdelen.
2. Monetariseren: In stap twee worden de maatschappelijke effecten uitgedrukt in euro’s van de
activiteiten die uitgevoerd moeten worden. Dit kan op verschillende manieren binnen de SROI.
Bijvoorbeeld door te vergelijken welke besparing of opbrengst een investering opbrengt of door te
achterhalen wat iets kost om in plaats van de opdracht aan de mensen met afstand tot de
arbeidsmarkt te laten uitvoeren. Dus wat het effect hiervan is, kan gemeten worden en uitgedrukt
worden in geld. Er kan ook door middel van enquêtes gevraagd worden waartoe de mensen bereid
zijn om een klus/opdracht te bepalen. Hiermee kan er ook een SROI-bedrag worden berekend.
Uiteindelijk kunnen alle verschillen met elkaar worden vergeleken door middel van taxatie. Hiernaast
zijn er nog andere technieken beschikbaar in de literatuur die eventueel gebruikt kunnen worden.
3. SROI-analyse: De bij stap twee berekende effecten worden in deze stap in een overzicht gebracht
om deze te analyseren. Alle mogelijke manieren worden geanalyseerd om betere beslissingen te
kunnen nemen. Hierbij is het belangrijk om effecten van een jaar te vergelijken, omdat meestal de
input in een investering alleen in het eerste jaar plaatsvindt. Ook moet er onthouden worden dat niet
alle effecten in geld uitgedrukt kunnen worden en niet aan één investering kunnen worden
toegereikt.
4. SROI-rapport: Alle uitkomsten van stap één tot en met stap drie worden in een rapportvorm
gepresenteerd in stap vier. Hierin worden de aannames en de gebruikte gegevens toegelicht.
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Daarnaast worden ook de andere analyses, bijvoorbeeld de “gevoeligheidsanalyse”, hierin
besproken. Tot slot is het belangrijk dat de rapporten gericht worden op de doelgroep.

2.8 Vergelijking SROI en ROI
Bij de SROI- en ROI-methodiek wordt het rendement uitgedrukt in euro’s, wat een voordeel oplevert
voor het vergelijken van projecten. Het verschil tussen beide methoden is dat het ROI-rendement
meet op de prestatie van een project en de SROI-methodiek meet het maatschappelijk rendement
van projecten. Voor het vergelijken van het maatschappelijk rendement op de investeringen zijn er
nog vele methodes die Maas heeft opgesteld. Aangezien alleen deze twee methodes met elkaar
werden vergeleken, zijn de andere methodes buiten beschouwing gelaten voor dit onderzoek. Een
voorbeeld van verschillende methodes is de MKBA-methodiek die bijna gelijk is aan de SROImethodiek. Het probleem bij de SROI-methodiek is dat er te weinig bekend is over deze methode.
Hierdoor is het moeilijk om te vergelijken wat de SROI-ratio weergeeft en of het een positieve ratio is
of niet. Ook is deze methode niet heel bekend in Nederland, waardoor er weinig managers zijn die
overwegen om deze methode te gebruiken. Meestal als deze methode wordt gehanteerd, worden er
snel externe adviseurs ingeschakeld die kunnen helpen bij het berekenen van de ratio’s en het
analyseren ervan. Dit kan op lange termijn veel geld kosten, waardoor het niet handig is om deze te
gebruiken. Indien men bekend is met de SROI-methodiek, dan is het een methode die na een aantal
keer goed kan verlopen. Hiervoor is het wel belangrijk dat de juiste richtlijnen worden opgesteld, net
als bij de ROI-methodiek.
De ROI-methodiek wordt op dit moment op een juiste manier toegepast. Ten eerste omdat het een
verplicht onderdeel is van het financiële verslag. Ten tweede omdat er veel wordt gewerkt met deze
methode, is het nu voor managers en medewerkers een simpele methodiek geworden. De ROImethodiek wordt daarom ook veel gebruikt in Nederland voor het berekenen van ratio’s van de
investeringen. De SROI houdt wel rekening met het risico dat een project met zich mee brengt, maar
de ROI niet. Social return on investment onderscheidt zich van andere instrumenten, doordat het
zich bezighoudt met kasstromen, hetgeen over toekomstig geld en waarde gaat. ROI is niet te
gebruiken voor langere termijnbeslissingen, terwijl dat wel kan met SROI-methodiek. In begin werd
de ROI-methode ook gezien als een van de lastigste methodes die in die tijd werden gehanteerd.

2.9 Belangrijkste alternatieven
In deze paragraaf worden de drie belangrijkste alternatieven voor het meten van rendement
besproken. Deze drie methodes zijn heel erg eenvoudig vergeleken met de ROI-methodiek en de
SROI-methodiek.
2.9.1 Pay-back-methode of terugverdientijd (PB)
Bij de terugverdienperiode gaat het er om dat kasstromen en investeringen gelijk zijn aan elkaar.
Hiermee wordt bedoeld wanneer de uitgaven van deze investering terugverdiend worden door de
netto ingaande geldstromen. De terugverdienperiode dient voor het doen van de
investeringsbeslissing te worden bepaald. Het is interessant voor een bedrijf/stakeholder om te
investeren in een project wanneer de terugverdienperiode kort is. Wanneer de terugverdienperiode
lang is, betekent dit dat er veel risico’s bij komen kijken. Meestal wil een investeerder niet zo een
groot risico nemen. (weka financieel, 2014)
2.9.2 Internal Rate of Return (IRR) of interne rentabiliteit
Met interne rentabiliteit wordt de netto cashflow berekend. Dat is het verschil tussen de ingaande en
uitgaande geldstromen. De berekening van de IRR gaat als volgt: er wordt een rentevoet bepaald en
een terugverdientijd. Hiermee wordt de netto contante waarde bepaald. Deze netto contante
waarde moet uiteindelijk op nul uitkomen. Indien dat niet zo is, dan wordt de rentevoet aangepast
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tot dat de netto contante waarde op nul uitkomt. De IRR is eigenlijk de rentevoet. Door het bepalen
van de netto contante waarde weet je wat de resultaten moeten zijn bij een gekozen rentevoet. Er
kan dus gewerkt worden naar dat punt. (weka financieel, 2014)
2.9.3 Net present value (N.P.V.) of Netto contante waarde (NCW)
Met deze maatstaf wordt het minimale rendement vooraf vastgelegd. Dit is het rendement dat het
bedrijf wil behalen met een project. Het percentage dat hieruit voortvloeit, wordt gebruikt voor het
verdisconteren van de netto cashflow. Hierbij worden de risico’s van een project of belegging ook
meegenomen bij het berekenen van de NCW. Bij het verschil tussen het risico en het percentage
voor het disconteren van NCW komt de risicopremie naar voren. Hoe hoger het risico van het
project, hoe hoger het vereiste rentepercentage. Dit verschilt overigens per project. De meeste
ondernemingen hebben een premie tussen de drie en vijf procent. (weka financieel, 2014)
Verschillen tussen de prestatiemaatstaven
PB
IRR
Gebruikte kasstromen
Houdt rekening met het
bij het berekenen
tijdstip van ontvangsten
terugverdientijd van de en uitgaven.
investering.
Helpt bij de beslissing in
welke investering te
ondernemen .
De methodiek is anders,
maar houdt rekening
met de rentevoet. ‘Trial
en error’ methodiek.
Een investering is
interessanter naarmate
de hoogte van de
Internal Rate of Return
stijgt. Hoe nauwkeurig
de investeringskosten
en baten worden
geschat, hoe
nauwkeuriger de IRR
berekend kan worden.

NCW/N.P.V.
Rendement wordt vooraf
vastgesteld.
Helpt bij het beslissen in
welke investering te
ondernemen.
De methodiek is anders,
maar de berekening is
hetzelfde. Er wordt vooraf
een minimaal gewenst
rendement vastgesteld voor
het disconteren van de
netto kasstromen.
Betere methode om
investeringsbeslissingen te
nemen op langere termijn.
Er moeten wel juiste
ramingen van de kosten en
baten worden gemaakt.
Er zijn geen kapitaal
beperkingen, waardoor een
positieve NPV als een
positieve investering
beschouwd wordt.
Tabel 5: overzicht van drie belangrijke alternatieven en verschillen (weka financieel, 2014)
De investeerders investeren in een project alleen in de verwachting dat ze in de toekomst door het
project meer opbrengsten zullen behalen, waardoor ze meer zullen terugverdienen dan het
oorspronkelijke geïnvesteerde bedrag. Bij het nemen van de beslissing om in een project te
investeren, is het belangrijk om kosten en opbrengsten zorgvuldig tegenover elkaar af te wegen. Dit
zal helpen bij het nemen van een juiste beslissing. (Waal, 2014)

2.10 Samenvatting en antwoord op de deelvragen
Uit de theorie blijkt dat het bepalen van de prestatie indicatoren en ook de KSF van een onderneming
of project helpen bij het succesvol zijn van een investeringsproject of een onderneming. Ook blijkt
dat de KSF niet SMART hoeven te worden geformuleerd, terwijl de prestatie indicatoren wel SMART
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moeten worden opgesteld. Uit de theorie is ook naar voren gekomen dat KPI een grote rol spelen bij
het zichtbaar maken van het nut van een organisatie. KPI en KSF proberen de ontwikkeling van een
bedrijf of een project te bevorderen door gebruik maken van de juiste KPI of KSF. Door middel van de
KSF en KPI kan ingezoomd worden op de belangrijkste problemen of risico’s in een bedrijf of bij een
project. KPI helpen bij het bereiken van de door de onderneming opgestelde doelstelling en meten
de prestaties van een organisatie of een investeringsproject.
Op basis van het theoretisch kader zijn er zes belangrijke algemene KSF opgesteld die helpen bij
het goede verloop van een investeringsproject. Indien de onderstaande KSF in het algemeen door
bedrijven zullen worden gehanteerd, kan hiermee de werking in het bedrijf goed verlopen.
 De gebruikers moeten betrokken zijn bij de opdracht.
 Het hoger management dient ook betrokken te zijn bij de opdracht.
 Er moet duidelijk geschreven worden wat er verwacht wordt.
 Een goede planning is het halve werk.
 Tijdens de analyse moeten er verwachtingen worden gemaakt die realistisch zijn voor de
onderneming of voor het investeringsproject.
 Een team dat hard wilt werken en ook bereid is om bij te leren, kan voor het projectteam zorgen
voor hoge resultaten.
Naast de KPI en KSF is ook onderzocht wat social impact is en waarvoor het gebruikt dient te worden.
Uit het artikel van Maas is gebleken dat er meer moet worden geïnvesteerd in maatschappelijke
impactmeting. Volgens (Maas, 2013) claimen veel financiële partijen de mogelijkheden voor impact
investing, maar er zijn volgens haar weinig partijen die hun impact op de correcte manier meten.
In de literatuur zijn veel definities te vinden voor social impact. In dit onderzoek is er op basis van
de volgende punten een definitie gekozen, namelijk;
 mens en milieu
 verbetering van individuen
 maatschappelijk belang
 verschillende stakeholders
In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van de term ‘social impact’, zoals gedefinieerd door Burdge
en Vanclay,(2013). Dit omdat deze definitie de beste aansluiting geeft op de SROI-methodiek. Deze
luidt als volgt: met ‘social impact’ wordt er bedoeld de gevolgen voor de menselijke populatie van
een openbare of particuliere acties die de manier waarop mensen wonen, werken, spelen,
veranderen tot elkaar, organiseren om hun behoeften te voldoen en in het algemeen optreden als lid
van de samenleving. Voor het meten van social impact is het belangrijk te begrijpen dat de
stakeholders de activiteiten uitvoeren waarbij een bepaalde input wordt geleverd, welke leidt tot
een output. Deze output kan gezien worden als de impact.
Hieronder wordt deelvraag één beantwoord, waarna er ook korte samenvatting gegeven wordt
over de SRO- methodiek.
1. Wat is SROI?
De SROI-methodiek meet de maatschappelijke impact van een project of een onderneming. Meestal
gaat het hierbij om sociale projecten. Deze methode is ontwikkeld door de Roberts Foundation in de
VS, waarna de heer Scholten en Franssen in 2005 Nederlandse ondernemingen kennis hebben laten
maken met deze methode. Dit heeft de heer Scholten gedaan, omdat hij beter inzicht wilde
verkrijgen in de investeringsprojecten. De SROI-methodiek is vooral interessant om te berekenen
voor de mensen die maatschappelijk doelstellingen hebben. Een maatschappelijke doelstelling wil
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zeggen bijvoorbeeld de betrokkenen die willen helpen bij het verbeteren van de werkloosheid. Naast
dat de methode berekend wordt voor het bepalen van het rendement, zorgt deze methode er ook
voor dat meer stakeholders en middelen worden aangetrokken om bij vervolg van andere projecten
ook deze methode te kunnen toepassen. Indien bij de SROI-methodiek stapsgewijs wordt gewerkt,
kan het net als bij de ROI-methodiek helpen bij het maken van betere maatschappelijke
investeringsbeslissingen.
Een SROI kan evaluatieve of forecast zijn. Bij evaluatieve is het belangrijk om data te verzamelen en
bij forecast gaat het erom hoeveel maatschappelijke waarde er gecreëerd wordt, indien de
activiteiten de uitkomsten behalen die verwacht waren door de analyse. De SROI heeft als doel het
meten van de opbrengsten die de maatschappelijk investeringen opleveren.
Voor het analyseren en het berekenen van de SROI is het van belang dat eerst de internationale
zeven principes doorlopen worden, waarna de zes fasen volgen voor het maken van een SROIanalyse.
De zeven principes zijn:
Stappenplan voor SROI-analyse
 Directe betrokkenheid;
 Stap 1: Bepalen van Theory of Change
 Standpunt onderzoeken van de stakeholders;
 Stap 2: Bepalen van de stakeholders
 Richt zich op relevante en significante zaken;
 Stap 3: De input
 De effecten/resultaten/outcomes van activiteiten  Stap 4, 5 en 6: Activiteiten, ouput en outcome
worden weergegeven;
 Stap 7 en 8: Indicatoren omschrijven en
 Niet teveel claimen;
monetariseren.
 Transparantie tonen;
 Stap 9: Berekenen van SROI-ratio
 Financiële aannames en resultaten verifiëren.
Tabel 6: Zeven principe van de SROI en stappenplan voor SROI-analyse.
Bij stap 9 dient er naast het bepalen van de indicatoren ook de social cashflow te worden berekend,
waarna deze SCF’s bij elkaar worden opgeteld en vervolgens contant worden gemaakt. Bij de SROImethodiek speelt de impact value chain ook een grote rol. Bij dit model wordt er op een eenvoudige
wijze verteld hoe de maatschappelijke waarde wordt gecreëerd. Hierbij is het belangrijk om te
bekijken wat de imputs zijn. Welke activiteiten worden er mee gedaan? Welke resultaten zijn er
hieruit voortgevloeid en wat is de impact van de outcomes? Op basis van de theorie over de SROImethodiek is er een SROI-model (template) opgesteld die zou moeten helpen bij het berekenen en
verzamelen van de gegevens.
De belangrijkste voor-en nadelen van de SROI-methodiek zijn: 5
Voordelen
De resultaten kunnen aan alle
belanghebbenden worden uitgelegd
omdat deze eenvoudig begrepen kunnen
worden.

Nadelen
De SROI-methodiek is op dit moment te vaag, waardoor de
managers deze methode het liefst niet gebruiken bij het
meten van impact. Juiste richtlijnen kunnen helpen om de
methode te verbeteren.

Naast de ROI-methodiek kan er met de
SROI-methodiek ook een beter inzicht

Er is niet één definiëring voor de terminologie van SROImethodiek. Hierdoor wordt de methode verschillend
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worden verkregen in de impact van een
investeringsproject.

geïnterpreteerd door de gebruikers.
Het bepalen van de outcome en de impact daarvan is ook
een lastig punt, omdat het niet altijd duidelijk is wat precies
een outcome is. Hetzelfde geldt voor de indicatoren. Het is
moeilijk om te bepalen of het relevant is wat je hebt
opgesteld en of dat inderdaad wordt verstaan onder
indicatoren.

Tabel 7: Belangrijkste voor- en nadelen SROI-methodiek
Uit de literatuur blijkt dat de SROI- en de ROI-methodieken volgens een stappenplan worden
toegepast. Als eerst zal er antwoord worden gegeven op vraag twee over hoe de SROI wordt
toegepast bij het nemen van beslissingen en controle van projecten. Vervolgens zal er antwoord
gegeven worden op deelvraag drie over hoe de ROI wordt toegepast. Ook zal er in hoofdstuk vier
antwoord worden gegeven op beide vragen om uiteindelijk te vergelijken of de literatuur
overeenkomt met de praktijk. Deze vragen zullen dus hieronder niet volledig worden beantwoord, pas
in hoofdstuk vier kan er een volledig antwoord worden gegeven op beide vragen.
2. Hoe wordt SROI op dit moment toegepast bij het nemen van strategische
investeringsbeslissingen en de controle van de voortgang van de projecten?
Voor het nemen van strategische investeringsbeslissingen en de controle van de voortgang van de
projecten op basis van de SROI kan gedaan worden door middel van vier stappen. Als eerst wordt er
gebruik gemaakt van een effectenkaart om op basis daarvan de maatschappelijke effecten in kaart te
kunnen brengen. De punten die hierbij meegenomen moeten worden zijn de inputs, activiteiten en
hun output. Daarbij wordt extra aandacht besteed aan onderdelen die niet in geld kunnen worden
uitgedrukt. Bij het in kaart brengen van de effecten moet als eerst nagedacht worden over de manier
van het zichtbaar maken van een effect. Vervolgens worden alle maatschappelijke effecten
uitgedrukt in euro’s van de bij stap één bepaalde activiteiten die uitgevoerd moeten worden. Er
bestaan verschillende technieken binnen de SROI voor het uitdrukken van de effecten in euro’s. Dit
kan bijvoorbeeld gedaan worden door te vergelijken hoeveel een investering heeft opgeleverd en
wat er mee bespaard wordt. Dit resultaat kan het beste vergeleken worden als er ook berekend
wordt indien het project niet zou worden uitgevoerd wat het dan zou hebben opgeleverd. Na het
uitdrukken van de maatschappelijke effecten in euro’s worden deze in stap drie geanalyseerd. Hierbij
worden alle mogelijke manieren van stap twee geanalyseerd om tot een beslissing te komen,
bijvoorbeeld om te kijken of er in een project moet worden geïnvesteerd of bijvoorbeeld indien
geïnvesteerd is, of dat een slimme keuze is geweest. Deze gegevens kunnen het beste voor een jaar
worden vergeleken, omdat de inputs in een investering meestal in het eerste jaar gedaan worden.
Hierbij is het weer belangrijk om te onthouden dat niet alle effecten gelijk uitgedrukt kunnen worden
in euro’s. De resultaten moeten worden weergegeven in een rapportvorm. In dit rapport worden de
aannames en uitkomsten gepresenteerd voor het verbeteren van de toekomstige investeringen of de
manier van het uitvoeren van een project. Hierbij moet er ook aandacht besteed worden aan de
zogenaamde gevoeligheidsanalyse. Tot slot is het bij het toepassen van de SROI belangrijk om de
analyse en de daar omheen gedane aannames te richten op de juiste doelgroep voor dat project of
die investering.
3. Hoe wordt ROI op dit moment toegepast bij het nemen van strategische investeringsbeslissingen
en de controle van de voortgang van de projecten?
Voor het nemen van investeringsbeslissingen is het handig om van tevoren de ROI te bepalen. Dit kan
gedaan worden op basis van de Business Case. Door middel van een Business Case kunnen de
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volgende dingen worden achterhaald: (1) reden van het aannemen van een project, (2)
alternatieven, (3) voor- en nadelen, (4)de gebonden kosten met het project en de tijd waarin het
project zal lopen, (5) beoordelen van de investering (ROI) en tot slot de belangrijkste risico’s. (Kok,
2012). Dit is de manier waarop de ROI toegepast kan worden bij het nemen van strategisch
investeringsbeslissingen en de controle van de voortgang van de projecten.
Voor het bepalen van de reden van het aannemen van het project moet er bepaald worden waarom
een project uitgevoerd moet worden. Wat levert het ons op en welke doelgroep wordt hiermee
geholpen? Er moet een lijst gemaakt worden met de redenen waarom een project uitgevoerd moet
worden. Deze moet de projectmanager koppelen aan de strategische doelstelling van het bedrijf. Na
het maken van een lijst met de redenen waarom een project vereist is moet er ook nagedacht
worden over de eventuele alternatieven om te bepalen of een project moet gedaan worden of niet.
Als eerst wordt de optie “nee” bekeken, hierbij wordt nagedacht over indien het project niet zou
worden uitgevoerd en wat de gevolgen ervan zullen zijn. Daarnaast worden de verwachte kosten en
verwachte opbrengsten in kaart gebracht. Deze kosten en opbrengsten worden achteraf ook met
elkaar vergeleken om te bepalen er een juiste keuze is gemaakt. Bij stap drie worden de voor- en
nadelen van het project bepaald, afgestemd op de strategie, doelstelling, output en meetbare
resultaten. Daarnaast is het belangrijk om de doorlooptijd en de kosten van een project te bepalen,
omdat je dan weet of het verstandig is om in een project te investeren. Deze kosten en de
doorlooptijd kunnen bepaald worden op basis van aantal jaren. De kosten moeten worden
gebaseerd op het op te leveren product. Daarom is het belangrijk dat de planning hierop wordt
afgestemd. Tot slot worden de genomen investeringsbeslissingen afgewogen met de eventuele
risico’s. Hierbij wordt besloten of de genomen beslissing juist is genomen en of er een beslissing kan
genomen worden. Hier worden alle kosten geraamd van het project met de verwachtingen.
Daarnaast is de gebruiksduur van het op te leveren project ook een van de belangrijkste punten voor
het nemen van een beslissing. Hierbij is de rendementseis, gebaseerd op WACC (Wheighted Average
Cost of Capital), dat is het gemiddelde van de rente dat betaald moet worden aan de bank over het
geleende investeringsbedrag. Indien de WACC niet wordt behaald, betekent dit dat het een
organisatie extra geld kost. Naast het bepalen van de voor- en nadelen moeten als laatste de risico’s
in kaart worden gebracht. Het is logisch dat elk project risico’s met zich meebrengt. Hierbij is het
belangrijk om deze risico’s en de impact ervan weer te geven in de doelstelling van het bedrijf. Ook
moeten de investeringsalternatieven als laatst worden besproken, bijvoorbeeld indien iets niet
volgens de planning verloopt en hoe het op een andere manier alsnog opgelost kan worden.
Hierboven is deelvraag één en een deel van de deelvragen twee en drie beantwoord. Hierna wordt
de rest van de theorie kort samengevat.
Return on investment
Return on Investment is een maatstaf die door bedrijven wordt gebruikt om hun maatschappelijke
waarde en de prestaties van de strategische investeringsbeslissingen van projecten te kunnen meten
en deze vervolgens te kunnen evalueren. Met de ROI-methodiek wordt het financiële rendement,
oftewel de financiële prestatie, van een onderneming of een investeringsproject berekend. De
definitie die voor de SROI-methodiek is gehanteerd, is als volgt: Met de ROI-methode wordt de
prestatie gemeten van een investering en het rendement van deze investering vergeleken en
geëvalueerd. Voor deze definitie is gekozen, omdat deze het beste aansluit op wat ook met SROI
wordt beoogd, alleen dan op het terrein van social impact.
De ROI-ratio is te berekenen met vier eenvoudige formules, waarbij het DuPont-model als hulpmiddel
kan worden gebruikt voor het berekenen en het verzamelen van de gegevens. Voor de ROI kunnen er
ook andere punten worden berekend, namelijk Investeringsprojecten en geïnvesteerd kapitaal. Voor
het berekenen van het geïnvesteerde kapitaal kunnen er twee formules worden gebruikt.
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De voor- en nadelen van de ROI-methodiek.6
Voordelen
De ROI methodiek is eenvoudig toe te passen, omdat
deze een beter stappenplan en een eenvoudige
formule heeft om de ROI-ratio te kunnen berekenen.
Dit is ook de reden waarom deze veel wordt gebruikt.
Doordat de investeringsalternatieven worden
opgesteld, kan er in één oogopslag worden gezien
welke investering winst zal opleveren en het
uitvoeren waard is.

