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SamenVaTTIng
Kosten versus waarde van zorg en welzijn
Organisaties die werkzaam zijn in zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening worden in toe-
nemende mate geconfronteerd met de vraag: Wat kost het? En vaker nog: Wat levert het eigenlijk op? 
Organisaties die werkzaam zijn in zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening zijn op zoek naar 
manieren om effectiviteit te meten en hun toegevoegde waarde inzichtelijk te maken. Ook financiers 
willen graag zicht op deze zaken om zo hun investeringen te onderbouwen en verantwoorde keuzes te 
kunnen maken.

Rendement inzichtelijk maken
Zorg en welzijn werken op allerlei terreinen samen, zeker waar het gaat om preventie. Om die samen-
werking een extra impuls te geven, hebben ActiZ en MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstver lening 
(W&MD) ervoor gekozen om juist op dit snijvlak de effectiviteit en de waarde van zorg en welzijn te 
onderzoeken. Er bestaat inmiddels een keur aan methoden om toegevoegde waarde vast te stellen.  
Bekende voorbeelden zijn de maatschappelijke kosten baten analyse (MKBA) en de Maatschappelijke  
Business Case. Er is besloten om samen met twintig organisaties te onderzoeken of de methodiek  
Social Return On Investment (SROI) een wenselijke aanvulling is als instrument om inzicht te krijgen 
in de waarde van de welzijns- en zorgsector. De methodiek heeft als doel het rendement van die inves-
teringen meetbaar en zichtbaar te maken. Niet alleen de kostenbesparingen en opbrengsten worden in 
kaart gebracht, maar ook de waardebepaling door de primaire doelgroep. SROI is inmiddels in meerdere 
maatschappelijke sectoren in gebruik. 

SROI in het kort

Wat is SROI?
SROI staat voor Social Return on Investment. Het is een meetmethodiek die het rendement van 
maatschappelijke investeringen meet. Het uitgangspunt van SROI is dat iedere bijdrage van een over-
heid, fonds, uitvoerder, vrijwilliger en doelgroep aan een sociaal-maatschappelijk project, feitelijk een 
investering is in het project. Betrokkenen worden dan ook beoordeeld als stakeholders die investeren en 
die net als andere stakeholders rendement verwachten van hun investering. SROI maakt die toegevoegde 
waarde zichtbaar.

Een analyse in 10 stappen
SROI bestaat uit het analyseren van de doelen en investeringen van een sociaal project samenhangen, en 
de vaststelling van de waarde van investeringen en de opbrengsten. Een analyse maak je in tien stappen. 
Allereerst formuleer je een theory of change: dit is het korte en heldere verhaal van een project waarmee 
je anderen kunt overtuigen van de noodzaak om via het betreffende project een urgent probleem op te 
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lossen. Vervolgens wordt op basis van gesprekken en onderzoek per stakeholder aangegeven wat diens 
input, activiteit, output, beoogde doelen en bijbehorende indicatoren zijn. Uiteindelijk wordt berekend 
welke waarde er per stakeholder en voor het project als geheel wordt gecreëerd. In de laatste stap maak 
je projecties voor meerdere jaren en kan je resultaten monitoren.

SROI: voor wie?
De SROI–meetmethodiek is bedoeld voor een tweeledig publiek. Allereerst zijn dit projectleiders, 
ondernemers, managers en anderen die belang hebben bij het zichtbaar maken van de maatschappelijke 
resultaten van hun onderneming of project. Anderzijds de investeerders, fondsen, overheden, krediet-
verstrekkers en subsidiegevers in sociale en maatschappelijke projecten, die de economische en sociale 
opbrengst van hun investeringen willen beoordelen.

Sturen
Naast het kunnen laten zien van de opbrengsten van preventie, welzijnswerk en zorgverlening, biedt 
het de uitvoerende organisaties ook andere mogelijkheden. Zij kunnen capaciteit efficiënter inzetten en 
daarmee het effect van hun activiteiten verbeteren. Doordat zichtbaar is voor wie welke waarde wordt 
gecreëerd kunnen zij nieuwe financiers eenvoudiger aantrekken. Mede vanwege de marktwerking is het 
aantonen van de meerwaarde die sociale initiatieven hebben van essentieel belang. Organisaties die dit 
helder kunnen laten zien verstevigen hiermee hun strategische positie.

