
 

 

College van burgemeester en wethouders van De Fryske Marren 
Herema State 1 
8511 AA   Joure 
 
Joure, 11 november 2015 

 

Betreft:  Advies Social Return on Investment (SROI) 

De Adviesraad Sociaal Domein De Fryske Marren heeft uw verzoek een advies uit te brengen over het 

concept advies omtrent SROI ontvangen via een e-mail van uw beleidsmedewerker de heer K. Ybema 

dd. `1 oktober 2015. 

Ter beschikking gestelde informatie: 

De volgende informatie is aan de adviesraad ter beschikking gesteld: 

 Concept advies aan uw college van 18 augustus 2015 

 Bijlage bij het genoemde concept advies over de risico’s en beheersmaatregelen, geschreven 

door de heer M.J. Bijl, vakdeskundige bij de afdeling Ruimtelijke Ordening. 

 Inleiding/hoofdstuk op basis waarvan de opdracht gevende partij tot de contractuele 

invulling van de  Social Return verplichting moet komen. 

 Social Return Paragraaf (tekst die wordt opgenomen in de aanbestedingscontracten).  

Gevolgde procedure 

In december 2013 is een notitie omtrent de toepassing van SROI besproken in de toenmalige 

Cliëntenraad Werk en Inkomen. De genoemde Cliëntenraad was voorzichtig positief over de inzet van 

het middel Social Return om werklozen aan een baan te helpen, doch er werd nadrukkelijk gewezen 

op het risico van verdringing en een daarmee ongewenst draaideureffect. De onderhavige notitie is 

vervolgens in het ambtelijk circuit beland. 

Pas op 20 mei 2015 is op verzoek van de Adviesraad Sociaal Domein door de heer Ybema een nadere 

toelichting verstrekt op de stand van zaken. 

Overwegingen 

Initiatieven die erop gericht zijn werklozen weer perspectief te bieden op een plaats in het 

arbeidsproces verdienen naar het oordeel van de Adviesraad Sociaal Domein een positieve 

benadering. Niettemin is de adviesraad het geheel eens met door de heer M.J. Bijl, vakdeskundige bij 

de afdeling Ruimtelijke Ordening, gemaakte opmerkingen over de Risico’s en beheersmaatregelen 

ten aanzien van het voorgestelde instrument. Uitsluitend bij een groeiende markt zal het risico op 

het “Rondpompen van mensen” kunnen worden beperkt.  

Besluit      

Op grond van het bovenstaande komt de Adviesraad tot het volgende advies: 

1. De Adviesraad adviseert positief over het concept advies dd. 18 augustus 2015 ten aanzien 

van het toepassen van Social Return on Investment, mits uw college op gepaste wijze gebruik 

maakt van de mogelijkheid om af te wijken van het inkoop-, aanbesteding- en subsidiebeleid, 

indien verdringingseffecten dreigen op te treden. 



 

 

2. De Adviesraad op de hoogte te houden van de uitstroom naar betaald werk via de methodiek 

van Social Return on Investment. Deze rapportage kan gekoppeld worden aan de in- en 

uitstroomrapportage die de adviesraad maandelijks ontvangt. 

3. De Adviesraad adviseert in de contracten met de werknemers/deelnemers aan de SROI- 

regeling op te laten nemen welke regels/voorwaarden (cao, functie-indeling, functieloon, 

werktijden, verlofregeling, e.d.) van toepassing zijn. 

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. 

Adviesraad Sociaal Domein De Fryske Marren 

 

 

W. Huisman, voorzitter                                 J. Bosma, secretaris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactpersoon:  
 
Jildou Brouwer, 
Ambtelijk Secretaris gemeente De Fryske Marren 
 
Te bereiken op telefoonnummer:  0513 - 23 9831                                    