Nadelen
Houdt geen rekening met de risico’s die een
investering kan hebben. Van belang is rekening te
houden met alle aspecten van een onderneming of
een project. Deze berekent bijvoorbeeld de impact
van een investering als er geïnvesteerd wordt.
Meeste managers hebben eigen belangen bij het
gebruiken van een methodiek om beslissingen te
nemen. Een nadeel hiervan is dat de managers alleen
investeren in project die voor hen voordeel
opleveren. Daarbij valt te denken aan de managers de
boekhoudkundige cijfers kunnen manipuleren door
behaalde resultaten te boeken in andere periodes.

De ROI-methodiek kan worden toegepast door elk
bedrijf voor het berekenen van het rendement,
omdat er in het DuPont-model is aangegeven wat er
allemaal verzameld dient te worden. Elke profit
organisatie kan haar financiële rendement meten.
Tabel 8: Belangrijkste voor- en nadelen SROI-methodiek
KSF afgeleid van de ROI-methodiek voor de SROI-methodiek.
Op basis van de literatuur over de ROI-methodiek zijn er de volgende KSF afgeleid voor het toepassen
van deze KSF op de SROI-methodiek. Deze KSF worden door middel van interviews vergeleken en
uiteindelijk worden deze in hoofdstuk vier en vijf vergeleken en wordt er bepaald welke KSF echt
moeten worden toegepast.
Simpelheid/eenvoud.
Onderscheid maken tussen inputs en outputs.
Forecast, control en evaluatief gebruik.

Bespreek de resultaten met de belanghebbenden.

Dataverzameling vooraf, tussentijds en achteraf.

De ROI-methode implementeren bij project of andere
financiële analyses.
Aanwijzen van mensen met ervaring voor het
analyseren van de ratio’s.
Zorg voor een goed ingerichte administratie en voor
meer professionele handelingen.

Ervaring met de methode.
Maak gebruik van de impactmap.

Tabel 9: KSF afgeleid van de ROI-methodiek
Naast de ROI- en de SROI-methodiek zijn er kort drie belangrijke alternatieven voor het meten van
rendement uitgelegd. Deze zijn de terugverdientijd, interne rentabiliteit en tot slot de netto contante
waarde.
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3. Methodologie
In hoofdstuk één “inleiding” is de doelstelling van dit onderzoek beschreven met de daarbij
behorende hoofd- en deelvragen die nodig zijn om de doelstelling van dit onderzoek te behalen. Als
eerste zullen de deelvragen van dit onderzoek worden beantwoorden en om dat te kunnen doen
moet het duidelijk zijn op welke wijze de vraag zal worden beantwoord en hoe men aan de
informatie kan komen. In paragraaf 3.1 worden eerst de verschillende onderzoeksmethodes
besproken en in paragraaf 3.2 wordt er toegelicht welke onderzoeksmethode gekozen is voor dit
onderzoek. Ook zal er toegelicht worden waarom er gekozen is voor een bepaalde methode.
Vervolgens wordt er in paragraaf 3.3 verantwoord welke personen er geïnterviewd zijn en waarom
deze mensen zijn gekozen om te interviewen. Ook zal er kort uitgelegd worden op welke manier er
contact is gezocht met deze personen. Ten slotte zullen er in paragraaf 3.4 de onderzoeksmethode
en de dataverzameling per deelvragen worden toegelicht.

3.1 onderzoeksoorten
In deze paragraaf worden verschillende methodes waarmee er onderzoek gedaan kan worden,
toegelicht. Het is belangrijk om te weten welke methode je gaat kiezen om vervolgens op een juiste
manier gegevens te kunnen verzamelen en uiteindelijk deze gegevens te kunnen analyseren. Er zijn
vier onderzoeksvormen; deskresearch, fieldresearch, kwalitatief en kwantitatief onderzoek.
Hieronder worden de vier vormen toegelicht.

3.1.1 Deskresearch
De onderzoeksmethode deskresearch doet onderzoek naar alle gegevens die beschikbaar zijn ten
behoeve van een probleemstelling. Letterlijk gezegd is deskresearch het verzamelen van gegevens
achter je bureau. De gegevens die hierbij worden verzameld, worden meestal secundaire gegevens
genoemd. Deze gegevens zijn beschikbaar, omdat iemand al eerder erover heeft geschreven,
bijvoorbeeld in de vorm een artikel of onderzoek heeft gedaan naar dat specifieke onderwerp. De
informatie uit deze gegevens is meestal geen aansluiting op de probleemstelling of indien er wel een
aansluiting is, dan is het meestal incompleet. Dit komt doordat elk onderzoek en/of elke onderzoeker
met een andere doelstelling de gegevens verzamelt. Het is van groot belang om de relevantie en de
betrouwbaarheid van de gegevens te controleren. Dit zorgt ervoor dat er juiste gegevens in kaart
worden gebracht en daarmee ook de probleemstelling op de juiste manier wordt opgelost. Indien de
gegevens niet gecontroleerd worden op relevantie, is er een grote kans dat de verzamelde gegevens
een foutieve indicatie geven.

3.1.2 Fieldresearch
Bij fieldresearch worden de gegevens die niet zijn gevonden in de literatuur verzameld, geanalyseerd
en geïnterpreteerd. Hierbij gaat het om de gegevens waarnaar men zelf onderzoek doet, het zijn dus
de eigen waarnemingen van een onderzoeker. De onderzoeker maakt van de eigen waarnemingen
bruikbare informatie om dit later in zijn eigen onderzoek te kunnen gebruiken. Dit wordt ook wel
“het empirische onderzoek” genoemd, hierbij wordt dus kennis verkregen uit informatie die je zelf
hebt verkregen door bijvoorbeeld enquêtes, interview of door observaties. Om erachter te kunnen
komen op welke manier je informatie wilt verkrijgen, is het belangrijk dat men weet wat de
probleemstelling is en wat die met het onderzoek wilt bereiken.7

3.1.3 Kwalitatief onderzoek
Het kwalitatief onderzoek richt op het verkrijgen van relevante en betrouwbare informatie, hierbij is
de kwaliteit van een onderzoek van groot belang. Met het kwalitatieve onderzoek kan men een
7
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dieper (diepte-interviews) onderzoek doen en de achterliggende motivaties en meningen van
personen achterhalen. Ook kan er ingespeeld worden op de wensen en de behoeftes van
verschillende mensen (bepaalde doelgroep). Met het kwalitatieve onderzoek wordt de waaromvraag beantwoord van de lopende problemen en verschillende meningen van onderzoekers of
mensen. (Bernard & Ryan, 2010, alles over marktonderzoek 2015)
De manier waarmee de kwalitatieve
onderzoeksmethodes worden toegepast zijn;

Methode om kwalitatieve data te analyseren
zijn:

 Interviews;
 Tekstanalyse;
 Identificeren van onderwerpen en
 Groepsgesprekken;
betekenissen.
 Documentanalyse;
 Creëren van tijdslijnen of verhaallijnen en het
 Observaties;
vergelijken hiervan.
 Casestudies.
Tabel 10: manieren van kwalitatief onderzoek (Bernard & Ryan, 2010, alles over marktonderzoek
2015)

3.1.4 Kwantitatief onderzoek
Het kwantitatief onderzoek geeft een cijfermatig inzicht in bepaalde stukken en is meestal gericht op
grote hoeveelheden.
Hierbij worden er meestal vragen gesteld, zoals vragen waarbij er resultaten vergeleken kunnen
worden. Om de resultaten te kunnen vergelijken en een betrouwbaar onderzoek te kunnen
uitvoeren, is het van groot belang dat de vragen gesteld worden aan verschillende groepen mensen.
Hoe meer ondervraagden er zijn, hoe betere resultaten men kan krijgen en kan vergelijken. Deze
onderzoeken worden gedaan via de enquêtes en kunnen op vier manieren gedaan worden, namelijk;
 Schriftelijk;
 Telefonisch;
 face-to-face;
 online.

3.2 Gekozen onderzoeksmethode
Nu het duidelijk is geworden in de vorige paragraaf welke onderzoeksmethodes er zijn, kan er nu
gekozen worden voor een onderzoeksmethode.
In deze scriptie wordt er zowel gebruik gemaakt van desk- als fieldresearch, waarbij er gericht wordt
op kwalitatief onderzoek. Als eerst wordt er door middel van de deskresearch uitgezocht wat er
wordt verstaan onder de begrippen Social Return on Investment, Return on Investment, Social
impact en Kritische succesfactoren. De deskresearch bestaat uit een literatuur- en
internetonderzoek, waarbij voornamelijk gebruikt zal gemaakt worden van ‘Google Scholar’ en
beschikbare databanken op HINT. Door middel van literatuur- en internetonderzoek kan er meer
kennis verkregen worden, waardoor er beter voorbereid kan worden op de interviews (‘diepte
onderzoek/kwalitatieve onderzoek’).
Met de semi-gestructureerde interviews wordt er gekeken of de begrippen overeenkomen in de
praktijk met de definities of uitwerkingen in de beschreven theorie. De vragen die hierbij zullen
worden gesteld zijn van te voren bedacht op basis van de literatuur, maar tijdens een interview
kunnen nieuwe vragen worden gesteld en de structuur van het stellen van de vragen kan ook
eventueel gewijzigd worden. Ook wordt er gekeken welke bijdrage de ROI-methodiek kan opleveren
voor de SROI-methodiek. Dit wordt in kaart gebracht door middel van de meningen van professionals
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die beide methodieken (SROI en ROI) toepassen. Ook worden er kritische succesfactoren van de ROImethodiek bepaald waarmee de kritische succesfactoren van SROI kunnen worden opgesteld. De
Kritische succesfactoren zijn beschreven in paragraaf 2.2.
Dit gebeurt wel nadat de professionals zijn geïnterviewd. In de volgende paragraaf wordt er meer
toegelicht over geïnterviewde professionals en wordt er ook uitgelegd waarom er gekozen is voor
deze mensen.
Zoals het al eerder is beschreven, wordt er onderzoek gedaan naar een onderwerp dat redelijk nieuw
is in Nederland. Na het verrichten van deskresearch is er gebleken dat bijna nooit of nauwelijks deze
twee methodes met elkaar zijn vergeleken. Hierdoor is het van groot belang dat de diepte-interviews
(fieldresearch) op de juiste manier gedaan worden om dit onderzoek te kunnen laten slagen. Het
diepte-onderzoek is om meningen van verschillende geïnterviewde mensen te kunnen vergelijken,
waarmee er een analyse en aanbevelingen kunnen gedaan worden.
Om een betrouwbare conclusie te kunnen schrijven voor dit onderzoek, is het belangrijk dat de
informatie op een betrouwbare manier wordt verzameld en dat de interviews betrouwbaar zijn. In
deze scriptie verstaat de auteur onder betrouwbaarheid ‘een meetinstrument die in staat is om op
een betrouwbare manier informatie te kunnen opleveren’. 8
In dit onderzoek worden er in totaal acht diepte-interviews gedaan, dit acht de auteur als
betrouwbare informatie. Met diepte-interviews kunnen er gesprekken worden gevoerd met de
mensen die ervaring hebben met het onderwerp en waardoor je op nieuwe ideeën en nieuwe
informatie komt. Deze informatie kan dan toegepast worden op het onderzoek waarmee er een
beter antwoord kan worden gegeven op de deelvragen. Een nadeel van dit is dat er niet één
antwoord zal uitkomen. Elke interviewde heeft een andere mening over de beide onderwerpen.
Omdat er verschillende betrokkenen zijn en een belang hebben bij een valide onderzoek, kan er geen
foutieve informatie worden verkregen, waardoor deze informatie betrouwbaar is. De
interviewvragen die gesteld zijn, kunnen gelezen worden in bijlage 12 t/m 17. Op basis van de
verkregen informatie uit desk- en fieldresearch zal er een checklist met de kritische succesfactoren
een nieuw model worden opgesteld voor SROI-methodiek.

3.3 Geïnterviewde personen
In deze paragraaf wordt er verantwoord welke mensen er zijn geïnterviewd en hoe de auteur in
contact is gekomen met deze personen.

3.3.1 Contact met de geïnterviewde mensen
Zoals het al in paragraaf 3.2 is beschreven, is het belangrijk om een aantal relevante mensen te
interviewen om antwoord te kunnen verkrijgen op bepaalde vragen in dit onderzoek. Dit is
belangrijk, omdat anders de resultaten niet met elkaar kunnen worden vergeleken en er geen
betrouwbaar antwoord kan worden gegeven op de hoofdvraag. Ook is het belangrijk om tussen de
zeven of tien mensen te interviewen om op betrouwbare resultaten te komen voor de opdrachtgever
in dit onderzoek (Kirsten, 2014). In deze scriptie/dit onderzoek zijn er uiteindelijk zeven mensen
geïnterviewd. De geïnterviewde mensen voor een diepte-interview bestaan uit drie voor SROI, drie
voor ROI en twee voor beide methodes. Er is onderscheid gemaakt tussen verschillende mensen,
omdat er dan betrouwbare resultaten naar voren zullen komen.
De heer Snellen (SROI en
ROI)
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De heer Oostlander (SROI en
ROI)

De heer Snellen is bij de
gemeente Utrecht
controller/opdrachtgever
voor bedrijven die willen
investeren project. Hij
controleert of de manager
de SROI verplichting
toepassen bij hun
projecten.

De heer Nagel maakt alleen
gebruik van de ROI-methodiek
binnen Investormatch om
resultaten te kunnen analyseren
en deze te kunnen vergelijken.
Over SROI heeft hij wel gehoord,
maar nooit zelf toegepast
binnen zijn opdrachten.

De heer Laurey (SROI en
ROI)
De heer Laurey heeft ook
net als de heer Oostlander
veel ervaring met beide
methoden, omdat ze deze
al jaren toepassen bij hun
opdrachten en ook
adviezen aan bedrijven
geven hoe beide methoden
kunnen toegepast worden.
Dit gaat vooral om de SROImethodiek en de ROImethodiek voor nieuwe
bedrijven die willen
investeren in projecten.

De heer Van Zanten (SROI en
ROI)
De heer Van Zanten is volgens
de gemeente verplicht om in zijn
opdrachten de SROI mee te
nemen, omdat het hier een
bouwbedrijf betreft. Sinds een
aantal jaren hebben gemeentes
verplicht gesteld voor deze
bedrijven om mensen met
afstand tot de arbeidsmarkt aan
te nemen voor de opdrachten
die uitgevoerd moeten worden.
Zo heeft de heer Van Zanten drie
mensen aangenomen voor de
laatste opdracht die nu aan het
lopen is.

De heer Bode (SROI)
De heer Bode werkt bij het
Ondernemershuis waar hij
ook te maken krijgt met de
SROI. Niet direct met de
methode, maar wel de vijf
procent-verplichting die
gemeentes hebben
vastgesteld. Hij probeert
samen met zijn andere
medewerkers mensen te
helpen om een baan te
komen die op dit moment
thuis zitten en een
uitkering ontvangen.
Tabel 11: categoriseren van de respondenten
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De heer Laurey heeft al jaren
ervaring met de SROImethodiek, omdat hij veel
cursussen heeft gevolgd en
kennis heeft opgedaan bij de
heer Scholten. Hij heeft de heer
Laurey geholpen met het
toepassen van de SROImethodiek. Op dit moment helpt
de heer Laurey bedrijven als ze
SROI willen toepassen. De ROImethodiek past hij ook al jaren
toe binnen zijn onderneming en
daarover heeft die ook genoeg
ervaring.
De heer Mars (SROI)
De heer Mars is net als de heer
Snellen ook bij de gemeente
controller/opdrachtgever voor
bedrijven die willen investeren
project. Hij controleert of de
manager de SROI-verplichting
toepast bij hun projecten. Hij is
wel actief in de gemeente
Groningen als accountmanager
binnen het bureau Social Return.

Hieronder wordt toegelicht hoe de mensen zijn benaderd en welke mensen er zijn geïnterviewd.
Er is op LinkedIn research gedaan om de onderstaande mensen te kunnen interviewen. Er is met
behulp trefwoorden gezocht naar de relevante personen. De trefwoorden die onder andere zijn
gebruikt zijn: SROI, ROI, investeringen, impact meting en kritische succesfactoren. Er waren veel
mensen met wie contact kon worden gezocht, maar wegens tijdsgebrek is het niet gelukt om met
iedereen een afspraak te kunnen inplannen. Zodra er een relevante persoon in de lijst voorkwam, is
er een connectie gemaakt met die persoon. Veel mensen accepteerden het uitnodigen, waardoor er
alsnog zo snel mensen zijn geregeld voor een diepte-onderzoek. Dit is geregeld door een bericht te
sturen op LinkedIn na de acceptatie van mensen en er is kort uitgelegd wat de bedoeling is van het
onderzoek en of de mensen bereid zijn om tijd vrij te maken voor een kort interview. Na een aantal
keer gemaild te hebben is er binnen een week afspraak met de meeste mensen op hun kantoor.
Enkele mensen zijn geïnterviewd via de telefoon, omdat reizen geen optie was en ook omdat de
afstand te groot was. Maar de telefonische interviews gingen net zo goed als persoonlijke interviews.
Met de onderstaande personen is er contact gezocht:
Pieter Oostlander (Oprichter Shaerpa)
De heer Oostlander is een medeoprichter van de maatschappelijke onderneming shaerpa. De heer
Oostlander werkt met de investeringsstichtingen en particuliere/maatschappelijk investeerders
(Sociale ondernemingen). Shaerpa is een onderneming die de rol uitoefent van een tussenpersoon bij
het helpen vinden van juiste investeringsmogelijkheden. De heer Oostlander adviseert samen met
zijn medepartners de bedrijven en investeerders bij een investering. De heer Oostlander heeft zelf al
langer dan tien jaar ervaring met de SROI- en ROI-methodes.
Jochanan Nagel (Projectleider Social Return bij gemeente Utrecht)
De heer Nagel is een projectleider van Social Return activiteiten. De heer Nagel werkt voor de
afdeling werk & inkomen bij het werkgeversservicespunt. Het werkgeversservicespunt bevindt zich in
de gemeente Utrecht. De heer Nagel coördineert de Social Return binnen de gemeente en zijn rol
daarbij is om met alle leveranciers en opdrachtnemers afspraken te maken over de invulling van
Social Return verplichting. Dit is een vijf procent-aanbestedingsverplichting, maar deze kan per
bedrijf/project hoger of lager uitkomen. Daarover doen de gemeentes niet heel streng. Het enige wat
ze willen, is dat de meeste mensen geholpen worden aan een baan.
Jeroen snellen (Accountmanager bij Investormatch)
De heer Snellen is een accountmanager bij Investormatch. De heer Snellen heeft meerdere taken als
accountmanager. Hij houdt zich naast de financiële zaken, zoals opstellen van begrotingen, ook bezig
met events, zoals de finance corner waar ondernemers komen die geadviseerd worden door de heer
Snellen bij de investeringen.
Charles Laurey (oprichter van Hict Bruggerbouwer en interim bestuurder bij ZuidZorg)
De heer Laurey is een jurist en heeft al 35 jaar ervaring als ondernemer-consultant, bestuurder en is
ook een deskundige op het gebied van crisismanagement. De heer Laurey is als bestuurder
werkzaam in de Thuiszorg, GGZ, VG, ZuidZorg en Ouderenzorg. De heer Laurey helpt hiernaast ook
bedrijven die bijna failliet gaan om deze weer met succes door te starten. De heer Laurey wilt met
zijn ervaringen een bijdrage leveren aan een betere gezondheidszorg, dit door middel van het
toepassen van de SROI-methodiek en andere bijpassende processen. De heer Laurey wilt de
medewerkers en de klanten centraal zetten bij het implementeren van de methode en alle processen
binnen een onderneming. Daarnaast heeft de heer Laurey ook ervaring als begeleider bij het bepalen
van koers en strategie, crisismanagement vraagstukken en recovery-activiteiten, HRM, ICT,
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eerstelijnszorg, care en cure, innoveren in wonen, zorg en welzijn, preventie, lokale overheden en
gemeente.
Arnold Van Zanten (Directeur Bouw- & Aannemingsbedrijf van Zanten B.V.)
De heer Van Zanten is directeur bij het Bouw- & Aannemingsbedrijf van Zanten B.V. Dit is een
familiebedrijf dat al sinds 1871 actief is in Vlaardingen, Rijnmond en Haaglanden. Bouw en
Aannemingsbedrijf van Zanten B.V. is gespecialiseerd in onderhoud, groot onderhoud en renovaties,
woningcorporaties, scholen en het bedrijfsleven. In dit bedrijf werken alleen mensen die de heer Van
Zanten zelf kent of een van zijn zonen kennen. Volgens de heer Van Zanten is dat veel beter wanneer
er samengewerkt moet worden en een doel moet worden bereikt.
Roald Bode (Accountmanager Het Ondernemershuis)
De heer Bode werkt als een accountmanager bij het Ondernemershuis, ook bekend als het
Werkgeversservicepunt (WGSP) te Zoetermeer. De heer Bode helpt bij het zoeken van de meest
geschikte kandidaat voor een vacature of werkzaamheden. Hij koppelt een werkgever aan een
werkzoekende. Dit zijn de kandidaten die bijvoorbeeld een tijdje leven op een uitkering. De
ondernemingen kunnen ook bij het Ondernemershuis langskomen om kandidaten te laten
bijscholen. De heer Bode helpt dan bij het vinden van juiste mogelijkheden voor de werkgevers die
de kandidaten willen laten bijscholen. De heer Bode werkt aan één Werkgeversservicepunt voor de
arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal. Ook vanuit Leidschendam-Voorburg, Voorschoten,
Wassenaar, Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland kunnen de werkgevers terecht bij het
ondernemershuis. De heer Bode heeft veel ervaring met de methodiek SROI. Dit was ook een reden
om de heer Bode te benaderen voor een interview.
Jos Mars (Senior Accountmanager/Bureau Social Return gemeente Groningen)
De heer Mars is werkzaam als accountmanager bij de gemeente Groningen en heeft al negen jaar
ervaring met Social Return. De heer Mars houdt zich niet bezig met het koppelen van juiste mensen
aan een opdracht, maar is meer bezig met de financiële zaken van het koppelen van werkzoekenden
aan een baan. Hij berekent bijvoorbeeld door het toepassen van de SROI-methodiek wat het heeft
opgeleverd voor de gemeente Groningen door het helpen van een werkzoekende aan een baan. De
heer Mars is zelf ook benieuwd op welke wijze de ondernemingen en gemeentes de SROI- methodiek
beter kunnen toepassen.
In hoofdstuk vier zijn bovenstaande personen aan elkaar gekoppeld in groepjes, omdat ze niet
allemaal alles weten over een van de methodes. Daarom is er van te voren bekeken wie voor welke
methode kan worden geïnterviewd. Ook is er gekeken of er ook mensen zijn die voor beide
methodes kunnen worden geïnterviewd. De respondenten zijn als volgt verdeeld:
De heer Snellen (SROI en ROI)
De heer Nagel (ROI)
De heer Oostlander (SROI en ROI)
De heer Mars (SROI)
De heer Laurey (SROI en ROI)
De heer Van Zanten (SROI en ROI)
De heer Bode (SROI)

3.3.2 Analyse interviews
De diepte-interviews met de bovenstaande acht personen zijn opgenomen op de voicerecorder. Van
de belangrijkste punten die er werden gezegd zijn er aantekeningen gemaakt om vervolgens
daarmee door te kunnen vragen om zo meer informatie te kunnen verkrijgen. Alle informatie die
opgenomen was op de voicerecorder is vervolgens letterlijk uitgetypt en daarvan is de belangrijkste
informatie die verkregen is per vraag op papier gezet. Uiteindelijk zijn de uitkomsten per interview
beschreven in hoofdstuk vier “Resultaten”. Deze uitkomsten zullen worden vergeleken in hoofdstuk
vijf met de uitkomsten van de theorie.