Bereik van SROI 
SROI is in de VS ontwikkeld in de jaren 1999-2002, en op basis van dit eerste model is het in de VS en 
Europa verder ontwikkeld en geïntroduceerd. In Nederland zijn steeds meer organisaties binnen de non-
profit sectoren zorg, welzijn, ontwikkelingssamenwerking en cultuur aan de slag met het verwerven van 
inzicht in het economisch en maatschappelijk rendement dat zij genereren. Ook financiers als fondsen en 
nationale en lokale overheden gebruiken momenteel SROI om investeringen te beoordelen.

gezamelijke pilot dagopvang voor ouderen

Binnen de door ActiZ en MOgroep W&MD georganiseerde pilot hebben samenwerkende zorg- en welzijns-
organisaties met behulp van de SROI-methode een analyse gemaakt van hun gezamenlijke dagopvang 
voor ouderen. Juist dit soort voorzieningen staat momenteel volop in de belangstelling als gevolg van de 
AWBZ-pakketmaatregel. Door deze maatregel wordt een deel van de AWBZ-bekostigde zorg voor ouderen 
overgeheveld naar gemeenten. Dat maakt samenwerking en versterking op lokaal niveau tussen zorg- en 
welzijnsorganisaties steeds belangrijker.
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Belangrijkste opbrengst pilot

Bovenal staat SROI voor een andere manier van denken: vanuit een meer zakelijke houding beredeneren 
en berekenen welke waarde je creëert voor je primaire doelgroep en de investerende partijen. De sec-
toren zorg en welzijn bestaan niet uit uitvoerende organisaties die als louter kostenpost moeten worden 
beschouwd, maar uit ondernemingen die maatschappelijke en financiële waarde creëren. 
Denken in termen van waarde die je creëert, in plaats van het berekenen van de kosten voor de uit te 
voeren opdracht, is precies hetgeen dat ActiZ en MOgroep W&MD willen stimuleren. Die verandering in 
denken en houding bereik je niet simpelweg met het doen van onderzoeken en het publiceren van cijfers. 
Het is een manier van denken die eigen gemaakt moet worden. ActiZ en MOgroep W&MD hebben met 
de SROI-pilot geïnvesteerd in het verkennen van SROI als instrument om deze denkomslag te bewerk-
stelligen. Wat u gaat lezen is dan ook een verslag van een leerervaring. Deelnemers vertellen uitgebreid 
hoe zij het maken van een SROI-analyse hebben ervaren, wat deze methodiek hen opleverde en hoe het 
hun perspectief en houding heeft veranderd. Deze resultaten vormen de belangrijkste opbrengst van dit 
traject. 

Locatie Zorg Welzijn
Amsterdam-Zuid PuurZuid Combiwel

Bodegraven Zorgpartners Midden Nederland SWO Bodegraven

Terneuzen (Axel) Curamus Aan Z

Emmen Tangenborgh Welzijnsgroep Sedna

Gouda Vierstroom Zorgring Factor-G

Heerlen Meander Zuid-Limburg Alcander

Hengelo Carint Hengelo SWO Hengelo

Hof van Twente Carint Hof van Twente SWO Hof van Twente

Leiden ActiVite St. Radius

Zaandam Saen Professionals SMD Zaanstreek Waterland
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   Voorwoord

Wat kost het, en wat levert het op? Dat is een basale vraag, bewust of onbewust, voor vrijwel iedereen 
die geld uitgeeft. Burgers, bedrijven en overheden, allemaal maken ze deze afweging. Ook organisa ties 
binnen de sectoren zorg en welzijn en maatschappelijke dienstverlening (W&MD) worden in toenemende 
mate geconfronteerd met die vraag. Wat kost het, en wat levert het op? Die vraag is niet zomaar te 
beantwoorden. De aanschaf van een nieuw softwareprogramma laat zich wellicht rechtvaardigen door 
de tijdswinst die ermee geboekt kan worden. De bouw van een nieuw kantoor is al lastiger in kosten en 
baten uit te drukken. En hoe meet je dan het rendement van maatschappelijke investeringen, vooral als 
die een preventief oogmerk hebben?

Inmiddels is er een veelheid aan manieren om inzicht te krijgen in de toegevoegde waarde van verschil-
lende soorten investeringen en activiteiten. Voorbeelden zijn de Maatschappelijke Kosten Batenanalyse 
(MKBA) en de maatschappelijke business case. De brancheorganisaties ActiZ en MOgroep Welzijn & 
Maatschappelijke Dienstverlening (W&MD) hebben met leden ervaring opgedaan met de methodiek Social 
Return On Investment (SROI). Deze methodiek beoogt het rendement van maatschappelijke investerin-
gen meetbaar en zichtbaar te maken. Niet alleen de kostenbesparingen en opbrengsten worden in kaart 
gebracht, maar ook de waardebepaling door de primaire doelgroep. 
 