41

Bachelor scriptie Kinza Mahmood

3.4 Analyse per deelvraag
Het onderzoek is gedaan op basis van het boek ‘Het ontwerpen van een onderzoek’ (Doorewaard &
Verschuren, 2007). Voor elke deelvraag is aangegeven welke bron, ontsluitingstechniek en welke
onderzoekstrategie toegepast is. Tevens wordt beschreven op welke manier dit toegepast is. In
bijlage één zijn de interviewvragen en de uitgewerkte interviews terug te vinden.
Deelvraag 1: Wat is SROI?
Door middel van literatuuronderzoek zijn er verschillende literatuurstukken verkregen om de eerste
deelvraag te kunnen beantwoorden. De strategie bij het beantwoorden van deze deelvraag is een
inhoudsanalyse op de gevonden literatuurstukken. Volgens de methode van Doorewaard en
Verschuren is de beschreven onderzoeksmethodologie als volgt weer te geven:
Onderzoeksstrategie
Bron
Ontsluitingstechniek

Literatuuronderzoek
Literatuur, documenten
Inhoudsanalyse/zoeksysteem

Deelvraag 2: Hoe wordt SROI toegepast bij het nemen van strategische investeringsbeslissingen en
de controle van de voortgang van de projecten?
Door middel van literatuuronderzoek en gesprekken met de bovenstaande acht personen is er
verschillende informatie verkregen om deelvraag twee te kunnen beantwoorden. De strategie bij het
beantwoorden van deze deelvraag is inhoudsanalyse op de gevonden literatuurstukken en
brainstromsessies met ervaren onderzoekers. Tijdens de interviews werd duidelijk hoe er normaliter
met een probleem, die voldoet aan de kenmerken die ik gesteld heb, om wordt gegaan. Volgens de
methode van Doorewaard en Verschuren is de beschreven onderzoeksmethodologie als volgt weer
te geven:
Onderzoeksstrategie
Bron
Ontsluitingstechniek

Literatuuronderzoek/kwalitatief
onderzoek
Literatuur, reviews, Werkelijkheid
Inhoudsanalyse/zoeksysteem,
Ondervraging/interview

Deelvraag 3: Hoe wordt ROI toegepast bij het nemen van strategische investeringsbeslissingen en
de controle van de voortgang van de projecten?
Ook deze vraag is beantwoord door middel van literatuuronderzoek en gesprekken met de
bedrijfsbegeleiders. Hierbij is het belangrijk om de KSF van de ROI-methodiek op te stellen, omdat
deze nodig zijn voor het beantwoorden van vraag vier. De ontsluitingstechniek bij het beantwoorden
van deze deelvraag is inhoudsanalyse op de gevonden literatuurstukken en interviews met ervaren
onderzoekers. Volgens de methode van Doorewaard en Verschuren is de beschreven
onderzoeksmethodologie als volgt weer te geven:

Onderzoeksstrategie
Bron
Ontsluitingstechniek

Literatuuronderzoek/ kwalitatief
onderzoek
Literatuur/ Documenten/interviews
Inhoudsanalyse/ zoeksysteem/
ondervraging/interview

Deelvraag 4: Wat kan er geleerd worden uit de uitkomsten van vraag twee en vraag drie?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is er gebruik gemaakt van de uitkomsten op vraag twee en
drie. De antwoorden op beide vragen zijn met elkaar vergeleken om uiteindelijk een argument te
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geven over wat de SROI-methodiek kan leren van ROI-methodiek. Deze uitkomsten zullen vervolgens
ook helpen bij het trekken van een conclusie. De techniek die hierbij gebruikt is, zijn
interviewtechnieken en inhoudsanalyses op de eerder verworven en verwerkte informatie. Ook werd
er aan personen gevraagd wat ze nog misten aan de gehanteerde methode. Aan de hand van de
terugkoppeling was het mogelijk om te kijken welke aanpassingen nodig waren. Door de
bovenstaande deelvragen op de juiste manier te beantwoorden, werd het mogelijk om de
hoofdvraag te beantwoorden. Volgens de methode van Doorewaard en Verschuren is de beschreven
onderzoeksmethodologie als volgt weer te geven:
Onderzoeksstrategie
Bron
Ontsluitingstechniek
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4. Resultaten interview
In dit hoofdstuk wordt het andere deel van de deelvragen twee en drie beantwoord. De vorige
hoofdstukken waren gebaseerd op de theorie, maar in dit hoofdstuk wordt er vooral gericht op de
interviewresultaten. Om deze vragen te kunnen beantwoorden, worden in paragraaf 4.1 de
interviews met de heer Nagel en de heer Bode geanalyseerd, waarbij er gekeken wordt wat de
overeenkomsten en verschillen zijn tussen beide interviewresultaten. Paragraaf 4.2 gaat over de
vergelijking van de interviewresultaten van de heer Laurey, Oostlander en de heer Snellen. Paragraaf
4.3 behandelt de vergelijking van de interviews met de heer Mars en de heer Van Zanten. Ten slotte
geeft paragraaf 4.4 de samenvatting van interviewresultaten uit paragraaf 4.1, 4.2 en 4.3. De
resultaten van dit hoofdstuk worden in het volgende hoofdstuk vergeleken met het theoretische
kader om uiteindelijk er achter te kunnen komen wat het verschil tussen de uitkomsten is van de
theorie en de interviews. Deze uitkomsten zullen worden gebruikt om advies te geven hoe deze
verschillen verbeterd of opgelost kunnen worden.

4.1 Interviewanalyse De heer Nagel en de heer Bode
Beide heren gebruiken de SROI-methode voor het berekenen van het rendement van
aanbestedingen. Beide heren gebruiken de term social return In plaats van Social Return on
Investment Bij gemeentes wordt bij het berekenen van rendement gebruik gemaakt van social return
paragraaf. Dat wil zeggen dat er bij opdrachten boven € 200.000 gebruik wordt gemaakt van vijf
procentregeling van social return. Het vijf procent-percentage moet besteed worden aan
arbeidsparticipatie van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Volgens de heer Bode is Social
return on Investment niet hetzelfde als social return. Social return on Investment houdt in hoe je
sociaal kapitaal kunt inzetten in de bedrijf, zodat het rendement oplevert voor het bedrijf, maar de
gemeentes zien het als het helpen van mensen met een uitkering aan een baan. Hieraan is een
percentage gekoppeld, omdat er dan juiste berekeningen/analyses worden gemaakt.
Volgens de geïnterviewde heren van de gemeente Utrecht en Werkgevers servicepunt van de
gemeente Zoetermeer, beide werkzaam als accountmanagers en specialiteiten op het gebied van de
SROI- en de ROI-methodiek, zijn de onderstaande vijf punten belangrijk bij Social Return. 9
 Wie gaan aan het werk?
 Vanuit welke doelgroep?
 Hoelang blijven ze aan het werk?
 Bij welke werkgever werken ze?
 Wat levert het op dus de impact?
De gemeentes maken gebruik van een eigen ontwikkeld stappenplan voor de SROI-methode, ook wel
“Social Return” genoemd. De eerste twee stappen van de door de heer Scholten gehanteerde
stappen worden ook door de gemeentes gebruikt naast hun eigen ontwikkelde stappenplan voor de
SROI-methodiek. Deze stappen zijn het bepalen van de doelgroep en wat er mee bereikt moet
worden(ik weet niet je hiermee bedoelt, er mist iets tussen het en bepalen). De methode is in
principe voor iedereen toepasbaar, wel is het belangrijk welke stappen er gevolgd moeten worden.
De heer Nagel ziet als voordeel van SROI dat bedrijven niet mensen hoeven te ontslaan om
bijvoorbeeld mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. Dit komt omdat de managers in
plaats van het ontslaan van iemand die al eerder werkzaam is in het bedrijf ook de SROI op een
andere manier kunnen toepassen. Door bijvoorbeeld het aannemen van een stagiaire tegen een
kleine stagevergoeding. De opdrachtgevers mogen wel een hogere vergoeding invoeren bij de
9

Beide heren zijn werkzaam als accountmanagers en zijn specialisten op het gebied van de SROI- en de ROImethodiek. Zie paragraaf 3.4 voor meer hierover.
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gemeentes voor het aannemen van een stagiair. Het gaat hier niet om de ratio, maar om de
vijfprocentverplichting voor het toepassen van de SROI. Terwijl de heer Bode als voordeel ziet dat het
meer inzicht geeft in alle resultaten die behaald zijn. Die zijn volgens de heer Bode ook eenvoudig te
bespreken met alle belanghebbenden. Daarnaast ziet de heer Bode als voordeel dat de
opdrachtgevers alleen opgeleide mensen uit de uitkering krijgen die de overheid geen geld meer
kosten. Ook blijven de opdrachtnemers de beschikking over goed opgeleide vakmensen houden.
Als nadeel vindt de heer Nagel van deze methode dat het SROI-beleid een beleid is vol met lappen
teksten. Elk bedrijf heeft een eigen beleid, waardoor bedrijven het niet op een juiste manier kunnen
toepassen. Er moet dus verdiept worden in het beleid van bedrijven. De Gemeente Utrecht kent
hetzelfde beleid. Ook vindt de heer Nagel dat mensen te weinig ervaring hebben met de social
return. Ze helpen werklozen met bijstand aan werk en verder gebeurt er niks. Er wordt niet gekeken
of het werk past bij een werkloze met bijstand. Er zijn mensen/gemeentes die zeggen dat de
doelgroep alleen de burgers van mijn gemeente is. Terwijl de heer Bode als nadeel ziet dat er teveel
aannames worden gedaan, waardoor de cijfers uiteindelijk niet helemaal kloppen. Ook kost het te
veel en vraagt het ook veel informatie. Meestal is deze informatie niet in een bestand terug te
vinden, waardoor er zelf achteraan gegaan moet worden wat het kan zijn.
Volgens beiden is de methode nog niet volledig ontwikkeld. De theorie komt niet overeen met de in
de praktijk toegepaste manier van de methode. Er zijn geen juiste richtlijnen, waardoor er veel
stappen overgeslagen worden en hierdoor verloopt ook de analyses niet op juiste manier.
De kritische succesfactoren om de SROI-methode goed te laten verlopen, zijn volgens beiden
ongeveer hetzelfde. De methode is eenvoudig om toe te passen, waardoor er punten worden
overgeslagen. Het vereist daarom wel veel kennis. Ook moet er juiste data worden verzameld om
deze methode succesvol te kunnen maken. Er moet veel bijscholing plaatsvinden. Ook het vinden van
gemotiveerde mensen is een belangrijk onderdeel. Om deze punten succesvol te kunnen maken,
dienen er vooraf en achteraf gegevens verzameld te worden en er moet verplicht aan worden
gehouden om deze punten te volgen.

4.2 Vergelijking interview Laurey, Oostlander en Snellen
De heer Laurey is meer bekend met de ROI-methodiek en de heer Oostlander heeft veel ervaring met
de SROI-methodiek. Beiden vinden beide methodes wel erg belangrijk. De heer Oostlander probeert
dat bedrijven in Nederland meer gebruik gaan maken van de SROI-methodiek. Hierdoor is die ook
betrokken bij vele projecten. Terwijl de heer Laurey alleen de ROI toepast voor
investeringsopdrachten.
Volgens de heer Laurey en de heer Oostlander zijn in principe de methodes gelijk aan elkaar. Alleen
bij ROI gaat het om financieel rendement en bij SROI om maatschappelijk rendement. Terwijl de heer
Snellen vindt dat je beide methodes niet met elkaar kunt vergelijken, want ROI is eigenlijk “één
cijfertje”. Men kijkt puur naar wat je terugkrijgt voor je investering. Dit als je alleen op een
cijfermatige manier bekijkt wat het gaat opleveren. Er kan ook op andere manieren ernaar worden
gekeken. Meeste mensen kijken voornamelijk naar het cijfermatige gedeelte. Gaat deze investering
mij iets opleveren? Terwijl je bij SROI gaat bekijken wat het mij maatschappelijk gaat opleveren. Het
kan je ook geld kosten, maar dat is per situatie anders. Volgens de heer Laurey zijn in het begin alle
methodes ingewikkeld om toe te passen, maar naderhand als je ermee werkt, wordt alles
eenvoudiger, net als nu bij de ROI-methodiek. Volgens alle heren moet er meer gewerkt worden met
de SROI-methodiek. Ze begrijpen ook dat het lastig is en dat niemand ermee wilt werken en moeten
er alsnog voor de ontwikkeling van deze methode deze stappen genomen worden.
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Volgens de heren kunnen de methodes door iedereen worden toegepast, maar het verschilt wel per
project/ondernemer hoe het toegepast wordt. De managers moeten ervoor zorgen dat ze meer
vertrouwen krijgen in deze methode en dit vertrouwen ook overbrengen naar hun medewerkers.
De voor- en nadelen die de heren zien zijn onder andere;
Volgens de heer Laurey is het plannen van ROI en SROI eenvoudiger, maar het interveniëren van als
targets niet worden gehaald, wordt gezien als iets moeilijks. Terwijl de heer Oostlander vindt dat het
veel maatschappelijke kosten bespaart. Daarnaast helpt/ dwingt het om de stakeholders groepen te
bevragen om echt te checken met partijen die betrokken zijn of zij die toegevoegde waarde erop zien
of c.q. waarderen en hoe ze die waarderen. Ook maakt het inzichtelijk met een onderbouwing dat
iets een effect heeft. Meestal wordt er gewerkt met onderbuikgevoel en deze methode maakt dat
overbodig. Met deze methodiek wordt er gedwongen om een onderbouwing te geven van de
resultaten. Er wordt gestreefd naar een maatschappelijke toegevoegde waarde. Het helpt de
accountability om afspraken en opvolging te doen met het management van een organisatie
waarmee ze werken. Als nadeel ervan is volgens hem dat het teveel tijd kost om alle gegevens te
doorzoeken. Vaak vinden mensen dat teveel werk. ROI wordt als logischer gezien dat je ernaar kijkt
voor het interpreteren van de waardes van de investeringen/projecten. Maar SROI wordt vaak gezien
als een soort bijzaak wat voor velen niet belangrijk is.
Volgens alle drie de heren is de methode nog niet volledig ontwikkeld en de heer Oostlander vindt
dat het verplicht moet worden gesteld om deze analyse te maken naast de andere financiële
analyses. Het moet vervolgens ook worden gecontroleerd of de analyse op de juiste manier is
opgesteld en of de verwachtingen die er waren ook daadwerkelijk zijn bereikt.
De kritische succesfactoren volgens de heer Oostlander zijn dat de maatschappelijke effecten van
wat ze doen inzichtelijk moeten worden gemaakt met de SROI. Theory of change moet worden
toegepast. Er moet een goed begrip komen voor de SROI-methodiek. Daarmee wordt bedoeld dat
iedereen een begrip moet aanhouden. Standaardisering van de aanpak en de begrippen is een KSF
voor het slagen van SROI-methodiek. Volgens de heer Oostlander zijn er nog aantal punten die
verbeterd moeten worden als de methode succes wil bereiken. Er is veel onbekendheid. Er moet
meer uitgelegd worden over de SROI, bijvoorbeeld hoe het moet worden geïnterpreteerd. Wat
betekenen de uitkomsten? Hoe ga je daarmee om? Tenslotte is de betrokkenheid heel erg belangrijk.
Het management moet zich realiseren dat naast het financiële rendement ook maatschappelijke
rendement als negatief maatschappelijk rendement kan zijn.
Volgens de heer Laurey moeten er in plaats van KSF voor een succesvol SROI als eerst het complete
kostenoverzicht met de directe en indirecte kosten worden gemaakt. Investeringsbehoefte en
werkkapitaal moeten worden bepaald en er moet inzicht zijn in risico, paragraaf en targets en
maatregelen om op de risico's in te kunnen spelen.
De beide methodes moeten volgens de heer Laurey, Oostlander en de heer Snellen vooraf en
achteraf worden gemeten om juiste analyses te kunnen maken en deze vervolgens te kunnen
bespreken met de stakeholders. Hierbij is discipline nodig, dat je aan de hand van de KSF aspecten
stelselmatig toetst en ingrijpt als er niet aan voldaan wordt. De heer Oostlander meet de SROI vooraf
op basis van de projecties en verwachtingen. Die moeten vervolgens worden uitgevoerd en de
gerealiseerde uitkomsten kunnen dan vervolgens worden vergeleken met de vooraf gemaakte
voorcalculaties. Het is hierbij wel belangrijk dat er in het begin juiste gegevens zijn verzameld en die
kunnen per project verschillen. Twee belangrijke punten hierbij zijn: het bepalen van
maatschappelijke doelstelling en het vaststellen van de bewerkstelling van SROI. Voor het vergelijken
van de SROI-analyse achteraf of tussentijds, moet worden gekeken naar de volgende punten: de
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maatschappelijke input, output, de impact en de aftrekposten. Volgens de heer Snellen moeten
harde eisen gesteld worden bij het opstarten van het project, zoals één kosten/batenanalyse.
Tenslotte vindt de heer Snellen dat de SROI veel kan leren van de ROI. De ROI-methodiek wordt in
principe berekend aan de hand van de financiële gegevens en de financiële gegevens zijn meestal in
elk bedrijf beschikbaar voor elk project. Dit is al een positief punt, waardoor ROI goed gaat en SROI
niet. Bij SROI gaat het meestal om het meten van de effecten en het rendement van
maatschappelijke projecten. Het hoeft hierbij niet alleen om cijfers te gaan. Het kunnen ook
algemene gegevens zijn, bijvoorbeeld het meten van hoeveel mensen er geholpen zijn aan een baan
door een bepaald project. Het is meestal moeilijk om te vergelijken of het gestelde doel dan ook echt
behaald is. Je kunt mensen niet zomaar meten. Er wordt met SROI vooral gekeken hoe verandering
komt door te focussen op sociale, omgevings- en economische uitkomsten. Het moet voor de
medewerkers duidelijk worden welke gegevens ze moeten gebruiken om dit te kunnen berekenen.
Hierdoor kan er hoop verbeteringen komen.

4.3 Vergelijking Interview Jos Mars en Van Zanten
De heer Mars verstaat onder Social return on Investment het opnemen van sociale voorwaarden,
eisen en wensen in een inkoop- of aanbestedingstraject. Leveranciers kunnen op deze manier een
bijdrage leveren aan de werkgelegenheid of een andere bijdrage die maatschappelijk rendement
oplevert. Social Return wordt momenteel vooral toegepast in het kader van inkoop door de overheid.
De methode is volgens de heer Mars nog niet ontwikkeld er wordt nog steeds op een aantal plaatsen
over gediscussieerd om het beter te laten worden. Vooral bij stap vijf, waar het gaat om het
berekenen van de SROI-methodiek. De SROI wordt nog niet volledig toegepast bij het nemen van
strategische investeringsbeslissingen en de controle van de voortgang van de projecten, wel wordt
het gebruikt voor het onderzoeken van bijvoorbeeld om burgerparticipatie/burgertevredenheid
onderdeel te laten zijn van onderhoud openbare ruimte. (Zoals bv In Epe). Volgens de heer Mars is
het meten van de ROI-ratio even lastig als de SROI-ratio. Uiteindelijk wordt alles in geld uitgedrukt.
Het niet toepassen van SROI zorgt voor een andere verdeling van de ROI-ratio.

4.4 Interviewanalyse van KSF afgeleid van de ROI-methodiek voor de SROI-methodiek
Hieronder worden alle KSF behandeld die zijn afgeleid van de ROI-methodiek voor het toepassen op
de SROI-methodiek. In deze tabel worden de uitkomsten van alle geïnterviewde mensen besproken.
Uiteindelijk wordt er een vergelijking gemaakt van de uitkomsten van de verschillende geïnterviewde
mensen.
Kritische
Opmerking (SROI)
succesfactoren
afgeleid van ROImethodiek.
Simpelheid/eenvoud De SROI-methodiek moet ook veel door bedrijven worden gehanteerd,
waardoor deze ook na een aantal jaren als een van de eenvoudigste
methodes zal worden gezien. De SROI-methodiek heeft meer richtlijnen
nodig en door te werken met deze methode zullen er steeds verbeteringen
komen.
Forecast control en
evaluatief gebruik
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Dataverzameling
vooraf, tussentijds en
achteraf.

Op dit moment gebeurt dit heel weinig, omdat de investeerders niet altijd
ervaring hebben met welke getallen er verzameld dienen te worden.
Hiervoor hebben ze externe managers nodig.

Ervaring met de
methode.

Uit de interviews blijkt dat de managers niet op de hoogte zijn hoe een
SROI-methodiek moet worden gehanteerd. Dit komt vooral doordat de
managers niet bereid zijn om iets te leren wat nu is voor hen en indien ze
op de hoogte zijn, het niet gebruiken, omdat het verzamelen van de data en
het berekenen ervan veel tijd kost.
Bij de SROI-methodiek moet er naast de inputs en de outputs ook gekeken
worden wat de impact is van iets. Dit onderscheid wordt niet vaak gemaakt,
waardoor de gegevens op een onjuiste manier worden verzameld. De
analyse van de inputs en de outputs moet vooraf gemaakt worden.
Vervolgens moet er tussentijds of achteraf gekeken worden wat de impact
ervan was. Vervolgens moet er ook worden gekeken wat de aftrekposten
zijn.
Uit de interviews blijkt dat het bij de gemeentes wel gebeurt, maar de
andere bedrijven doen dit nauwelijks, omdat er geen of niet volledige
analyses worden gemaakt.

Onderscheid maken
tussen inputs en
outputs.

Bespreek de
resultaten met de
belanghebbenden.
De SROI methode
implementeren bij
project of andere
maatschappelijke
analyses.

Dit zou wel moeten, maar het gebeurt heel weinig, omdat meestal de
analyses niet worden gemaakt. Dit komt ook omdat de SROI-methodiek niet
verplicht is om mee te nemen voor de accountantscontrole. Indien deze
verplicht zou zijn, dan zou dat wel gebeuren.

Maak gebruik van de
impactmap.

De impactmap die gebruikt wordt, is in de bijlage zes opgenomen. Dit is een
erg handig hulpmiddel bij het verzamelen en evalueren van de SROI-cijfers.
Dit is het grootste probleem binnen de SROI-methodiek. Er zijn te weinig
mensen die ervaring hebben met deze methode.
Bij de SROI-methodiek zijn er nog veel richtlijnen nodig voor een optimaal
gebruik van deze methode. Meer professionele handelingen zijn er zeker
nodig.

Zorg voor een goed
ingerichte
administratie en voor
meer professionele
handelingen.
Tabel 12: Vergelijken van de KSF met de interviews

4.5 Samenvatting en antwoord op de deelvragen
Op basis van de interviews kan er geconcludeerd worden dat er veel punten zijn waar er aandacht
aan besteed moet worden om de SROI-methodiek succesvol te kunnen maken. De heer Bode en de
heer Nagel zijn het op de meeste punten met elkaar eens. Zo zeggen ze in hun interviews dat de
gemeentes iets anders verstaan onder de SROI-methodiek dan andere bedrijven of andere
managers. Voor de gemeentes is het belangrijk om te weten:
•
•
•
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•
•

Bij welke werkgever werken ze? Welke bedrijf is het en kunnen we regelen dat er voor
langere periode door de diegene wordt gewerkt?
Wat levert het op (de impact)? Hoeveel geld hebben we uiteindelijk bespaard en wat waren
de kosten als we uitkering bleven betalen?

Terwijl voor andere bedrijven het belangrijk is om te weten wat het maatschappelijke rendement is
van de door hun geïnvesteerde vermogen. Aan de andere kant is de heer Oostlander het er niet mee
eens hoe de gemeentes de SROI promoten, wel vindt die het goed dat het wel gepromoot wordt.
Ook geeft de heer Nagel aan dat die vindt dat de beide methodes eigenlijk niet met elkaar kunnen
worden vergeleken, omdat de ROI-methodiek het financiële rendement meet en de SROI-methodiek
het maatschappelijke rendement. Naast deze punten zijn er ook veel voor- en nadelen opgenoemd.
Een van de punten waar alle geïnterviewde mensen het mee eens zijn, is het dat de analyse zowel
vooraf, tussentijds en achteraf moet worden uitgevoerd. Dit om ervoor te zorgen dat de eventuele
risico’s op tijd worden opgespoord. Ook zijn er veel KSF voor het gebruik van de SROI-methodiek naar
voren gekomen. Deze KSF worden verder in hoofdstuk vijf vergeleken met de theorie. Naast dat er
veel KSF naar voren zijn gekomen, is er ook gebleken dat vele vinden dat de SROI-methodiek nog niet
voldoende ontwikkeld is om foutloos te kunnen werken.
De KSF die naar voren zijn gekomen uit de bovenstaande analyses zijn als volgt:








De SROI-methodiek vereist veel kennis waardoor er meer bijgeleerd dient te worden. De
medewerkers en de managers moeten snappen wat de methode inhoudt.
Het is belangrijk om van te voren te bepalen welke doelgroep je wilt bereiken, welk project,
stakeholders, belanghebbende en tenslotte moet er de Theory of change worden toegepast.
Bepaal wat je erin wilt stoppen (input) en vervolgens ook je output.
Zoek gemotiveerde mensen.
Houd je administratie op orde, zodra iemand wilt geholpen worden moet dat lukken.
De vraag komt van de werkgever. Facturen die ze uitzetten bij ons en dat je mensen snel kan
helpen. Ervoor zorgen dat er met andere partijen samengewerkt kan worden.
Op voortraject mensen al voorbereiden op baan. Dit kost geld, maar bespaart ook veel geld.
Mensen die langer aan het werk blijven, is besparing voor de gemeentes.
Het gaat er om dat er maatwerk oplossingen worden gezocht. De gemeente heeft een
faciliterende rol. De gemeentes helpen mensen met social return. Bedrijven hebben uiteindelijk
leveringsverplichting. Bedrijf die geen ervaring hebben, worden geholpen aan verbinding.
Bedrijven kunnen van tevoren alles plannen. Gemeentes helpen de doelgroep door vragen te
stellen met welke doelgroep ze aan de slag willen gaan.

De bovenstaande KSF kunnen alleen uitgevoerd worden door het maken van juiste afspraken met de
stakeholders, belanghebbenden, managers en de administratie. Zorg ervoor dat iedereen weet welke
documenten er van degene verwacht kunnen worden. Maak gebruik van impactmap. Wanneer er
gebruikt wordt gemaakt van de impactmap kan er bij elk stap juiste informatie worden verzameld.
Wel moeten in dit geval alle stappen worden gevolgd om tot een volledige analyse te kunnen komen.
Hieronder wordt antwoord gegeven op deelvraag twee en drie. Hoe wordt SROI en ROI op het
moment toegepast bij het nemen van strategische investeringsbeslissingen en de controle van de
voortgang van de projecten? Wat kan er geleerd worden uit de uitkomsten uit vraag twee en vraag
drie?
Uit de interviews blijkt dat de SROI-methodiek bij de gemeentes wel wordt toegepast bij het nemen
van beslissingen, maar bij andere bedrijven wordt het nauwelijks toegepast bij het nemen van
strategische investeringsbeslissingen. Dit komt doordat de managers niet weten hoe de methode
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moet worden toegepast. Ook komt het doordat de managers geen zin of tijd hebben om alle
gegevens te verzamelen. Ze weten niet dat er maatschappelijke effecten zijn van wat ze doen, dat die
inzichtelijk moeten worden gemaakt met de SROI. Er moet als eerst de Theory of Change worden
toegepast. Hierbij valt te denken aan de doelstelling, het probleem, de doelgroep en de oplossing
van een probleem. Er moet ervoor gezorgd worden dat er standaardisering van de aanpak van de
begrippen komt. Er is veel onbekendheid, waardoor meestal bij het nemen van de beslissing over het
maatschappelijke investeringsproject alleen de voor analyse wordt toegepast. Dit wordt ook niet
uitgebreid gedaan. Er wordt alleen gekeken wat het rendement zal zijn en rest van de analyse wordt
niet in een database opgesteld en besproken met de belanghebbende, terwijl dat wel een van de
belangrijkere punten zijn bij de SROI-analyse.
De ROI-methodiek daarentegen wordt wel optimaal gebruik bij het nemen van strategische
investeringsbeslissingen en controle van de projecten. Er wordt gekeken wat het financiële
rendement van een project moet zijn en daarbij wordt ook gekeken of dit project geen risico’s met
zich meebrengt. Indien dat niet zo is, worden er projectteams opgesteld die aan dit project gaan
werken. Aan de hand van de gemaakte afspraken en het stappenplan wordt er gewerkt aan het
project. In het begin en in de loop van de tijd worden er berekeningen gemaakt om te kijken of het
verwachte rendement daadwerkelijk zal worden behaald en indien dat tussentijds niet zo is, wat er
aan gedaan kan worden. Dat kan alleen gedaan worden als de data in het systeem juist en volledig is
ingevoerd. Dit wordt gecontroleerd door de daarvoor geschikte mensen. Vervolgens worden er bij de
controle van de projecten achteraf analyses gemaakt waaruit er achter gekomen kan worden wat
niet volgens de planning is gegaan en hoe dit vervolgens verbeterd kan worden. De ROI-methodiek
gaat ook alleen maar goed, omdat managers nu veel ervaring hebben met deze methode en omdat
deze methode ook verplicht is voor alle bedrijven. De accountants willen de financiële cijfers zien en
de medewerkers en de managers weten dat indien er iets niet goed gedaan wordt, dat ze ook
eventueel boetes kunnen krijgen. Iets wat verplicht is, wordt meestal wel nauwkeurig en uitvoerend
uitgevoerd.
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5. Resultaten vergelijking interviewanalyses en theorie
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de interviews vergeleken met de theorie die over SROImethodiek en ROI-methodiek is beschreven. Er is hier onderscheid gemaakt tussen de verschillende
ondernemingen en de functies die de mensen hebben. Deze resultaten zullen een grote rol spelen bij
het beantwoorden van de hoofdvraag van dit onderzoek.
5.1 Investeringsbeslissingen
Zoals uit de theorie blijkt, zijn er diverse methodes om investeringsbeslissingen te kunnen nemen,
zoals pay-back methode, internal rate of return, Net present value en return on investment. Om
maatschappelijke investeringsbeslissingen te kunnen nemen, wordt er onder andere gebruik
gemaakt van de Social Return on Investment-methode. Alle methodes hebben eigen voor- en
nadelen. Voor dit onderzoek is er gebruik gemaakt van twee methodes, namelijk de SROI-methodiek
en de ROI-methodiek. Met beide methodes kan er rendement worden gemeten op projecten en de
controle op de projecten kan er plaatsvinden.
Uit de interviews blijkt dat de investeerders een diverse achtergrond hebben, waardoor ze niet veel
weten over welke methode ze moeten gebruiken. Hierbij hebben ze hulp nodig van externe mensen.
Meestal zijn het zelf ondernemers (ondernemersachtergrond) die veel geld hebben en die nu zelf
willen investeren in iets (andere ondernemingen). Er zijn meestal twee partijen, de ene kijkt naar de
financiële kant en de andere kijkt of ze bij iets kunnen helpen om het rendement te laten groeien
(cijfermatige dingen/ Soft kenmerken, zien ze potentie? En bedrijfsplan). Uit het interview met de
heer Snellen en rest van de geïnterviewde mensen blijkt dat het voor investeerders niet heel erg
belangrijk is welke methode ze gebruiken voor een investering, maar het bedrijfsplan is het
belangrijkste onderdeel bij een investering. De vier belangrijkste punten uit het bedrijfsplan zijn de
markt zelf, het idee die de onderneming heeft, ondernemer zelf en als laatst de cijfers van een
bedrijf.

5.2 Methodes voor analyse
Zoals hierboven en ervoor is vermeld, wordt er in dit onderzoek gebruik gemaakt van twee
methodes, namelijk de SROI- en de ROI-methodiek. Uit de theorie blijkt dat er veel definities zijn
voor beide methodes. Uit de theorie is er keuze gemaakt uit een definitie voor elk methode en deze
zijn vervolgens ook getoetst door middel van interviews. Er is gekeken of het overeenkomt wat in de
theorie is beschreven over beide methodes.
De definitie die er voor Social Return on Investment gebruikt wordt, is: SROI-methode is een
methodiek voor het meten van de effecten en het rendement van maatschappelijke projecten. SROI
maakt de doelen, stakeholders, investeringen en effecten van uw activiteiten inzichtelijk (SROI, 2014).
Voor Return on Investment wordt er de volgende definitie gebruikt: ROI-methode is een
prestatiemeetings methode om het rendement van een investering te evalueren of de efficiëntie van
verschillende investeringen te vergelijken. Voor deze definitie is gekozen, omdat deze het beste
aansluit op wat ook met SROI wordt beoogd, alleen dan op het terrein van social impact.10
Uit de interviews met alle geïnterviewde personen blijkt dat de definitie van ROI-methodiek
ongeveer hetzelfde wordt gehanteerd en er hetzelfde mee wordt bedoeld. Het enige wat verschilt, is
bijvoorbeeld dat de definitie anders is geformuleerd. De definitie van de SROI-methodiek wordt wel
verschillend geïnterpreteerd. De gemeentes en het ondernemershuis hebben bijvoorbeeld een ander
10
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woord voor SROI. In plaats van SROI wordt de term ‘Social Return’ gebruikt. Social Return betekent
volgens de heer Nagel om samen met de opdrachtnemers in gesprek op zoek te gaan naar
oplossingen om een maatschappelijk probleem, als werkloosheid te bespreken en daar een oplossing
voor te vinden. Volgens de heer Bode zijn Social Return afspraken die als doel hebben om een
bijdrage te leveren aan het vergroten van arbeidsparticipatie. Dit wil zeggen dat mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt worden geholpen aan een baan. Daarnaast is het doel van de
gemeentes ook iets anders dan wat eigenlijk het doel van de SROI-methodiek is. Gemeentes willen
samen met de opdrachtnemers in gesprek op zoek gaan naar oplossingen om maatschappelijk
probleem werkloosheid te bespreken en daar een oplossing voor te vinden. De SROI-methodiek is
volgens de gemeenten anders, omdat je bij SROI kijkt naar bijvoorbeeld wat voor maatschappelijke
waarde het oplevert, terwijl de gemeenten alleen maar dingen willen meten, zoals:






Wie gaan aan het werk? Dus hoeveel mensen gaan het werk en hoeveel geld besparen we
omdat we geen uitkering meer hoeven te betalen.
Vanuit welke doelgroep? Zijn het jongeren of ouderen?
Hoelang blijven ze aan het werk? Hoelang hoeven wij geen uitkering te betalen?
Bij welke werkgever werken ze? Welke bedrijf is het en kunnen we regelen dat er voor
langere periode door de diegene wordt gewerkt?
Wat levert het op (de impact)? Hoeveel geld hebben we uiteindelijk bespaard en wat waren
de kosten als we uitkering bleven betalen?

In principe wordt er ook niet gewerkt met de zes stappen van de SROI-methodiek. De gemeentes
hebben een eigen stappenplan die uit tien stappen bestaat. Zie bijlage 3 voor deze tien stappen om
social return te kunnen meten.
Bij de andere geïnterviewde personen blijkt dat ze het stappenplan van de heer Scholten in hun
bedrijf behoren te hanteren, maar het wordt niet optimaal gebruikt. Dit komt doordat de methode te
vaag is geformuleerd. Er zijn te weinig richtlijnen. Dit blijkt ook uit de theorie. Alle stappen zijn wel
beschreven, maar er is niet een duidelijke uitleg hoe het moet gebeuren. Doordat er verschillende
definities worden gehanteerd, gaat het al mis bij het toepassen van SROI. Het wil niet zeggen dat de
ROI-methodiek al vanaf het begin goed verliep. Daar werden ook veel fouten gemaakt, maar omdat
deze methode nu verplicht is voor vele bedrijven, wordt het toegepast en op een juiste manier
gebruikt die in de theorie is beschreven. Zie paragraaf 2.5 voor de uitleg van de manier waarop ROImethodiek wordt gehanteerd. Een van de andere redenen waarom de ROI-methodiek op een
optimale manier wordt gebruikt, is omdat alle gegevens terug te vinden zijn in de database en bij de
SROI-methodiek is daarvan geen sprake.

5.3 Het stappenplan voor SROI en ROI
Er zijn van beide methoden een stappenplan die in het theoretische kader zijn beschreven
vergeleken in de praktijk op basis van de interviews. De ROI-methodiek heeft eigenlijk niet echt een
stappenplan, maar er zijn aantal formules die gehanteerd worden waarmee de ROI-ratio kan worden
berekend. Er zijn bepaalde budgetten die gemaakt worden en op basis daarvan kan de ratio
berekend worden, wel moeten op tijd na elke uitgevoerde opdracht de gegevens in het systeem
worden ingevoerd.
Uit het stappenplan voor SROI-methodiek blijkt dat veel stappen te ingewikkeld en te vaag zijn,
waardoor ze niet worden uitgevoerd. Ook blijkt uit de interviews dat meeste vinden dat de ROImethodiek en de SROI-methodiek niet met elkaar kunnen worden vergeleken, omdat de ROI volgens
hen “één cijfertje” is. Er wordt puur gekeken naar wat er terugverdiend is van het geïnvesteerde
budget. Dit als je alleen op een cijfermatige manier bekijkt wat het gaat opleveren. Terwijl je bij SROI
gaat bekijken wat het mij maatschappelijk gaat opleveren. Het kan je ook geld kosten, maar dat is per
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situatie anders. Uit het eerdere onderzoek van de heer Sadiq was al naar voren gekomen dat er bij de
meeste projecten alleen tot stap twee of drie alles verzameld en berekend wordt. Dit zal verder
uitgelegd worden waardoor dit komt en hoe het verbeterd kan worden op basis van de kritische
succesfactoren die voor ROI-methodiek zijn opgesteld en vervolgens zijn vergeleken door interviews
voor de SROI-methodiek.

5.4 Kritische succesfactoren van de ROI-methodiek voor SROI-methodiek
Op basis van de theorie over de ROI-methodiek en de artikelen waarin vermeld staat waardoor de
ROI-methodiek in de praktijk op de juiste manier wordt toegepast, zijn er KSF opgesteld om dit
vervolgens te kunnen toetsten voor de SROI-methodiek. Ook zijn er interviews gehouden met
mensen die alleen over de ROI-methodiek konden vertellen of het daadwerkelijk zo is dat op basis
van die KSF de ROI-methodiek optimaal wordt toegepast. Zoals in de theorie vermeld is, zijn de KSF
zaken die een belangrijke rol spelen bij het succesvol uitvoeren van een strategie of een project van
een bedrijf. Bij het opstellen van de KSF is er hier daarom ook op gelet. Uit de interviews blijkt dat
deze KSF inderdaad zorgen voor een succesvol verloop van de ROI-methodiek. Ook blijkt uit de
interviews dat de definitie van Kritische succesfactoren overeenkomt met wat in het theoretische
kader is geschreven. Deze factoren zorgen ervoor dat de prestatie van een project/investering en/of
van de onderneming verbeterd wordt en dat er betere resultaten worden behaald.
Hieronder worden de KSF uit de theorie vergeleken met de antwoorden van de interviews voor de
SROI-methodiek. Deze KSF zijn nodig om grootste deel van de hoofdvraag te kunnen beantwoorden.
Er zijn zowel algemene KSF als KSF voor de ROI-methodiek opgesteld die een
bedrijf/project/investering helpen om succesvol te kunnen zijn. Op basis van deze KSF zijn er ook
nieuwe KSF naar voren gekomen, deze worden hierna besproken.
 Naast de bovenstaande KSF zijn er door de mensen die geïnterviewd zijn nog een aantal KSF
genoemd die zouden helpen om de SROI-methodiek op juiste manier te kunnen toepassen.
 De SROI-methodiek vereist veel kennis, waardoor er meer bijgeleerd dient te worden. De
medewerkers en de managers moeten snappen wat de methode inhoudt.
 Het is belangrijk om van te voren te bepalen welke doelgroep je wilt bereiken, welk project,
stakeholders, belanghebbenden en tenslotte moet er de Theory of change worden toegepast.
Bepaal wat je erin wilt stoppen (input) en vervolgens ook je output.
 Zoek gemotiveerde mensen.
 Houd je administratie op orde, zodra iemand geholpen wilt worden, moet dat lukken.
 De vraag komt van de werkgever. Facturen die ze uitzetten bij ons en dat je mensen snel kan
helpen. Ervoor zorgen dat er met andere partijen samen kan gewerkt worden.
 Op voortraject mensen al voorbereiden op baan. Dit kost geld, maar bespaart ook veel geld.
Mensen die langer aan het werk blijven, is besparing voor de gemeentes.
 Het gaat er om dat er maatwerk oplossingen worden gezocht. De gemeente heeft een
faciliterende rol. De gemeentes helpen mensen met social return. Bedrijven hebben uiteindelijk
leveringsverplichting. Bedrijf die geen ervaring hebben, worden geholpen aan verbinding.
Bedrijven kunnen van tevoren alles plannen. Gemeentes helpen de doelgroep door vragen te
stellen met welke doelgroep ze aan de slag willen gaan.
De bovenstaande KSF kunnen alleen uitgevoerd worden door het maken van juiste afspraken met de
stakeholders, belanghebbenden, managers en de administratie. Zorg ervoor dat iedereen weet welke
documenten er van degene verwacht kunnen worden. Maak gebruik van impactmap. Wanneer er
gebruikt wordt gemaakt van de impactmap, kan er bij elk stap juiste informatie worden verzameld.
Wel moeten in dit geval alle stappen worden gevolgd om tot een volledige analyse te kunnen komen.
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5.5 Samenvatting
Uit de vergelijking van de uitkomsten uit het theoretische kader en de interviews blijkt dat er
verschillende methodes kunnen worden gehanteerd voor het meten van het rendement, vooral het
financiële rendement. Ook blijkt er dat de definities die gehanteerd worden voor de SROI-methodiek
niet overal hetzelfde worden geïnterpreteerd. Gemeentes hebben bijvoorbeeld een andere definitie
waarbij ze de term ‘social return’ gebruiken in plaat van Social Return on Investment. De gemeentes
hebben andere belangen voor de methode en de bedrijven zien de SROI als maatschappelijk
rendement die door met hun investeerde bedrag heeft opgeleverd. Uit het onderzoek van de heer
Sadiq was al naar voren gekomen dat het stappenplan van de SROI-methodiek niet overal volledig
wordt gebruikt. Uit de interviews blijkt dat het niet gedaan wordt, omdat de theorie voor de
managers heel vaag is en het verzamelen van de cijfers een van grootste probleem is bij de SROImethodiek. Sommige resultaten kunnen niet meteen in cijfers worden uitgedrukt en het uitdrukken
daarvan is meestal ook veel werk.
Op basis van de opgestelde KSF voor de ROI-methodiek is er gekeken welke KSF voor de SROImethodiek dienen te worden gehanteerd. Uit de interviews blijkt dat in principe alle KSF ook voor de
SROI- methodiek kunnen worden hanteert. Daarnaast zijn er ook nieuwe KSF naar voren gekomen
tijdens de interviews die gebruikt moeten worden voor het succes van de SROI-methodiek.
Hieronder wordt deelvraag vier beantwoord.
Wat kan er geleerd worden uit de uitkomsten van vraag twee en vraag drie?
De SROI kan veel van de ROI- methodiek leren. De KSF in paragraaf in 4.5 zijn daar een voorbeeld
van. Er moet meer uitgelegd worden over de SROI- methodiek, zoals hoe het moet worden
geïnterpreteerd. Wat betekenen de uitkomsten? Hoe moet je daarmee omgaan? Er blijkt dat het
stappenplan van de SROI-methodiek die in de literatuur staat niet eens wordt toegepast. Elke
onderneming heeft een eigen manier van het controleren van de voortgang van de projecten.
Voor het nemen van strategische investeringsbeslissingen en de controle van de voortgang van de
projecten op basis van de SROI kan gedaan worden door middel van vier stappen. Als eerst wordt
gebruik gemaakt van een effectenkaart om op basis daarvan de maatschappelijke effecten in kaart te
kunnen brengen. De punten die hierbij meegenomen moeten worden zijn de inputs, activiteiten en
hun output. Daarbij wordt extra aandacht besteed aan onderdelen die niet in geld kunnen worden
uitgedrukt. Bij het in kaart brengen van de effecten moet als eerst nagedacht worden over de manier
van het zichtbaar maken van een effect. Vervolgens worden alle maatschappelijke effecten
uitgedrukt in euro’s van de bij stap één bepaalde activiteiten die uitgevoerd moeten worden. Er
bestaan verschillende technieken binnen de SROI voor het uitdrukken van de effecten in euro’s. Dit
kan bijvoorbeeld gedaan worden door te vergelijken hoeveel een investering heeft opgeleverd en
wat er mee bespaard is. Dit resultaat kan het beste vergeleken worden als er ook berekend wordt
indien het project niet zou worden uitgevoerd wat het dan zou hebben opgeleverd. Na het
uitdrukken van de maatschappelijke effecten in euro’s worden deze in stap drie geanalyseerd. Hierbij
worden alle mogelijke manieren van stap twee geanalyseerd om tot een beslissing te komen,
bijvoorbeeld om te kijken of er in een project moet worden geïnvesteerd of bijvoorbeeld indien
geïnvesteerd is of dat een slimme keuze is geweest. Deze gegevens kunnen het beste voor één jaar
worden vergeleken, omdat de inputs in een investering meestal in het eerste jaar gedaan worden.
Hierbij is het weer belangrijk om te onthouden dat niet alle effecten gelijk uitgedrukt kunnen worden
in euro’s. De resultaten moeten worden weergegeven in een rapportvorm. In dit rapport worden de
aannames en uitkomsten gepresenteerd voor het verbeteren van de toekomstige investeringen of de
manier van het uitvoeren van een project. Hierbij moet er ook aandacht besteed worden aan de

54

Bachelor scriptie Kinza Mahmood

zogenaamde gevoeligheidsanalyse. Tot slot is het bij het toepassen van de SROI belangrijk om de
analyse en de daar omheen gedane aannames te richten op de juiste doelgroep voor dat project of
investering. Tenslotte is de betrokkenheid heel erg belangrijk. Het management moet zich realiseren
dat naast het financiële rendement ook maatschappelijke rendement als negatief maatschappelijk
rendement kan zijn.
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6. Conclusie en aanbevelingen
In dit hoofdstuk wordt de eindconclusie beschreven met als vervolg de aanbevelingen over het
onderzochte onderwerp, de kritische succesfactoren van het gebruik van de SROI methodiek bij
strategische investeringsbeslissingen.

6.1. Conclusie uit het onderzoek
Uit het onderzoek kwam ernaar voren dat de SROI-methodiek niet op de manier wordt gebruikt hoe
het hoort. Bij één van de twintig projecten werd het volledig gebruikt. Op basis daarvan wil mevrouw
Lycklama à Nijeholt lectoraat Finance & Business Innovation weten hoe de SROI-methodiek optimaal
kan worden gebruikt door een andere methode te vergelijken die ongeveer dezelfde werking heeft
als de SROI-methodiek. Dit omdat in deze tijd de social impact een belangrijke rol speelt bij het
nemen van strategische investeringsbeslissingen.
De hoofdvraag die voortvloeit uit de probleemstelling luidt als volgt:
‘Wat zijn de kritische succesfactoren van het gebruik van de SROI-methode voor strategische
investeringsbeslissingen en de controle op de voortgang van deze investeringsprojecten?’
Om antwoord op deze hoofdvraag te kunnen geven zijn er vier deelvragen uitgewerkt.
1. Wat wordt verstaan onder SROI?
2. Hoe wordt SROI op het moment toegepast bij het nemen van strategische investeringsbeslissingen
en de controle van de voortgang van de projecten?
3. Hoe wordt ROI op het moment toegepast bij het nemen van strategische investeringsbeslissingen
en de controle van de voortgang van de projecten?
4. Wat kan er geleerd worden uit de uitkomsten uit vraag twee en vraag drie?
Deze vragen zijn beantwoord in hoofdstuk twee, drie en vier. Uit de beschrijving van deze deelvragen
is naar voren gekomen dat de SROI-methodiek alleen juist kan worden gebruikt indien er bij het
berekenen van de SROI-ratio alle stappen worden gevolgd. Bij het beantwoorden van de
bovenstaande deelvragen is er gebruik gemaakt van diverse onderzoeksmethoden, zoals die
beschreven zijn in hoofdstuk drie ‘methodologie’. Uit de afgenomen interviews met de verschillende
managers zijn er een aantal aandachtspunten (KSF )naar voren gekomen die cruciaal zijn voor een
goed verloop van de SROI-methodiek.
Ten eerste werd in hoofdstuk twee uitgelegd hoe de SROI-methodiek en de ROI-methodiek dienen te
worden gebruikt en daarnaast werd er toegelicht wat de prestatie indicatoren en de KSF zijn. Op
basis van de theorie over de SROI-methodiek en het DuPont-model is er een model ontworpen voor
de SROI-methodiek in figuur 7 die zal helpen om de SROI-methodiek in een oogopslag te kunnen
begrijpen. Ook zijn op basis van de theorie de KSF voor de ROI-methodiek opgesteld die voor de
interviews zijn gebruikt. Daarna werden in hoofdstuk vier de resultaten van de interviews in kaart
gebracht, dit op basis van de interviewanalyses. Uit de interviews is er gebleken dat er veel punten
zijn waaraan gewerkt dient te worden om de SROI-methodiek optimaal te kunnen toepassen. Veel
van de KSF die bij de ROI-methodiek gehanteerd worden, kunnen voor de SROI-methodiek worden
gebruikt.
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6.1.1. KSF voor de ROI-methodiek (toepassen voor de SROI-methodiek).
Daarnaast is er ook gebleken dat niet iedereen hetzelfde verstaat onder de SROI-methodiek en dat
de term SROI niet door iedereen gehanteerd wordt. Gemeentes gebruiken in plaats van SROI de term
‘Social Return’. Uit de interviews zijn ook een aantal nieuwe KSF naar voren gekomen die helpen bij
het goed toepassen van de SROI-methodiek. Naast de SROI-methodiek is er ook geïnterviewd voor de
ROI-methodiek. Uit de interviews blijkt dat na het veel gebruiken en veel ervaringen van de
managers deze methode na jaren ook pas juist werd gebruikt. Uit een van de interviews is gebleken
dat ze vinden dat beide methodes eigenlijk niet met elkaar kunnen worden vergeleken, omdat bij de
ROI-methodiek het financiële rendement gemeten wordt en dat is eigenlijk maar één cijfertje. Terwijl
de SROI-methodiek het maatschappelijke rendement meet en dat is meer dan een cijfer. Tenslotte
zijn de uitkomsten van de interviews vergeleken met de uitkomsten van het theoretische kader. Op
basis van deze vergelijking is ernaar voren gekomen dat het begrijpen van de SROI-methodiek een
van de belangrijkste onderdelen is om de SROI-methodiek te kunnen toepassen. Dit kan alleen als er
in de praktijk blijkt dat de KSF op een zinvolle manier worden gebruikt.

6.2 Aanbevelingen
Hieronder worden op basis van de antwoorden op de deelvragen een aantal aanbevelingen gegeven
om de SROI-methodiek in het vervolg beter te kunnen toepassen.
Het belang van transparantie omtrent ROI en SROI aan bedrijven kenbaar maken.
Een van de belangrijkste aanbevelingen is dat bedrijven en overheidsinstellingen bewust moeten zijn
van de voor- en nadelen van zowel SROI en ROI en het delen van deze informatie. Een manier voor
bedrijven om transparant te zijn over deze onderwerpen is het verstrekken van informatie in het
jaarverslag. De trend van de afgelopen jaren is dat aandeelhouders en andere stakeholders ook
geïnteresseerd zijn in niet-financiële informatie. Door het verstrekken van de specifieke informatie
over bijvoorbeeld de onderstaande punten, kan een bedrijf zich onderscheiden van haar
concurrenten;
-

Welke investeringsmodellen worden gebruikt en wat zijn de targets en benchmark?

-

Zijn de targets behaald?

-

Wat ging goed en wat ging minder goed?

Het creëren van een SROI ronde tafelcomité.
Deskundigen op het gebied van SROI dienen een comité te creëren die als doelstelling heeft om de
SROI onder de aandacht te brengen van het Nederlandse bedrijfsleven en overheidsinstellingen.
Deze comité dient deskundigen te bevatten die bij verschillende organisaties werken. De taken van
deze comité zijn;
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Publiceren van artikelen;

-

Organiseren van workshops;

-

Bezoeken van scholen;

-

Bedrijven stimuleren om transparant te zijn omtrent ROI en SROI.
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Doordat deze groep mensen bevat en uit verschillende disciplines en diversiteit (verschillende
geslacht en leeftijden), zal het draagvlak onder bedrijven toenemen.
Het belonen van bedrijven die transparant zijn omtrent hun investeringsvoorstellen en impact.
Bedrijven dienen beloond te worden middels awards en prijzen als zij transparant zijn. Het gevolg
hiervan is dat meer bedrijven zullen strijden voor een award, waarmee zij zich kunnen onderscheiden
van concurrenten.
Het makkelijker maken voor bedrijven om data te publiceren.
Bedrijven willen bepaalde gevoelige informatie niet verstrekken over hun investeringen. Er moet met
bedrijven in overleg bepaald worden welke informatie zij willen publiceren en op welke wijze. Een
handig middel hierbij is om een template op te stellen waarmee bedrijven data gemakkelijk kunnen
verstrekken.
Beperkingen van mijn onderzoek
De belangrijkste beperking van mijn onderzoek is dat de analyse gebaseerd is op interviews en
derhalve dat er sprake is van subjectiviteit. Harde cijfers omtrent SROI ontbreken. Het gevaar hierbij
is dat de meningen van de respondenten onjuist of onvolledig zijn. Dit gevaar is tegengegaan door de
uitkomsten van de respondenten met elkaar te vergelijken.
Een andere manier om onvolledige en foutieve antwoorden van de respondenten tegen te gaan, is
het interviewen van mensen die deskundig zijn op het gebied van SROI.
Ten slotte worden de resultaten van de uitkomsten vergeleken met het theoretische kader.

6.3 Suggesties voor toekomstig onderzoek
Naar mijn mening dient toekomstig onderzoek zich te richten op het vergaren van data-analyse. Op
dit moment is de discussie tussen ROI en SROI gebaseerd op theoretische redenering. Hiermee
bedoel ik dat discussie wordt gevoerd op basis van de theorie. Naar mijn mening zal de discussie
kwalitatief beter worden als de discussie ook wordt gevoerd over de empirische resultaten. Hiervoor
is het echter noodzakelijk dat de cijfers worden gepubliceerd. Dit vraagt om transparantie van
bedrijven en overheidsinstellingen.
Naar mijn mening dient toekomstig onderzoek internationaal georiënteerd te zijn. Hierdoor wordt
het mogelijk om te onderzoeken wat de verschillen zijn tussen landen, werelddelen en culturen
omtrent ROI en SROI. Dit maakt het mogelijk dat Nederlandse bedrijven kunnen leren, maar ook
kennis kunnen overdragen aan bedrijven ut andere landen. Het effect van cultuur op de relatie
tussen ROI en SROI wordt hierdoor zichtbaar.
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1. ROI via Excel
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2. Toolkit berekenen ROI
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3: Uitleg zeven principes
De SROI-methode is gebaseerd op zeven beginselen. Deze zeven beginselen zijn:
Betrek de belanghebbenden. De belanghebbenden zijn de mensen of organisaties die
verandering ondergaan als gevolg van de activiteit.
Begrijp wat er verandert. Deze veranderingen bestaan uit de uitkomsten van de activiteiten
die georganiseerd worden.
Geef waarde aan de dingen die er toe doen. Er wordt gebruik gemaakt van financiële
schattingen, zodat de waarde van de uitkomsten kan worden vastgesteld.
Betrek alleen wat nodig is. Er wordt bepaald wat voor informatie nodig is om een eerlijk en
duidelijk beeld van de meerwaarde te krijgen, zodat de belanghebbenden duidelijke
conclusies kunnen trekken.
Overschat de waarden niet. Het is makkelijk om waarden mee te nemen van veranderingen
die zonder het project ook hadden plaatsgevonden of die door andere organisaties gedaan
hadden kunnen worden ook mee te nemen. Bij een SROI-analyse wordt er uitgegaan van de
waarde die alleen door de organisatie zelf wordt gecreëerd.

Wees duidelijk en helder. Alle aannames, bronnen en informatie die gebruikt worden,
moeten duidelijk op papier gezet worden.
Zorg voor een objectief resultaat. Het is onvermijdbaar om van belanghebbenden geen
subjectieve informatie te krijgen, houd hier rekening mee.
Volgens dhr. Scholten (2005) zijn er tien activiteiten nodig voor het berekenen van de SROI.
Deze tien activiteiten in het proces kunnen worden onderverdeeld in vier hoofdfases:
Fase 1: Opzet
Handeling 1: de doelstellingen voor de analyse begrijpen
Bij deze handeling worden de waarden, visie, missie of doelstellingen van de organisatie gedefinieerd.
Daarnaast worden de activiteiten beschreven en er wordt een voorlopige inschatting gemaakt van de omvang van de analyse.
Handeling 2: bepalen wie de stakeholders van de organisatie zijn
Stakeholders (belanghebbenden) van sociale organisaties zijn (potentiële) personen, groepen,
instituties, welke baat hebben bij de prestatie van de organisatie (Verdeyen, Put en van Buggenhout, 2004).
Bij deze handeling worden de stakeholders bepaald die te maken hebben met de sociale onderneming.
Daarnaast worden de doelstellingen van de onderneming, met betrekking tot de activiteiten, gedefinieerd en geanalyseerd voor deze stakeholders.
Handeling 3: omvang van de analyse bepalen
Hier wordt bepaald welke delen van de organisatie worden geanalyseerd en daarmee wordt ook
bepaald welke stakeholder-kwesties worden geanalyseerd.
Het SROI-cijfer kan namelijk berekend worden voor een hele organisatie, maar vaak moet de omvang worden beperkt tot een deel van de organisatie.
Redenen daarvoor kunnen zijn beperking van tijd, capaciteit, beschikbaarheid van gegevens,
relatief belang of omdat het nuttig kan zijn om de impact van slechts één activiteitengebied te analyseren.
Handeling 4: inkomsten en uitgaven analyseren
Overzichten van inkomsten en uitgaven die betrekking hebben op de geselecteerde activiteiten
worden in deze handeling geanalyseerd.
Als slechts enkele activiteiten worden geanalyseerd,
wordt er in de winst-en-verliesrekening onderscheid gemaakt tussen de items die al dan niet in het SROI zijn opgenomen.
Handeling 5: de impact value chain in kaart brengen
Een impact value chain is een waardeketen waar aan de hand van een stakeholderanalyse wordt
gekeken of en waar de onderneming impact heeft. Resultaten per stakeholder worden weergegeven
in een zogeheten impactmap. Om deze impact value chain vorm te geven,
is gekeken naar waardeketen die door verschillende onderzoekers of organisaties worden gebruikt. Aan de hand van
deze modellen bij het ministerie van financiën, van de London Business School (2004), van Maas
(2009), van Franssen en Scholten (2007) en van de W.K. Kellog Foundation (2004) is de in figuur 4
weergegeven.

4. Dertig methodes om impact te kunnen meten
Methodes om Social impact te meten
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Hieronder worden de dertig methodes van Maas weergegeven in een tabel.
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5. Stappenplan Social Return van gemeentes
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6. Lege impact map
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7. Interviewverslag Investormatch
Interview met:
De heer Snellen
Functie:
Accountmanager
Datum:
24-04-2014
Volgens Jeroen Snellen zijn er twee soorten types investeerders. De ene kijkt naar de financiële kant
en andere kijken of ze bij iets kunnen helpen om het te laten groeien (cijfermatige dingen/soft
kenmerken. Investormatch richt zich niet direct op de ROI of SROI, maar ze merken wel dat veel
investeerders dat belangrijk vinden in deze tijd. Een van de voorbeelden is de oom van de heer
Snellen, investeerders binnen het netwerk. Hij vindt de maatschappelijke aspecten wel heel
belangrijk bij een investering. Hij is zelf ook een zelfstandig ondernemer en houdt zich hier ook mee
bezig. Een ander voorbeeld is de Star Green Capital, die trekken alleen ondernemers en
investeerders aan die alleen maar bezig zijn met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hierbij
valt te denken aan investeren in een bepaald project voor bijvoorbeeld mensen met afstand tot de
arbeidsmarkt (dit is hun Unique selling point). Binnen het netwerk van Investormatch is het niet van
belang om maatschappelijk rendement op investeringen te meten.
Bij Investormatch wordt er geen methode gebruikt om analyses te maken, want ze koppelen
investeerders met ondernemers. Dus ze hoeven geen analyses te maken. Het is aan de investeerder
zelf om analyses te maken, maar investormatch kan de investeerder daarmee helpen. Daarbij wordt
er dan gebruik gemaakt van de volgende methodes: discount cashflow en voor de fondsen venture
capital methode. Volgens de geïnterviewde kan de DCF-methode bijvoorbeeld door elke bedrijf
toegepast worden, want dat is een eenvoudige methode voor een berekening.
Bij het aannemen van een project dienen bedrijven rekening te houden met de volgende punten
volgens Jeroen:
- Van tevoren bepalen wat het uiteindelijke projectdoel is
- Is de doelstelling om interne mensen gebruiken die we al hebben te gebruiken of externe
mensen die moeten worden geholpen aan een baan. Dus wat voor SROI dient bereikt te
worden middels het project.
- Er dienen harde eisen gesteld te worden bij het opstarten van het project, zoals een
kosten/batenanalyse.
Volgens Jeroen kan de SROI veel leren van de ROI. De ROI-methodiek wordt in principe berekend aan
de hand van de financiële gegevens en de financiële gegevens zijn meestal in elke bedrijf beschikbaar
voor elke project. Dit is al een positief punt, waardoor ROI goed gaat en SROI niet. Bij SROI gaat het
meestal om het meten van de effecten en het rendement van maatschappelijke projecten. Het hoeft
hierbij niet alleen om cijfers te gaan. Het kunnen ook algemene gegevens zijn, bijvoorbeeld het
meten van hoeveel mensen er geholpen zijn aan een baan door een bepaald project. Het is meestal
moeilijk om te vergelijken of het gestelde doel dan ook echt behaald is. Je kunt mensen niet zomaar
meten. Er wordt met SROI vooral gekeken hoe verandering komen door te focussen op sociale,
omgevings- en economische uitkomsten. Het moet voor de medewerkers duidelijk worden welke
gegevens ze moeten gebruiken om dit te kunnen berekenen. Hierdoor kunnen er hoop verbeteringen
komen.
Volgens de heer Snellen kan je beide methodes eigenlijk niet vergelijken, want ROI is eigenlijk “één
cijfertjes”. En je kijkt puur naar wat krijg ik terug voor mijn investering. (Dit als je alleen op een
cijfermatige manier bekijkt wat het gaat opleveren. Er kan ook op andere manieren naar worden
gekeken). De meeste mensen kijken meestal alleen naar het cijfermatige gedeelte. Gaat deze
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investering mij iets opleveren? Terwijl je bij SROI gaat bekijken wat het mij maatschappelijk gaat
opleveren. Het kan je ook geld kosten, maar dat is per situatie anders.
8. Interviewverslag Gemeente Utrecht
Interview met:
De heer Nagel
Functie:
Accountmanager en expert SROI
Datum:
29-04-2014
Algemeen
De heer Nagel is Projectleider social Return. De heer Nagel werkt voor werk & inkomen bij het
werkgeversservicepunt. Hij coördineert de Social Return binnen de gemeente en zijn rol daarbij is
met alle leveranciers en opdrachtnemers afspraken maken over de invulling van social Return. Dus
de vijf procent-aanbestedingsverplichting.

ROl van de gemeente
De gemeente Utrecht vindt het belangrijk om samen met haar opdrachtnemers te investeren in de
sociale infrastructuur van gemeente en regio. Een van de instrumenten om dit te bewerkstelligen, is
social return. Social return maakt het mogelijk dat investeringen die de gemeente doet naast het
‘gewone’ rendement, ook een concrete sociale winst opleveren. Bij deze aanbesteding dient vijf
procent van de opdrachtsom ingezet te worden ten behoeve van social return. De gemeente Utrecht
heeft voor de invulling van social return gekozen voor de bouwblokkenmethode. Kenmerkend voor
deze bouwblokkenaanpak is de structuur. Blokken met een transparante waardebepaling, kunnen op
maat worden gestapeld tot de gewenste social return verplichting. De insteek van de
bouwblokkenaanpak is niet alleen gericht op het uitplaatsen van bijstandsgerechtigden, maar om
social return op creatieve wijze in te vullen in een organisatie.
Social Return (SROI)
"Social Return" : Gemeentes willen samen met de opdrachtnemers in gesprek op zoek gaan naar
oplossingen om maatschappelijk probleem werkloosheid te bespreken en daar een oplossing voor
te vinden.
Onder Social return verstaat de heer Nagel om samen met de opdrachtnemers in gesprek op zoek
gaan naar oplossingen om maatschappelijk probleem werkloosheid te bespreken en daar oplossing
voor te vinden. De werkloosheid is niet een probleem die alleen overheid moet oplossen, maar ook
de andere instellingen kunnen hierbij meehelpen. De gemeenten gebruiken de term "Social return"
in plaats van Social Return on Investment. Volgens de gemeenten is SROI-methodiek toch iets
anders, want je kijkt bijvoorbeeld wat voor maatschappelijke waarde het oplevert, terwijl de
gemeenten alleen maar dingen willen meten, zoals:






Wie gaan aan het werk?
Vanuit welke doelgroep?
Hoelang blijven ze aan het werk?
Bij welke werkgever werken ze?
Wat levert het op dus de impact?

Meten van Social Return (SROI)
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Social Return begint bij gemeentes met inkopen. Er wordt een Social Return opgelegd vanaf een
bedrag van 100.000 euro op opdrachtsommen die hoger zijn dan 100.000 euro. Daarna wordt het
opgenomen in aanbestedingsdocument waarvan er een handleiding is gemaakt hoe dat in zijn werk
gaat. Soms heb je te maken met de bedrijven die met reorganisatie te maken hebben, dan is het heel
lastig om mensen aan het nemen. Dus dan moet je op zoek gaan naar andere oplossingen. Daarom is
een verbinding met zo een sociale ondernemer interessant. Zij moeten natuurlijk rekeningen betalen
voor de producten of diensten die zij afnemen via sociaal ondernemen en die kunnen ze dan bij de
heer Nagel indienen voor invulling van social return.
Toepassen van SROI
Het is voor iedereen mogelijk om het te kunnen toepassen, maar het verschilt wel per project/bedrijf
hoe ze het toepassen en/of berekenen. In ieder geval wordt er niet gehouden aan de zeven principes
van de heer P. Scholten. De gemeentes hebben een eigen manier van het berekenen en toepassen
van de SROI van een project.
Wat de managers van tevoren moeten weten om de SROI te kunnen berekenen of te kunnen
toepassen, verschilt ook per project. De ondernemers die een opdracht van € 100.000,* of meer
uitvoeren, moeten verplicht van de gemeentes voldoen aan Social Return. Dit is een van de
contracteisen. Naast de jaarrekening en andere financiële zaken die verplicht zijn, behoort de
berekening van Social Return ook bij deze onderdelen voor ondernemers die projecten laten
uitvoeren. Dit is dus de vijf procenteis van de opdrachtsom. Dit kan ook hoger of lager liggen, maar
dan moet de situatie wel bekend zijn bij de gemeente. Ook kunnen de ondernemers in plaats van bij
de gemeente direct bij hun leveranciers social return opleggen door bijvoorbeeld iets te bestellen en
zeggen dat er een bepaald percentage hiervan moet worden ingezet voor social return. Voorbeelden
van sectoren die social return in ieder geval kunnen toepassen zijn adviesdiensten en financiële
diensten. Social return is op dit moment een vrij nieuw beleid en ook best lastig voor vele
ondernemers. Daarom is er in Nederland ook nog niet heel streng controle op.
SROI verplicht
De gemeente stelt het verplicht voor bedrijven die een opdracht voeren voor € 100.000 of meer. Die
moeten de social return toepassen. Er wordt wel door de gemeente gekeken welke percentage
hierbij past, zoals al eerder gezegd kan het percentage per bedrijf/project verschillen. Dit wordt ook
wel arbeidsintensief genoemd.
Wat zijn de voor- en nadelen van deze methodiek?
Voordelen
 Bedrijven hoeven mensen niet te ontslaan om bijvoorbeeld mensen met afstand tot werk aan
het nemen. Dus er hoeft geen reorganisatie plaats te vinden.
 In plaats van mensen ontslaan kan je bijvoorbeeld stagiaires aannemen voor kleine vergoeding,
maar je mag zelf wel een hoger bedrag invoeren voor de aangenomen stagiaire.
Nadelen
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 SROI-beleid is een beleid vol met lappen teksten. Elke bedrijf heeft een eigen beleid, waardoor
bedrijven het niet op een juiste manier kunnen toepassen. Er moet dus verdiept worden in het
beleid van bedrijven. Gemeente Utrecht heeft eenzelfde beleid gemaakt voor de gemeente.
 Mensen hebben te weinig ervaring met de social return. Het enige wat ze weten of doen is
werklozen met bijstand helpen aan het werk. Er wordt niet gekeken of het bij degene past.
Social return is maatwerk. Er zijn mensen/gemeentes die zeggen mijn doelgroep zijn alleen
mensen uit mijn gemeente. Gemeente Utrecht is het daar niet mee eens. Iedereen moet
geholpen worden aan een baan. Er mag niet worden gediscrimineerd. Het moet
verdringingseffecten met zich meebrengen. Het beste is om met het bedrijf in gesprek te komen
en kijken hoe ze elkaar kunnen helpen. MVO kan met social return, maar MVO is wel vrijwillig.
SROI ontwikkeld
Volgens de heer Nagel is de methode nog niet helemaal ontwikkeld, maar dit komt ook doordat er
vrij weinig bedrijven zijn die deze methode toepassen. SROI wordt niet zo in stappen toegepast, zoals
de heer Scholten het heeft beschreven. Deze stappen zijn niet bekend bij de werknemers van de
Gemeente Utrecht. De Gemeente Utrecht vraag een investering van een bedrijf in een project terug
door middel van mensen.
KSF
 Zoek gemotiveerde mensen.
 Houd je administratie in orde, zodra iemand wilt geholpen worden, moet dat lukken.
 De vraag komt van de werkgever. Facturen die ze uitzetten bij ons en dat je mensen snel kan
helpen. Ervoor zorgen dat er met andere partijen samen kan gewerkt worden.
 Zorg ervoor dat je veiligheidscertificaat hebt.
 Op voortraject mensen al voorbereiden op baan. Dit kost geld maar bespaart ook veel geld.
Mensen die langer aan het werk blijven is besparing voor de gemeentes.
De bovenstaande KSF kunnen alleen worden toegepast als er duidelijke afspraken worden gemaakt.
Zorg ervoor dat er een zelfde beleid wordt afgesproken.
Moet de SROI volgens u vooraf of achteraf gemeten? Wat zijn de voordelen van beide?
Het moet zowel vooraf, tijdens als achteraf worden gemeten. Als er bijvoorbeeld wordt
gereorganiseerd dan moet er tijdens de looptijd al bekend zijn wat er verder gaat gebeuren of kan
gedaan worden. Indien het pas aan het eind wordt gekeken wat er behaald is, dan kan het ook zijn
dat er niet voldoende is gedaan aan social return. Dan zijn wij te laat als gemeente om iets te zeggen
over het gedane werk. Dan mag de gemeente ook geen boetes uitdelen. Er moeten op tijd afspraken
worden gemaakt. Achteraf wordt er gekeken wat het heeft opgeleverd. Verschillende dingen zijn
belangrijk. Hoeveel social return het per opdracht heeft opgeleverd en/of de opdrachtnemer zich aan
de afspraken heeft gehouden? Ook wordt er gemeten hoeveel mensen er aan het werk zijn geholpen
of mensen duurzaam aan het werk zijn gegaan.
9. Interviewverslag Pieter Oostlander
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Interview met:
Functie:
Datum:

De heer Oostlander
Expert/adviseur SROI en ROI
14-05-2014

Volgens de heer Oostlander zijn de zes stappen van Peter Scholten en de impactmap over SROI voor
het toepassen en het berekenen belangrijk. De heer Oostlander gebruikt daarom ook de definitie van
Peter Scholten als uitgangspunt voor zijn projecten. De ROI-methode is volgens de heer Oostlander al
genoeg ontwikkeld, omdat de bedrijven veel ervaring hebben met deze methode en er juiste
richtlijnen voor zijn ontwikkeld. De SROI-methodiek moet nog meer ontwikkeld worden en moet
verplicht zijn om naast de financiële analyse ook de SROI-analyse te opstellen. De rapporten van
SROI-analyse moeten ook gecontroleerd worden door de accountants, dit aangezien in Nederland
bedrijven alleen dingen opstellen die verplicht worden gesteld.
Volgens de heer Oostalnder moet er standaardisatie plaatsvinden voor de SROI-methode. Daarnaast
missen er te veel standaard terminologie en begrippen voor SROI-methodiek. Ook moeten er meer
richtlijnen worden opgesteld over hoe de methode moet worden toegepast. Naast de financiële
cijfers en de toelichtingen moeten er ook SROI-cijfers en de toelichting verplicht worden gesteld. Die
vervolgens ook worden gecontroleerd door accountants. Deze moeten vervolgens ook worden
besproken met de medewerkers of organisatie die in een project samenwerken. Naast dat er dingen
missen, heeft SROI-methodiek ook vele voor- en nadelen. Het bespaart maatschappelijke kosten.
Daarnaast helpt/dwingt het om de stakeholders groepen te bevragen om echt te checken met
partijen die betrokken zijn of zij die toegevoegde waarde erop zien of c.q. waarderen en hoe ze die
waarderen. Ook maakt het inzichtelijk met een onderbouwing dat iets een effect heeft. Meestal
wordt er gewerkt met onderbuikgevoel en deze methode maakt dat overbodig. Met deze methodiek
wordt er gedwongen om een onderbouwing te geven van de resultaten. Er wordt een hele streef
naar een maatschappelijke toegevoegde waarde gemaakt. Het helpt de accountability om afspraken
en opvolging te doen met het management van een organisatie waarmee ze werken.
Een nadeel ervan is dat het teveel tijd kost om alle gegevens uit te zoeken. Vaak vinden mensen dat
teveel werk. ROI wordt als logischer gezien dat je ernaar kijkt voor het interpreteren van de waardes
van de investeringen/projecten. Maar SROI wordt vaak gezien als een soort bijzaak wat voor velen
niet belangrijk is.
De kritische succesfactoren om een SROI-methodiek te maken zijn volgens de heer Oostlander:




Dat er maatschappelijke effecten zijn van wat ze doen dat die inzichtelijk worden gemaakt met
de SROI.
Theory of change. Er moet een goed begrip komen voor de SROI-methodiek. Daarmee wordt
bedoeld dat iedereen een begrip moet aanhouden.
Standaardisering van de aanpak en de begrippen is een KSF voor het slagen van SROI-methodiek.
Dingen die volgens de heer Oostlander verbeterd moeten worden om KSF succesvol te kunnen
laten zijn:
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Er moet meer uitgelegd worden over de SROI. Hoe het moet worden geïnterpreteerd. Wat
betekenen de uitkomsten? Hoe ga je daarmee om?
Betrokkenheid is heel erg belangrijk. Het management moet zich realiseren dat naast het
financiële rendement ook maatschappelijke rendement als negatief maatschappelijk rendement
kan zijn.

Tenslotte is het belangrijk dat de SROI zowel vooraf, tussentijds als achteraf wordt gemeten. Bij
vooraf beginnen, moet er gemeten worden op basis van de projecties en verwachtingen. Die moeten
vervolgens worden uitgevoerd en de gerealiseerde uitkomsten kunnen dan vervolgens worden
vergeleken met de vooraf gemaakte planning of cijfers. Het is hierbij wel belangrijk dat er in begin
juiste gegevens zijn verzameld en die kunnen per project verschillen. Twee belangrijke punten hierbij
zijn het bepalen van maatschappelijke doelstelling en het vaststellen van de bewerkstelling van SROI.
Voor het vergelijken van de SROI-analyse achteraf of tussentijds moet worden gekeken naar de
volgende punten: de maatschappelijke input, output, de impact en de aftrekposten.
10. Interviewverslag eigenaar Hict
Interview met:
De heer Laurey
Functie:
Expert/adviseur SROI en ROI
Datum:
02-05-2014
De heer Laurey is wel bekend met de ROI-methodiek, maar heeft niet veel ervaring met de SROImethodiek. De ROI-methodiek wordt toegepast in zijn investeringsopdrachten en in zijn
onderneming. In principe zijn beide methodes ongeveer gelijk aan elkaar. Bij beide gaat het om
rendement. Bij ROI gaat het om rendement op financiële investeringen en bij SROI om
maatschappelijk investeringen. De ROI-methode wordt al heel lang gebruikt door de bedrijven,
waardoor het goed verloopt. In begin toen de ROI-methode kwam, waren er ook onduidelijkheden
bij het toepassen van deze methode. Nadat er veel meer gewerkt is met deze methode heeft het een
vorm gekregen. Dit moet ook gebeuren bij de SROI-methodiek. Het is nu en lastig, maar tegelijkertijd
ook een methode waarmee bijna niemand wilt werken. Dit komt doordat er een te vage theorie is en
de medewerkers de maatschappelijke aspecten niet belangrijk vinden. Hoewel er in Nederland nu
wel veel aandacht besteed aan maatschappelijke aspecten. In principe kunnen beide methodes door
iedereen worden toegepast, maar wat belangrijk is, is dat de managers op de hoogte zijn waarvoor
ze een methode gebruiken.
De managers moeten meer vertrouwen krijgen in beide methodes met het opstellen van goede
business cases. De SROI-methode is redelijk nieuw, waardoor zijn eigen medewerkers moeite hebben
en bang zijn om het toe te passen. Er wordt naast de ROI-methode gebruik gemaakt van de
risicoanalyse om risico’s te kunnen dekken.
Volgens de Laurey is het plannen van ROI en SROI makkelijk, maar het interveniëren van als targets
niet worden gehaald moeilijk.
Het bepalen van de volgende gegevens is belangrijk om een methode succesvol te kunnen maken:
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Monitor inzicht. Risico, paragraaf en targets en maatregelen om op de risico's in te spelen.

De beide methodes moeten volgens de heer Laurey vooraf en achteraf worden gemeten om juiste
analyses te kunnen maken en deze vervolgens te kunnen bespreken met de stakeholders. Hierbij is
discipline nodig, dat je aan de hand van de KSF aspecten stelselmatig toetst en ingrijpt als er niet aan
voldaan wordt.
Beide methodes worden gebruikt bij overname van bedrijven, grote investeringsbeslissingen en
projecten. Dit is het laatste jaar twee of drie keer gebeurd. De controle hiervan gebeurt door de
financiële controlafdeling. Daar vind ook de monitoring plaats. Beide methodes worden wel positief
ervaren door de heer Laurey zelf.
De volgende kritische succesfactoren die voor ROI bepalend zijn voor een succes moeten volgens de
Laurey ook worden toegepast.








De ROI-methodiek is een simpel proces om de ROI te kunnen berekenen. Dit is ook de reden
waarom het makkelijk toepasbaar is.
Het SROI-rendement wordt vooraf en achteraf gemeten.
Data wordt in de loop van de tijd( of voordat het project begint) verzameld door alle
belanghebbenden.
Managers zijn op de hoogte van hoe de methode gebruikt moet worden.
De ROI-methodiek gebruikt bij analyseren van gegevens alleen de voordelen uit het eerste jaar.
De resultaten uit het ROI-onderzoek worden met alle belanghebbende gesproken.
Bijdrage aan tevredenheid van de klant en medewerker en bijdrage aan de continuïteit van de
onderneming.

11. Interviewverslag Het Ondernemershuis
Interview met:
De heer Bode
Functie:
Accountmanager
Datum:
17-05-2014
De heer Bode past de Social Return paragraaf toe in zijn berekening voor SROI-ratio. Volgens de heer
bode hebben Social Return en Social Return on Investment voor het Ondernemershuis twee
verschillende betekenissen. Social Return is volgens de heer Bode afspraken die als doel hebben om
een bijdrage te leveren aan het vergroten van arbeidsparticipatie. Dit wil zeggen dat mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt worden geholpen aan een baan. Dit is een verplicht onderdeel voor het
Ondernemershuis. De managers controleren dit ook na elk project of dit op de juiste manier is
gegaan. Social return geldt alleen voor de gemeentes, terwijl de Social Return on Investment
toegepast kan worden door elk bedrijf die begint met een project. Social Return on Investment
betekent dan ook hoe het sociale kapitaal kan ingezet worden in het bedrijf om rendement te
kunnen behalen voor de eigen onderneming.
Social return wordt niet gemeten, zoals het beschreven is in de theorieën met de zes stappen. Er
wordt wel gekeken wie de doelgroep is en wat ermee bereikt wil worden. Doordat er standaard
stappen zijn voor het berekenen en zoeken naar de juiste doelgroep kan het in principe door
iedereen worden toegepast. Bij de gemeentes is het verplicht om social return toe te passen bij
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aanbestedingen boven € 200.000,-. Dit kan in de vorm van een percentage of bijvoorbeeld door het
deelnemen aan andere maatschappelijke activiteiten. Social return is eigenlijk het helpen van iemand
om een betere toekomst te krijgen.
Volgens de heer Bode is de methode SROI nog niet goed ontwikkeld, want er is te veel geschreven in
de theorieën wat allemaal te vaag is om te kunnen toepassen. De juiste richtlijnen ontbreken er.
De voor- en nadelen van SROI-methodiek zijn;






Het geeft je inzicht in alle resultaten die behaald zijn. Die zijn makkelijk bespreekbaar met alle
belanghebbenden.
De opdrachtgever krijgt opgeleide mensen uit de uitkering die de overheid geen geld meer
kosten.
De opdrachtnemer houdt blijvend de beschikking over goed opgeleide vakmensen.
Er worden te veel aannames gedaan, waardoor de cijfers uiteindelijk niet helemaal kloppen.
Kost te veel tijd en vraagt ook veel informatie. Meestal is deze informatie niet in een bestand
terug te vinden, waardoor er zelf achteraan gegaan moet worden wat het kan zijn.

Naast de voor- en nadelen kunnen er ook heel veel kritische succesfactoren worden opgenoemd.
Indien deze worden toegepast, kan het ervoor zorgen dat de methode op de juiste manier wordt
toegepast.





Het is eenvoudig, waardoor er punten gemist worden in de analyses.
Het vereist wel veel kennis.
Juiste data moeten er verzameld worden.
Er dient meer bijgeleerd te worden. De medewerkers moeten snappen wat de methode inhoudt.

Voor het toepassen van de kritische succesfactoren is het belangrijk om juiste afspraken te maken
met de stakeholders, belanghebbenden, managers, de administratie. Zorg ervoor dat iedereen weet
welke documenten er van degene verwacht kunnen worden. Maak gebruik van impactmap. Wanneer
er gebruikt wordt gemaakt van de impactmap kan er bij elke stap juiste informatie worden
verzameld. Wel moeten in dit geval alle stappen worden gevolgd om tot een volledige analyse te
kunnen komen.
Tenslotte moet de SROI zowel vooraf als achteraf worden gemeten. Dit omdat er dan pas een
analyse en vergelijkingen kunnen gemaakt worden van het door de onderneming behaalde resultaat.
Het is belangrijk om van te voren te bepalen welke doelgroep je wilt bereiken, welk project,
stakeholders, belanghebbende, pas de Theory of change toe. Bepaal wat je erin wilt stoppen (input)
en vervolgens ook je output.
12. Interviewverslag Gemeente Groningen
Interview met:
De heer Mars
Functie:
Accountmanager bureau Social Return
Datum:
21-05-2014
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De heer Mars verstaat onder Social return on Investment het opnemen van sociale voorwaarden,
eisen en wensen in een inkoop- of aanbestedingstraject. Leveranciers kunnen op deze manier een
bijdrage leveren aan de werkgelegenheid of een andere bijdrage die maatschappelijk rendement
oplevert. Social Return wordt momenteel vooral toegepast in het kader van inkoop door de overheid.
De methode is volgens de heer Mars nog niet ontwikkeld er wordt nog steeds op een aantal plaatsen
gemoniteerd. Vooral bij stap vijf, waar het gaat om het berekenen van de SROI-methodiek. SROI
wordt nog niet volledig toegepast bij het nemen van strategische investeringsbeslissingen en de
controle van de voortgang van de projecten, wel wordt het gebruikt voor het onderzoeken van
bijvoorbeeld om burgerparticipatie/burgertevredenheid onderdeel te laten zijn van onderhoud
openbare ruimte (zoals bijvoorbeeld In Epe). Volgens de heer Mars is het meten van de ROI-ratio
even lastig als de SROI-ratio. Uiteindelijk wordt alles in geld uitgedrukt, het niet toepassen van SROI
zorgt voor een andere verdeling van de ROI-ratio.
13. Interview Jeroen Snellen
Waar kijken de investeerders naar als een investeerder wil investeren?
Investeerders hebben diverse achtergronden. De meeste van hen zijn business angels. Sommigen
weten veel, sommigen weten niks. Meestal zijn het zelf ondernemers (ondernemersachtergrond) die
veel geld hebben en die nu zelf willen investeren in iets (andere ondernemingen). Er zijn twee
partijen, de ene kijkt naar de financiële kant en de andere kijkt of ze bij iets kunnen helpen om het te
laten groeien (cijfermatige dingen/soft kenmerken, (zien ze potentie, bedrijfsplan).
Vier dingen zijn belangrijk bij een bedrijfsplan:
 Markt zelf
 Idee zelf
 Ondernemer zelf
 En de cijfers
Maken ze gebruik van de ROI- en SROI-methodiek binnen Investormatch?
Investormatch richt zich niet direct op beide, maar ze merken wel dat veel investeerders dat
belangrijk vinden in deze tijd. Een van de voorbeelden is de oom van de heer Snellen, investeerder
binnen het netwerk. Hij vindt de maatschappelijk aspecten wel heel belangrijk bij een investering. Hij
is zelf ook een zelfstandige ondernemer en houdt zich hier ook mee bezig. Een ander voorbeeld is de
Star Green Capital, die trekken alleen ondernemers en investeerders aan die alleen maar bezig zijn
met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hierbij valt te denken aan investeren in een bepaald
project voor bijvoorbeeld mensen met afstand tot de arbeidsmarkt (dit is hun Unique selling point).
Binnen het netwerk van Investormatch is het niet van belang om maatschappelijk rendement op
investeringen te meten.
Binnen SROI heb je een financiële kant en maatschappelijke kant (Dus wat ze niet kunnen meten in
cijfers maar wel in woorden kunnen uitdrukken). Doen jullie er aan?
Nee, binnen Investormatch is er geen sprake van het meten van SROI, omdat ze de cijfers met andere
methodes meten. Dit omdat de medewerkers niet veel weten over de SROI- methodiek, waardoor er
dus ook geen sprake is van SROI binnen het bedrijf.
Welke methode wordt er gebruikt om analyses te kunnen maken?
Bij Investormatch wordt er eigenlijk geen methode gebruikt om analyses te maken, want ze koppelen
in principe investeerders aan ondernemers. Dus ze hoeven eigenlijk geen analyses te maken. Het is
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aan de investeerder zelf om analyses te maken, maar investormatch kan de investeerder daarmee
helpen. Daarbij wordt er dan gebruik gemaakt van de volgende methodes: discount cashflow en voor
de fondsen venture capital methode. Volgens de heer Snellen is hij het niet eens met de venture
capital methode, want het is eigenlijk hetzelfde als discount cashflow, maar er wordt alleen een
bepaald percentage aan gehangen. Dit komt erop neer dat ze zeggen we waarderen op een
onderneming. Ze zeggen we willen dat het bijvoorbeeld op één miljoen uitkomt, dan krijgen wij een
bepaald percentage aandelen, daardoor zetten we de discountratio op dat. Het komt erop neer dat
de meeste business angels gewoon niet weten wat ze doen, het is soort van hun onderbuikgevoel.
Het is gewoon moeilijk om een waardering aan het houden. Je weet niet wat het bijvoorbeeld gaat
kosten en gaat opleveren. Het enige wat ze doen, is hun cijfers berekenen door middel van
vrijekasstroom (DCF-methode). Aan starters kan je sowieso heel moeilijk een waardering houden. Je
weet niet wat ze gaan opleveren en of ze daadwerkelijk dat gaan opleveren. De ondernemingen
kunnen makkelijk een analyse maken maar, op zich klopt dat ook niet helemaal in de werkelijkheid.
Is er volgens u niet een bepaalde methode die bedrijven kunnen toepassen voor een analyse?
Jawel, de DCF-methode kan bijvoorbeeld door elk bedrijf (een bedrijf die een aantal jaren bestaat,
maar wel een jonge onderneming is) toegepast worden, want dat is een eenvoudige methode voor
een berekening. Bij starters is het heel erg lastig, daar kan je alleen van uit gaan op de prognoses,
maar die prognoses worden door de ondernemer zelf gemaakt. Dus een analyse heeft geen nut.
Wat zijn volgens u de punten waar een onderneming bij het aannemen van project aan moet
denken als ze de SROI-methodiek toepassen?
Ze moeten in ieder geval van tevoren bepalen wat ze willen doen en wie ze ermee willen helpen. Dus
ook welke mensen/medewerkers deze taak gaan uitvoeren. Gaan we interne mensen gebruiken die
we al hebben of externe mensen die moeten worden geholpen aan een baan? Dus eigenlijk wat voor
SROI wil ik bereiken met mijn project? Stel harde eisen bij het beginnen met een project. Maak van
te voren berekeningen van geld die je kunt uitgeven en prognoses in hoeveel tijd je dat geld wilt
uitgeven en aan hoeveel mensen.
Er bestaan 7 stappen voor het toepassen/berekenen van SROI-methodiek. Volgens de vorige
onderzoeker worden deze stappen niet allemaal gevolgd. Dat is althans gebleken uit twintig
projecten die de onderzoeker heeft onderzocht. Waar ligt het volgens u aan waarom de methode
niet goed wordt toegepast?
Dit komt eigenlijk doordat ze wel weten wat het is, maar het meten ervan is moeilijk voor bedrijven,
omdat ze niet gewend zijn om deze methode te gebruiken. Hierdoor worden ook niet alle stappen
gevolgd. Ook weten de meeste medewerkers niet dat er bijvoorbeeld zeven stappen zijn om SROI te
kunnen meten. Het enige wat bekend is bij bedrijven, is dat de gemeente een bepaald percentage
hebben verplicht gesteld en dat we daar zich aan moeten houden.
In tegenstelling tot de SROI-methodiek wordt de ROI-methodiek wel goed gebruikt. Dus dat er alle
stappen worden gevolgd. Hoe komt het volgens u dat dit wel goed gaat? En wat kan SROI leren van
dit?
De ROI-methodiek wordt in principe berekend aan de hand van de financiële gegevens en de
financiële gegevens zijn meestal in elk bedrijf beschikbaar voor elk project. Dit is al een positief punt,
waardoor ROI goed gaat en SROI niet. Bij SROI gaat het meestal om het meten van de effecten en het
rendement van maatschappelijke projecten. Het hoeft hierbij niet alleen om cijfers te gaan. Het
kunnen ook algemene gegevens zijn, bijvoorbeeld het meten van hoeveel mensen er geholpen zijn
aan een baan door een bepaald project. Het is meestal moeilijk om te vergelijken of het gestelde
doel dan ook echt behaald is. Je kunt mensen niet zomaar meten. Er wordt met SROI vooral gekeken
hoe verandering opkomen door te focussen op sociale, omgevings- en economische uitkomsten. Het
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moet voor de medewerkers duidelijk worden welke gegevens ze moeten gebruiken om dit te kunnen
berekenen. Hierdoor kunnen er hoop verbeteringen komen.
Kan je ROI en SROI met elk kaar vergelijken?
Volgens de heer Snellen kan je beide methodes eigenlijk niet vergelijken, want ROI is eigenlijk “één
cijfertje”. En je kijkt puur naar wat krijg ik terug voor mijn investering (Dit als je alleen op een
cijfermatige manier bekijkt wat het gaat opleveren. Er kan ook op andere manieren ernaar worden
gekeken). De meeste mensen kijken meestal alleen naar het cijfermatige gedeelte. Gaat deze
investering mij iets opleveren? Terwijl je bij SROI gaat bekijken wat het mij maatschappelijk gaat
opleveren. Het kan je ook geld kosten, maar dat is per situatie anders.
14. Interview Johanan Nagel
Tijdsduur: 45 min
Doel: Met dit interview wil ik erachter komen wat de kritische succesfactoren zijn voor het toepassen
van SROI bij investeringsbeslissingen en controle van projecten.
Algemeen
De heer Nagel is Projectleider social Return. De heer Nagel werkt voor werk & inkomen bij het
werkgeversservicepunt. Hij coördineert de Social Return binnen de gemeente en zijn rol daarbij is
met alle leveranciers en opdrachtnemers afspraken maken over de invulling van social Return. Dus
de vijf procent-aanbestedingsverplichting. Soms kan de verplichting hoger zijn of lager, dat ligt aan
het opdrachtsom en opdrachtsoort. Ik coördineer het binnen de gemeente en mijn rol is dat ik met al
onze leveranciers opdrachtnemers afspraken maak over de invulling daarvan. De vijf procentaanbesteding moeten verplicht vervuld worden. Meestal is dat vijf procent, maar het hangt af van de
opdracht of het percentage lager of hoger moet zijn. De gemeentes stellen een vast percentage
verplicht voor de opdrachtnemer, het kan zijn dat de percentage hoger is dan vijf procent.

ROl van de gemeente
De gemeente Utrecht vindt het belangrijk om samen met haar opdrachtnemers te investeren in de
sociale infrastructuur van gemeente en regio. Een van de instrumenten om dit te bewerkstelligen, is
social return. Social return maakt het mogelijk dat investeringen die de gemeente doet naast het
‘gewone’ rendement, ook een concrete sociale winst opleveren. Bij deze aanbesteding dient vijf
procent van de opdrachtsom ingezet te worden ten behoeve van social return. De gemeente Utrecht
heeft voor de invulling van social return gekozen voor de bouwblokkenmethode. Kenmerkend voor
deze bouwblokkenaanpak is de structuur. Blokken met een transparante waardebepaling kunnen op
maat worden gestapeld tot de gewenste social return verplichting. De insteek van de
bouwblokkenaanpak is niet alleen gericht op het uitplaatsen van bijstandsgerechtigden, maar om
social return op creatieve wijze in te vullen in een organisatie.
Social Return (SROI)
Wat is SROI volgens u en wie moeten erbij worden getrokken indien je deze methodiek wilt
toepassen?
"Social Return" : Gemeentes willen samen met de opdrachtnemers in gesprek op zoek gaan naar
oplossingen om maatschappelijk probleem werkloosheid te bespreken en daar een oplossing voor
te vinden.

81

Bachelor scriptie Kinza Mahmood

Onder Social return verstaan we om samen met de opdrachtnemers in gesprek op zoek gaan naar
oplossingen om maatschappelijk probleem werkloosheid te bespreken en daar oplossing voor te
vinden. De werkloosheid is niet een probleem die alleen overheid moet oplossen, maar ook de
andere instellingen kunnen hierbij meehelpen. Volgens de gemaakte inschattingen zijn er ongeveer
10.000 mensen die op dit moment een bijstandsuitkering ontvangen en dat kost de gemeente 170
miljoen euro per jaar. Er wordt in totaal aan 1,4 miljoen mensen uitkeringen verstrekt van een aantal
miljarden euro’s. Omdat dit te veel geld is voor gemeentes, vinden de gemeentes het belangrijk om
werklozen of mensen met afstand tot werk aan een baan te helpen.
De doelgroep die de gemeente Utrecht kent, is heel breed. Iedereen die werkloos is, wordt geholpen
aan een baan. Het hoeven niet per se mensen te zijn uit de gemeente Utrecht, maar mensen uit heel
het Nederland, zelfs mensen uit Europa. Dit betreft de Europese aanbestedingsregel. Mensen vanaf
de leeftijd 16 jaar en ouder, studenten die BOl/BBL doen en werk zoeken (leerweg) (voltijd werk
variant werk zoeken) ook niet uitkeringsgerechtigd, dat zijn de doelgroepen voor Social Return. De
doelgroep is breder, omdat de gemeente de opdrachtnemers en werkgevers een zo breed mogelijke
plek wilt aanbieden (voorbeeld van een onderneming is werk op spanning).
De gemeenten gebruiken de term "Social return" in plaats van Social Return on Investment. Volgens
de gemeenten is SROI-methodiek toch iets anders je kijkt bijvoorbeeld wat voor maatschappelijke
waarde het oplevert terwijl de gemeenten alleen maar willen meten:






Wie gaan aan het werk?
Vanuit welke doelgroep?
Hoelang blijven ze aan het werk?
Bij welke werkgever werken ze?
Wat levert het op dus de impact?

Meten van Social Return (SROI)
Hoe wordt een SROI gemeten?
Social Return begint bij gemeentes met inkopen. Er wordt een Social Return opgelegd vanaf een
bedrag van 100.000 euro op opdrachtsommen die hoger zijn dan 100.000 euro. Daarna wordt het
opgenomen in aanbestedingsdocument, waarvan er een handleiding is gemaakt hoe dat in zijn werk
gaat. Soms heb je te maken met de bedrijven die met reorganisatie te maken hebben, dan is het heel
lastig om mensen aan het nemen. Dus dan moet je op zoek gaan naar andere oplossingen. Daarom is
een verbinding met zo een sociaal ondernemer interessant. Zij moeten natuurlijk rekeningen betalen
voor de producten of diensten die zij afnemen via sociaal ondernemen en die kunnen ze dan bij de
heer Nagel indienen voor invulling van social return. Maar zo een bedrijf heeft natuurlijk ook een
hele hoop kennis in huis over hun werk wat ze doen, die kunnen dan bijvoorbeeld kiezen voor het
geven van een rondleiding op de bouwplaats.
Een voorbeeld van een Social Return project (SROI) loopt op dit moment bij Siemens. Die geven
cursussen aan leerlingen van het ROC college (technische opleiding). Door middel van de cursus was
het de bedoeling om leerlingen erachter te laten komen wat ze hierna kunnen doen en waarvoor ze
opgeleid worden. Als je hierin slaagt, dan motiveer je de leerlingen ook hiermee waardoor je later
kan hebt op minder mensen die thuis blijven. Dus die geen uitkering gaan ontvangen, maar in een
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kantoor of ergens op een plek zullen werken, waardoor ze zelf hun brood verdienen. De gemeentes
willen leerlingen die niet verder willen studeren zo snel mogelijk aan een baan krijgen. Hoe langer ze
thuis blijven, hoe moeilijker het voor hen wordt om een baan te kunnen vinden.
Toepassen van SROI
Is het voor iedereen mogelijk om de SROI-methodiek te kunnen toepassen? Wat moeten de
managers weten voordat ze het gaan gebruiken?
Het is voor iedereen mogelijk om het te kunnen toepassen, maar het verschilt wel per project/bedrijf
hoe ze het toepassen en/of berekenen. In ieder geval wordt er niet gehouden aan de zeven principes
van de heer P. Scholten. De gemeentes hebben een eigen manier van het berekenen en toepassen
van de SROI van een project.
Wat de managers van tevoren moeten weten om de SROI te kunnen berekenen of te kunnen
toepassen, verschilt ook per project. De ondernemers die een opdracht van € 100.000,* of meer
uitvoeren moeten verplicht van de gemeentes voldoen aan Social Return. Dit is een van de
contracteisen. Naast de jaarrekening en andere financiële zaken die verplicht zijn, behoort de
berekening van Social Return ook bij deze onderdelen voor ondernemers die projecten laten
uitvoeren. Dit is dus de vijf procenteis van de opdrachtsom. Dit kan ook hoger of lager liggen, maar
dan moet de situatie wel bekend zijn bij de gemeente. Ook kunnen de ondernemers in plaats van bij
de gemeente direct bij hun leveranciers social return opleggen door bijvoorbeeld iets te bestellen en
zeggen dat er een bepaald percentage hiervan moet worden ingezet voor social return. Voorbeelden
van sectoren die social return in ieder geval kunnen toepassen zijn: adviesdiensten en financiële
diensten. Social return is op dit moment een vrij nieuw beleid en ook best lastig voor vele
ondernemers. Daarom is er in Nederland ook nog niet heel streng controle op.
SROI verplicht
Voor welke bedrijven is de SROI verplicht?
De gemeente stelt het verplicht voor bedrijven die een opdracht voeren voor € 100.000 of meer. Die
moeten de social return toepassen. Er wordt wel door de gemeente gekeken welk percentage hierbij
past, zoals al eerder gezegd kan het percentage per bedrijf/project verschillen. Dit wordt ook wel
arbeidsintensief genoemd.
Voor- en nadelen van SROI
Wat zijn de voor- en nadelen van deze methodiek?
Voordelen
 Bedrijven hoeven mensen niet te ontslaan om bijvoorbeeld mensen met afstand tot werk aan
het nemen. Dus er hoeft geen reorganisatie plaats te vinden.
 In plaats van mensen ontslaan kan je bijvoorbeeld stagiaires aannemen voor kleine vergoeding,
maar je mag zelf wel een hoger bedrag invoeren voor de aangenomen stagiaire.
Nadelen
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 SROI-beleid is een beleid vol met lappen teksten. Elke bedrijf heeft een eigen beleid, waardoor
bedrijven het niet op een juiste manier kunnen toepassen. Er moet dus verdiept worden in het
beleid van bedrijven. De Gemeente Utrecht heeft eenzelfde beleid gemaakt voor de gemeente.
 Mensen hebben te weinig ervaring met de social return. Het enige wat ze weten of doen, is
werklozen met bijstand helpen aan het werk. Er wordt niet gekeken of het bij degene past.
Social return is een maatwerk. Er zijn mensen/gemeentes die zeggen mijn doelgroep zijn alleen
mensen uit mijn gemeente. Gemeente Utrecht is het daar niet mee eens. Iedereen moet
geholpen worden aan een baan. Er mag niet worden gediscrimineerd. Het moet
verdringingseffecten met zich meebrengen. Het beste is om met het bedrijf in gesprek te komen
en kijken hoe ze elkaar kunnen helpen. MVO kan met social return, maar MVO is wel vrijwillig.
SROI ontwikkeld
Is de methode volgens u al genoeg ontwikkeld?
Volgens de heer Nagel is de methode nog niet helemaal ontwikkeld, maar dit komt ook dat er vrij
weinig bedrijven zijn die deze methode toepassen. SROI wordt niet zo in stappen toegepast, zoals de
heer Scholten het heeft beschreven. Deze stappen zijn niet bekend bij de werknemers van Gemeente
Utrecht. Gemeente Utrecht vraagt een investering van een bedrijf in een project terug door middel
van mensen. Gemeentes geven alleen door wat het percentage moet zijn en controleren of dat
toegepast is. Dit gebeurt wel achteraf. Ook leggen ze verbindingen met sociale ondernemers die
hierbij belang hebben, er wordt geprobeerd om deze doelgroepen te werken. Het enige wat er
gedaan wordt, is ze kijken hoe de SROI kan worden vervuld en waar er behoefte aan is.
Zo ja, zijn er punten die elke bedrijf op dit moment goed moet kunnen toepassen en wat zijn de
kritische succesfactoren van het gebruik van SROI-methodiek?
Het gaat er natuurlijk wel om dat er maatwerk oplossingen worden gezocht. De gemeente heeft een
faciliterende rol. De gemeentes helpen mensen met social return. Bedrijven hebben uiteindelijk
leveringsverplichting. Bedrijf die geen ervaring hebben, worden geholpen aan verbinding. Bedrijven
kunnen van tevoren alles plannen. Gemeentes helpen de doelgroep door vragen te stellen met welke
doelgroep ze aan de slag willen gaan.
KSF (niet over de methode maar social return)
 Zoek gemotiveerde mensen.
 Houd je administratie in orde, zodra iemand wilt geholpen worden, moet dat lukken.
 De vraag komt van de werkgever. Facturen die ze uitzetten bij ons en dat je mensen snel kan
helpen. Ervoor zorgen dat er met andere partijen samen kan gewerkt worden.
 Zorg ervoor dat je veiligheidscertificaat hebt.
 Op voortraject mensen al voorbereiden op baan. Dit kost geld, maar bespaart ook veel geld.
Mensen die langer aan het werk blijven, is besparing voor de gemeentes.
De bovenstaande KSF kunnen alleen worden toegepast als er duidelijke afspraken worden gemaakt.
Zorg ervoor dat er eenzelfde beleid wordt afgesproken.
Moet de SROI volgens u vooraf of achteraf gemeten? Wat zijn de voordelen van beide?
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Het moet zowel vooraf, tijdens als achteraf worden gemeten. Als er bijvoorbeeld wordt
gereorganiseerd dan moet er tijdens de looptijd al bekend zijn wat er verder gaat gebeuren of kan
gedaan worden. Indien het pas aan het eind wordt gekeken wat er behaald is, dan kan het ook zijn
dat er niet voldoende is gedaan aan social return. Dan zijn wij te laat als gemeente om iets te zeggen
over het gedane werk. Dan mag de gemeente ook geen boetes uitdelen. Er moeten op tijd afspraken
worden gemaakt. Achteraf wordt er gekeken wat het heeft opgeleverd. Verschillende dingen zijn
belangrijk. Hoeveel social return het per opdracht heeft opgeleverd en/of de opdrachtnemer aan de
afspraken heeft gehouden. Ook wordt er gemeten hoeveel mensen er aan het werk zijn geholpen of
mensen duurzaam aan het werk zijn gegaan.
Welke gegevens zijn de allerbelangrijkste die je van tevoren moet verzamelen om de SROI
succesvol te kunnen toepassen?
Bij de Gemeentes wordt er veel ingekocht. Gemeentes weten soms niet of er een bedrijf is die een
opdracht is gegund die social return betreft. Belangrijk is het om te verzamelen van
aanbestedingsgeld, opdrachtwaarde, opdrachtnemers, contactgegevens alle simpele gegevens
moeten we eerst verzamelen. Ook is de looptijd heel erg belangrijk.
15. Interview Piter Oostlander
Wat is SROI volgens u en wie moeten erbij worden betrokken indien je deze methodiek wilt
toepassen?
Pieter Oostlander houdt de definitie van Peter Scholten als basis voor het toepassen van de SROImethodiek. De definitie die Peter Scholten noemt in zijn artikelen is: “SROI is een methodiek voor het
meten van de effecten en het rendement van maatschappelijke projecten. SROI maakt de doelen,
stakeholders, investeringen en effecten van uw activiteiten inzichtelijk”. Mensen die erbij moeten
worden betrokken, verschilt per project en per onderneming. Hierbij valt te denken aan
investeerders, ondernemers, werknemers enzovoorts.

Hoe wordt een SROI gemeten?
Hierbij maakt de heer Pieter Oostlander ook weer gebruik van de zes stappen van Peter Scholten.
Volgens hem is het belangrijk om de impactmap voor SROI te gebruiken. Dit zorgt ervoor dat alle
stappen duidelijk en goed worden uitgevoerd (zie impact-map in de bijlage). Volgens Pieter
Oostlander zijn hierdoor vele projecten goed verlopen, althans de berekening van de SROI.
Is het voor iedereen mogelijk om de SROI toe te kunnen passen? (Wat moeten de managers weten
voordat ze het gaan gebruiken?
Ja, het is voor iedereen mogelijk om de SROI toe te passen, maar men met er wel mee bekend zijn.
De managers of de gebruikers van deze methode moeten van tevoren bepalen wat ze ermee willen
bereiken. Is het alleen om rendement te meten? Ze moeten duidelijk maken aan iedereen dat er op
tijd de juiste benodigde gegevens moeten worden verzameld. Dit is allemaal te vinden op de
impactmap.
Voor welke bedrijven is de SROI verplicht?
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Het is verplicht voor bedrijven die bezig zijn met projecten.
Wat zijn de voor- en nadelen van deze methodiek?
Voordelen








Bespaart maatschappelijke kosten (geeft maatschappelijke waarde in beeld, dus dingen waar het
echt om gaat)
Het helpt om alle dingen boven water te krijgen en ook na te denken over de negatieve
(misschien onbedoelde negatieve) effecten die een bedrijf of een organisatie heeft.
Het helpt/dwingt als het goed is om je stakeholders groepen te bevragen om echt te checken
met partijen die betrokken zijn of zij die toegevoegde waarde erop zien of c.q. waarden en hoe
ze die waarden. Het kan zijn dat je iets goeds doet, maar als je doelgroep dat niet zodanig
ervaart, dan komt dat eruit.
Het maakt inzichtelijk met een onderbouwing dat iets een effect heeft. Meestal wordt er gewerkt
met onderbuikgevoel en de deze methode maakt dat overbodig. Met deze methodiek wordt er
gedwongen om een onderbouwing te geven van je resultaten.
Er wordt een hele streef naar een maatschappelijke toegevoegde waarde gemaakt. Het helpt de
accountability om afspraken te maken en opvolging te doen met het management van een
organisatie waarmee ze werken.

Nadelen
Het kost teveel tijd om het uit te zoeken. Vaak vinden mensen dat teveel werk. Voor beide methodes
(ROI en SROI) kost het veel tijd, maar ROI wordt als logischer gezien dat je ernaar kijkt voor het
interpreteren van de waardes van de investeringen/projecten. Maar SROI wordt vaak gezien als een
soort bijzaak wat voor velen niet belangrijk is. Er moeten meerdere partijen zijn die de bedrijven
dwingen om dit ook te bereiken en het opeisen van hun om het te laten zien. Er moet vooral meer
geïnvesteerd worden in SROI zaken.
Wat vindt u van de vijf procent-verplichting van SROI door gemeentes?
Dat heeft volgens Pieter Oostlander niks te maken met de SROI-methode. Het is volgens hem wel
goed dat gemeentes de SROI op deze manier stimuleren dat bedrijven dit op deze manier gaan
toepassen. Maar in feite kunnen je zeggen dat het een beetje verkapte geldrond komt. De bedrijven
zullen het in kosten verwerken, waardoor er bij de gemeentes maatschappelijke waarde wordt
gecreëerd. Maar de gemeentes kunnen dat ook rechtstreeks doen als ze dat willen. Pieter Oostlander
is het niet zo mee eens met de vijf procent-verplichting of hoe de gemeentes dat door bedrijven
laten doen.
Is de methode volgens u al genoeg ontwikkeld?
ROI is volgens Pieter Oostlander al genoeg ontwikkeld, omdat men heel veel ervaring heeft met deze
methode en er juiste richtlijnen ervoor zijn.
De SROI mist nog wel veel aspecten:
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Er moet meer standaardisatie plaatsvinden voor de SROI-methode;
Er mist te veel standaard terminologie;
Begrippen moeten worden vastgelegd. Wat betekent wat?;
Meer richtlijnen: het is nu allemaal nog heel open en vaag. Er wordt veel gekeken naar de
financiële verslaglegging en financiële analyses. Er moet meer duidelijk gemaakt worden wat er
moet gebeuren;
Er moet naast de financiële cijfers en de toelichtingen erop ook verplicht worden gesteld een
hoofdstuk te besteden aan de resultaten van de SROI-analyse. Deze moeten vervolgens ook
worden besproken met de medewerkers of organisatie die in een project samenwerken.

Zou het volgens u verplicht moeten zijn om naast de financiële analyses/cijfers/toelichtingen ook
de SROI-analyse en daarbij ook de toelichting te vastleggen in de rapporten? Moet dan dat ook
worden gecontroleerd en door wie?
Ja, in Nederland doen we alleen iets in bedrijf als het verplicht is. Men is niet bereid om extra tijd te
verspillen aan dingen die niet verplicht zijn. U bent zelf wel op dit moment bezig om de SROI-analyses
toe te passen naast andere analyses. De accountant kan dit controleren.

Wat zijn de kritische succesfactoren (punten die een SROI succesvol zouden moeten maken als ze
verbeterd worden) van het gebruik van SROI?




Er is veel onbekendheid;
Er moet meer uitgelegd worden over de SROI. Hoe moet het worden geïnterpreteerd? Wat
betekenen de uitkomsten? Hoe ga je daarmee om?
Betrokkenheid is heel erg belangrijk. Het management moet zich realiseren dat naast het
financiële rendement ook maatschappelijke rendement als negatief maatschappelijk rendement
kan zijn.

Wat verstaat u zelf onder KSF?




Dat er maatschappelijke effecten zijn van wat ze doen dat die inzichtelijk worden gemaakt met
de SROI.
Theory of change. Er moet een goed begrip komen voor de SROI-methodiek. Daarmee wordt
bedoeld dat iedereen een begrip moet aanhouden.
Standaardisering van de aanpak en de begrippen is een KSF voor het slagen van SROI-methodiek.

Moet de SROI volgens u vooraf of achteraf gemeten? Wat zijn de voordelen van beide?
Begin altijd vooraf op basis van de projecties en verwachtingen en als je dat hebt dan kun je dan
verder de uitvoering gaan doen. Tijdens of achteraf kan je kijken of dat ook in echt gerealiseerd is.

Welke gegevens zijn de allerbelangrijkste die je van tevoren moet verzamelen om de SROI en ROI
succesvol te kunnen toepassen?
Het is heel erg verschillend, dus verschillend per project en per organisatie.
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Wat wel belangrijk is om van tevoren te weten is.
Maatschappelijke doelstelling. Dit wordt ook wel “de theorie van verandering” genoemd.
Wat wil je bewerkstelligen? Dit is bepalend voor waar je naar gaat kijken in de SROI-analyse.
Bij de analyse zie je pas wat je opbrengsten en kosten zijn door de onderstaande punten te
vergelijken:





de maatschappelijke input;
activiteiten, output;
de uitkomst, dus de impact;
de aftrekposten. Zoals mensen die aan werk zijn geholpen en wie al in de tussentijd ergens
anders baan hebben gevonden.

16. Interview Charles Laurey
Charles Laurey (oprichter van Hict Bruggerbouwer en interim bestuurder bij ZuidZorg)
Algemeen
Mijn doel:
Het doel van het onderzoek is het doen van aanbevelingen ten behoeve van het optimaal
aanwenden van de SROI-methode bij strategische investeringsbeslissingen en de controle van de
voortgang van de projecten.
SROI en ROI
Wat verstaat u onder SROI en ROI? Gebruikt u ze zelf ook in uw opdrachten?
Wel bekend met ROI. Passen hem altijd toe bij investeringen of overname beslissingen.
Is het voor iedereen mogelijk om SROI- en ROI-methodiek te kunnen toepassen? Wat moeten de
managers weten voordat ze het kunnen gebruiken?
Managers moeten bij ZuidZorg (meer) vertrouwd zijn met het opstellen van goede business cases. Is
betrekkelijk nieuw voor de Zorgsector.
Hoe wordt SROI en ROI op het moment toegepast bij het nemen van strategische
investeringsbeslissingen en de controle van de voortgang van de projecten? (gemeten,
beoordeeld).
We stellen altijd wel een risicoanalyses op en rekenen door wat de ROI zou moeten zijn. Punt is dat
we te lang doorgaan als de ROI niet wordt gehaald.
Wat zijn de voor- en nadelen van deze methodiek?
Plannen maken is makkelijk. Interveniëren als targets niet worden gehaald, is moeilijk.
Welke gegevens zijn de allerbelangrijkste die je van tevoren moet verzamelen om de SROI en de
ROI succesvol te kunnen toepassen?
Compleet kostenoverzicht. Directe en Indirecte. Investeringsbehoefte en werkkapitaal.
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Monitor inzicht. Risicoparagraaf en targets en maatregelen om op de risico's in te spelen.
Moet de ROI en SROI volgens u vooraf of achteraf gemeten? Wat zijn de voordelen van beide?
Vooraf.
Is de methode volgens u al genoeg ontwikkeld?
Ja.
Wat zijn volgens u de kritische succesfactoren van het gebruik van de SROI-methode voor
strategische investeringsbeslissingen en de controle van de voortgang van de projecten? (KSF van
de methode zelf)
Discipline: dat je aan de hand van de KSF aspecten stelselmatig toetst en ingrijpt als er niet aan
voldaan wordt.
Rol van het bedrijf
Sinds wanneer past uw organisatie beide methodes toe om rendement te meten bij inkoop/
aanbesteden/investeringsprojecten?
Betrekkelijk nieuw in onze bedrijfstak. Vijf jaar.
Voor welk soorten opdrachten globaal? (type diensten/ werken/ leveringen; sectoren;
drempelbedragen)
Met name bij overname van bedrijven en grote investeringsbeslissingen en projecten.
Bij hoeveel opdrachten hebt u en heeft uw organisaties naar schatting social return on investment
(de SROI methodiek) toegepast het afgelopen jaar?
Laatste jaar twee tot drie keer.
Op welke manier controleert u of er juiste berekening is gemaakt voor beide methodes en/of ze
daadwerkelijk zijn toegepast?
Is bij onze financiële/control afdeling belegd. Daar vindt ook de monitoring plaats.
Hoe kijkt u als bedrijf naar beide methodes? Vindt u dat de beide methodes handig zijn om te
kunnen toepassen of zou u adviseren om over te stappen naar andere methodes om rendement te
meten?
Goede methodes. Kunnen we goed mee uit de voeten.
17. Interview Roald Bode
Wat is SROI volgens u en wie moeten erbij worden getrokken indien je deze methodiek wilt
toepassen?
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Binnen onze aanbesteding wordt de social return paragraaf meegenomen. Dit is ook weer de vijf
procent-regeling net als bij de andere gemeentes. Het percentage kan per project of investering
verschillen. In plaats van percentages gebruiken we soms ook andere aspecten voor het invoeren van
SROI. Bijvoorbeeld dat een bedrijf stagiaires moet aannemen of iemand van het bedrijf kan op
scholen training geven. Dit valt allemaal ook onder de SROI, voor ons “social return”.
De SROI en de social return hebben een eigen betekenis voor de gemeentes.
Social Return houdt in: “Social return afspraken hebben als doel een bijdrage te leveren aan het
vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en wordt als
onderdeel bij aanbestedingen verplicht gesteld."
Social return on Investment: Social Return on Investment gaat over hoe je sociaal kapitaal in kunt
zetten in je bedrijf, zodat het rendement oplevert voor je bedrijf. De overheid hanteert dit niet als
zodanig in haar beleid.
Hoe wordt een SROI gemeten?
Wij meten de SROI niet op de manier die in de theorieën is beschreven. Wij hebben een eigen
handleiding met de stappen die gevolgd moeten worden. Wel volgen we de eerste en tweede stap
die in de theorie zijn beschreven. Dus bepalen van je doelgroep en het bepalen wat je wilt bereiken
met het project of een opdracht.
Is het voor iedereen mogelijk om de SROI te toepassen? Wat moeten de managers weten voordat
ze het gaan gebruiken?
Ja, het is mogelijk, want het is eigenlijk alleen maar volgen van de stappen. Als je de stappen goed
volgt, dan is het in principe niet lastig om het toe te passen.
Voor welke bedrijven is de SROI verplicht?
Social return is verplicht voor alle aanbestedingen en opdrachten boven de € 200.000,-. Een bepaald
percentage hiervan wordt gebruikt om mensen met een uitkering aan een baan te helpen.
Wat zijn de voor- en nadelen van deze methodiek?






Het geeft je inzicht in alle resultaten die behaald zijn. Die zijn makkelijk bespreekbaar met alle
belanghebbenden.
De opdrachtgever krijgt opgeleide mensen uit de uitkering die de overheid geen geld meer
kosten.
De opdrachtnemer houdt blijvend de beschikking over goed opgeleide vakmensen.
Er worden te veel aannames gedaan, waardoor de cijfers uiteindelijk niet helemaal kloppen.
Kost te veel tijd en vraagt ook veel informatie. Meestal is deze informatie niet in een bestand
terug te vinden, waardoor er zelf achteraan gegaan moet worden wat het kan zijn.

Is de methode volgens u al genoeg ontwikkeld?
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Nee, het is nog niet goed ontwikkeld. In de theorieën is er wel veel geschreven, maar alles is een
beetje vaag. De juiste richtlijnen ontbreken er. Er zijn wel stappen beschreven hoe het moet
gebeuren, maar het vinden van juiste informatie in onze bestanden is lastig. Niet alle managers zijn
bereid om zoveel tijd en geld te besteden aan een analyse. Voor hen is het belangrijk dat er mensen
geholpen zijn aan een baan, maar verdere resultaten zijn niet relevant, omdat het enige wat wel
relevant is, zijn de financiële cijfers, omdat deze verplicht zijn voor elke organisatie om op te stellen.
Zo ja, zijn er punten die elke bedrijf op dit moment goed moet kunnen toepassen?
Niet van toepassing/
Wat zijn de kritische succesfactoren (punten die een SROI succesvol maken) van het gebruik van
SROI?





Het is eenvoudig, waardoor er punten gemist worden in de analyses.
Het vereist wel veel kennis.
Juiste data moeten er verzameld worden.
Er dient meer bijgeleerd te worden. De medewerkers moeten snappen wat de methode inhoudt.

Hoe kunnen deze KSF dan worden toegepast?
Maak juiste afspraken met de stakeholders, belanghebbenden, managers en de administratie. Zorg
ervoor dat iedereen weet welke documenten er van degene verwacht kunnen worden. Maak gebruik
van impactmap. Wanneer er gebruikt wordt gemaakt van de impactmap, kan er bij elk stap juiste
informatie worden verzameld. Wel moeten in dit geval alle stappen worden gevolgd om tot een
volledige analyse te kunnen komen.
Moet de SROI volgens u vooraf of achteraf gemeten? Wat zijn de voordelen van beide?
Het moet zowel vooraf als achteraf gemeten worden. Dit omdat er dan pas een analyse en
vergelijkingen kunnen worden gemaakt van de door de onderneming behaalde resultaat. Het cijfer
zelf zegt niet veel, waardoor er in woorden moet uitgedrukt worden wat dit cijfer betekent,
bijvoorbeeld voor de mensen die een uitkering ontvingen, maar nu gewerkt hebben voor een project
of voor een onderneming. Het levert pas iets op als de mensen voor een langere tijd aan het werk
blijven.
Welke gegevens zijn de allerbelangrijkste die je van tevoren moet verzamelen om de SROI
succesvol te kunnen toepassen?
Het is belangrijk om van te voren te bepalen welke doelgroep je wilt bereiken, welk project,
stakeholders, belanghebbende, pas de Theory of change toe. Bepaal wat je erin wilt stoppen (input)
en vervolgens ook je output.
18. Interview Jos Mars
Jos Mars (Senior Accountmanager/Bureau Social Return gemeente Groningen)
Social Return on Investment
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Wat verstaat u zelf onder Social Return on Investment?

Social return is het opnemen van sociale voorwaarden, eisen en wensen in een inkoop- of
aanbestedingstraject. Leveranciers kunnen op deze manier een bijdrage leveren aan de
werkgelegenheid of een andere bijdrage die maatschappelijk rendement oplevert. Social
Return wordt momenteel vooral toegepast in het kader van inkoop door de overheid.
Is de methode volgens u genoeg ontwikkeld om het goed te kunnen toepassen om bijvoorbeeld
maatschappelijk waarde te kunnen berekenen van een investering?
Nog niet, wij monitoren nog op een aantal plaatsingen.
Hoe wordt SROI op het moment toegepast bij het nemen van strategische investeringsbeslissingen
en de controle van de voortgang van de projecten?
Ook nog heel voorzichtig, we onderzoeken wel om bijvoorbeeld
burgerparticipatie/burgertevredenheid onderdeel te laten zijn van onderhoud openbare ruimte (
zoals bv in Epe)
Is het meten van een ROI ratio volgens u eenvoudiger dan de SROI ratio?
Nee, dat lijkt zo, uiteindelijk is alles in geld uit te drukken. Het niet toepassen van SROI zorgt ook
weer voor een andere verdeling
In mijn onderzoek heb ik een aantal Kritische succesfactoren in kaart gebracht voor de ROI
methodiek waaruit blijkt dat de methodiek door het toepassen van deze punten goed wordt
gebruikt.
Kunt u Op basis van de KSF van ROI antwoord geven of dat ook toegepast wordt voor SROI?
* Opmerking: Overal waar ROI staat lezen als SROI.
* KSF = Kritische succesfactoren

5. ROI (KSF)*
De ROI rendement wordt
vooraf en achter af gemeten.
Data wordt in de loop van de
tijd (of voordat het project
begint) verzameld door alle
belanghebbenden.
Managers zijn op de hoogte
van hoe de methode gebruikt
moet worden.
Indien de evaluatie op een
hoger niveau wordt
uitgevoerd, wordt de data op
een lager niveau verzameld.
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Opmerkingen
Waarom wel/niet?
Ons Bureau Social Return doet de monitoring van
opdrachtgever/opdrachtnemer

Ja

Via monitoringsformulieren

Ja

Is opgenomen in gemeentelijk inkoopbeleid

ja

Verantwoording naar Raad
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Worden bij het verzamelen
en analyseren van gegevens
de meeste vertrouwelijke
bronnen gebruikt. (Dus bij
het berekenen van
rendement)
Worden er meerdere
methodes gebruikt om
rendement te meten of
alleen de SROI-methodiek.
De ROI-methodiek gebruikt
bij analyseren van gegevens
alleen de voordelen uit de
eerste jaar.
De resultaten uit het ROIonderzoek worden met alle
belanghebbende gesproken.

nee

Alleen BSN-gegevens in Suwi-UWV-systeem

nee

Nog niet, alleen nog op basis van plaatsingen en
gemaakte (loon-) kosten

nee

Sommige doelgroepen tellen langer mee (BBL-SWWajong_Bab etc)

nee

Nog niet, alleen nog met directe opdrachtgeveropdrachtnemer, in evaluatie’s breder

Indien de bovenstaande KSF niet worden toegepast bij het gebruik van SROI-methodiek. Zou u
kunnen aangeven waarom dat niet gebeurt en of het wel toepast moet worden?
Zou wel moeten, maar heeft tijd nodig.
Zijn er volgens u andere Kritische succesfactoren van het gebruik van SROI-methodiek voor
investeringsbeslissingen? Zo ja, welke?
Mandaat en een ambassadeur hoog in de organisatie, bijvoorbeeld een wethouder.
Indien u zelf een methode zou mogen toepassen voor een bedrijf of een project. Welke methodiek
zal dat zijn en waarom?
Daar weet ik nog te weinig van, maar in elk geval als contracteis!
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19. KSF afgeleid van de ROI-methodiek.
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KSF voor de SROImethodiek
afgeleid van de
ROI-methodiek
Simpelheid/eenvo
ud

De heer Snellen

De heer Nagel

De heer
Oostlander

De heer Laurey

De heer
Bode

De heer
Mars

De heer Van
Zanten

Alle methodes zijn in het
begin moeilijk en daarna
vinden mensen het
eenvoudig. En het kan zijn
dat de ROI eenvoudig is
waardoor het goed wordt
toegepast, maar als je
eenmaal weet hoe de SROI
moet worden toegepast dan
zal dat ook eenvoudig zijn.
Voor ons was het ook in
begin niet heel makkelijk om
SROI te toepassen, maar
nadat we ermee hebben
gewerkt, kunnen we nu
zeggen dat we het
eenvoudig vinden.

Wij zelf passen
de SROImethodiek niet
toe in onze
administratie,
maar het is
inderdaad wel
zo dat de ROImethodiek wel
eenvoudig is
waardoor het
sneller wordt
toegepast.

De SROImethodiek is
net als de ROImethodiek ook
eenvoudig en
snel toepasbaar.
Omdat
managers niet
veel over de
methode
weten, wordt
het niet vaak
toegepast of
niet volledig.

De SROImethodiek is
net als de
ROImethodiek
ook
eenvoudig
en snel
toepasbaar.

De heer
Mars vindt
dat er
conform
richtlijnen
moet
worden
gewerkt dan
is eigenlijk
elk methode
eenvoudig.

Wij werken
niet zelf met
de methode
maar we
passen alleen
de vijf
pocentverplichting
toe in ons
bedrijf/onze
opdrachten.

Forecast control en
evaluatief gebruik

Beide methodes kunnen
gebruikt worden voor vooraf
bepalen van de gegevens en
voor het berekenen van de
gegevens.

“idem”

Bepaal van te
voren wat je
ermee wilt
bereiken. Dan
pas weet je ook
voor welke

De heer Laurey
is het er ook
mee eens dat de
ROI-methodiek
wel eenvoudig is
en hierdoor
sneller wordt
toegepast. Dit
komt omdat de
methode juiste
richtlijnen heeft
en de SROImethodiek niet.
Er moeten dus
voor de SROImethodiek ook
juiste richtlijnen
worden
opgesteld en
ook moet er een
definitie worden
afgesproken.
“idem”

“idem”

“idem”

“idem”

Bachelor scriptie Kinza Mahmood

Dataverzameling
vooraf, tussentijds
en achteraf.

Bij ons gebeurt dit op dit
moment alleen vooraf en
achteraf. En principe gaat
alles wel goed, maar
tussentijds dataverzameling
kan ook enorm veel tijd
besparen.

Er worden voor
de ROImethodiek
vooraf en
achteraf
gegevens
verzameld voor
latere analyses.

Ervaring met de
methode.

Dit is erg belangrijk, omdat
anders de berekeningen
sowieso fout worden
gemaakt. Dit kan
bijvoorbeeld gedaan worden
door het geven van
cursussen of de
medewerkers een opleiding
te laten volgen.
Dit gaat in principe wel goed.
Het berekenen van het
uiteindelijke resultaat in
euro’s lukt niet altijd, omdat
medewerkers niet weten

“idem”

Dit kan alleen
gedaan worden
als de managers
weten wat het
verschil is

Onderscheid
maken tussen
inputs en outputs.
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gebruik je het
toepast.
De heer
Oostlander
adviseert de
managers altijd
om de gegevens
zowel vooraf,
tussentijds en
achteraf te
verzamelen. Dit
bespaart heel
veel moeite
voor degene die
het moeten
berekenen en
analyseren.

De heer Laurey
adviseert ook
hetzelfde als de
heer Oostlander
over het
verzamelen van
de data.

Dit gaat bij
ons
automatisch
via het
systeem. Dit
zou gelijk
ook moeten
bij de SROImethodiek.

Er worden
voor de ROImethodiek
vooraf en
achteraf
gegevens
verzameld
voor latere
analyses.

“idem”

“idem”

“idem”

“idem”

Bij ons wordt
er geen data
wat betreft
de SROImethodiek
verzameld.
We laten
gewoon in
ons rapport
zien dat we
iemand
hebben
aangenomen
voor het
vervullen van
de SROI.
“idem”

“idem”

“idem”

“idem”

“idem”

“idem”

hoe ze de niet in geld
uitdrukbare gegevens alsnog
kunnen omzetten in euro’s.
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Bespreek de
resultaten met de
belanghebbenden.

De resultaten worden niet
altijd besproken met onze
belanghebbenden. Dit wordt
heel vaak vergeten. Dit komt
ook omdat de
belanghebbenden het niet
zo interessant vinden.

De SROI-methode
implementeren bij
project of andere
maatschappelijke
analyses.

Er zijn heel veel andere
methodes die gebruikt
kunnen worden. Het hoeft
niet per se, maar omdat wij
steeds nieuwe methodes
uitproberen, maken we nu
gebruik van de SROImethodiek.

tussen beide. En
ook als ze weten
wat er
uiteindelijk
gedaan moet
worden met
beide gegevens.
Wij proberen
alles te
bespreken na
elk project
stellen we
rapporten op
die gestuurd
worden naar
meest
belangrijke
belanghebbend
en.
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De resultaten
van elk project
worden door de
heer Oostlander
besproken met
de managers en
de
belanghebbend
en. Dit omdat
de heer
Oostlander
uiteindelijk
verantwoordelij
k voor goede
resultaten.
De heer
Oostlander
heeft veel
ervaring met
deze methode
en daarom
gebruikt hij ook
de SROImethodiek
anders

Dit gebeurt heel
weinig bij ons,
omdat er
meestal niet zo
grootte
projecten zijn.
Er wordt wel
analyse
gemaakt en een
rapport
opgesteld.

Wij proberen
alles te
bespreken
na elk
project
stellen we
rapporten op
die gestuurd
worden naar
meest
belangrijke
belanghebbe
nden.

“idem”

“idem”

“idem”

“idem”

“idem”

Wij willen het
in de
toekomst wel
gaan
gebruiken,
dus we staan
open voor
nieuwe tips.

98

Maak gebruik van
de impactmap.

Wij maken geen gebruik van
de impactmap.

“idem”

Zorg voor een
goed ingerichte
administratie en
voor meer
professionele
handelingen.

De administratie gebeurt
zoals het hoort, maar zoals al
eerder is gezegd, er zijn niet
echt richtlijnen voor hoe een
administratie voor deze
methode moet worden
ingericht.

“idem”
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methodes
kunnen ook
worden
toegepast.
In mijn
opdrachten
maken wij
gebruik van de
impactmap. Dit
helpt ook
enorm veel om
gegevens te
verzamelen.
“idem”

“idem”

“idem”

“idem”

“idem”

“idem”

“idem”

“idem”

“idem”
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