Zorg en welzijn werken op allerlei terreinen samen, zeker waar het gaat om preventie. Om die samen-
wer king een extra impuls te geven, hebben ActiZ en MOgroep W&MD ervoor gekozen om juist op dit 
snijvlak de effectiviteit en de waarde van zorg en welzijn te onderzoeken. Daarom is met twintig samen-
werkende welzijns- en zorgorganisaties ervaring opgedaan met SROI. Gedurende vier maanden zijn 
de deelnemende organisaties bezig geweest met het analyseren van de gezamenlijke dienstverlening 
volgens de SROI-methodiek. Het ging om (nog op te zetten) dagopvangprojecten voor ouderen. Juist 
dit soort voorzieningen staat momenteel volop in de belangstelling als gevolg van de AWBZ-pakketmaat-
regel. Door deze maatregel wordt een deel van de AWBZ-bekostigde zorg voor ouderen overgeheveld 
naar gemeenten. Dat maakt samenwerking en versterking op lokaal niveau tussen zorg- en welzijns-
organisaties nog meer voor de hand liggend. De deelnemers aan de pilot zijn bij het maken van de 
analyses ondersteund door Peter Scholten (Scholten & Franssen), die de methodiek heeft geïntroduceerd 
in Nederland. De opgedane ervaringen bieden voldoende houvast om te stellen dat SROI een waarde-
volle methodiek kan zijn om de toegevoegde waarde van maatschappelijke investeringen meetbaar en 
zichtbaar te maken. Samenwerken en in gesprek gaan met stakeholders is van essentieel belang om die 
resultaten te kunnen benoemen. 
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De ervaringen die de deelnemende organisaties hebben opgedaan bij het werken met SROI vormen de 
basis voor deze publicatie. Niet zo enkel de theorie van SROI staat centraal, maar meer de manier waar-
op de organisaties deze hebben toegepast. Ervaringen, knelpunten, oplossingen, tips en trucs, meningen 
en belevenissen van de mensen die SROI in de praktijk hebben beproefd, zijn gebundeld om u op weg 
te helpen als u zoekt naar andere manieren om de toegevoegde waarde van uw werk beter zichtbaar te 
maken. Dat vraagt bovenal een kritische geest en de bereidheid om op een andere manier te kijken naar 
uw activiteiten en de bereidheid om de resultaten daarvan inzichtelijk te maken. SROI is een methodiek 
die u daarbij behulpzaam kan zijn. 

Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie!

MOgroep W&MD ActiZ
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   Waarom waarderen?

Beschouw een non-profit organisatie niet als een ‘kostenpost’: het is een onderneming die waarde  
creëert, die impact heeft op individuen, investeerders en de samenleving. 

Verantwoording

Om die waarde zichtbaar te maken, moet een volgende stap gezet worden. En juist dat wil in de secto-
ren zorg en welzijn nog wel eens op weerstand stuiten. Het zichtbaar maken van resultaten wordt vaak 
geplaatst in de context van verantwoording: ‘anderen willen weten of ik wel goed presteer’. Verantwoor-
ding wordt vervolgens vooral geassocieerd met ‘controle’. Dat gegevens over effectiviteit en rendement in 
verband worden gebracht met verantwoording naar anderen, heeft te maken met de tijdgeest. Sectoren 
als zorg, welzijn, maar denk ook aan ontwikkelingssamenwerking en cultuur, hebben in toenemende mate 
van te voren en achteraf te maken met de vraag om verantwoording, gesteld door verschillende partijen. 
De legitimiteit van organisaties in deze sectoren is niet meer vanzelfsprekend. 
Daarnaast vinden professionals dat er al teveel gemeten wordt, in de vorm van urenregistratie voor het 
management, klanttevredenheidsonderzoek of metingen ten behoeve van certificering. Meten kost in die 
optiek tijd en leidt af van het ‘echte’ werk voor de cliënten. 

meetlatten 

Er is de laatste jaren veel discussie over verantwoording van en binnen de sectoren zorg en welzijn.  
In zowel het maatschappelijke, politieke als wetenschappelijke debat staat de vraag centraal of je de sec-
toren zorg en welzijn wel langs een meetlat kunt leggen, en zo ja, of je dit dan ook moet doen en welke 
manier van meten het beste is. Hierover is het laatste woord nog niet gezegd. Het is een gegeven dat 
organisaties, zowel binnen het primaire proces als op het niveau van de bedrijfsvoering, in toenemende 
mate werken volgens methoden en systemen waarbij verantwoording en het meten van effectiviteit cen-
traal staan. Denk aan de registratie van producteenheden, activiteiten, fte’s per activiteit, urenregistratie 
enzovoort. Allen pogen voor de organisaties zelf en betrokkenen zicht te krijgen op de organisatie en 
kosten van de dienstverlening. ActiZ en MOgroep W&MD willen binnen deze context ook verder gaan dan 
dergelijke verantwoording.
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Van kostenplaatje naar waarde

Verantwoording op basis van meetbare output bijvoorbeeld door middel van registreerbare eenheden met 
name binnen de organisatie, is vooral interessant als het gaat om inzicht in de kosten. Dat is relevant 
voor zowel de eigen bedrijfsvoering als voor financiers en gemaakte afspraken. 
De vraag die echter ten grondslag ligt aan de pilot waarvan voorliggende publicatie het verslag is, is wat 
het rendement van welzijn en zorg is. Op welke manier is investeren in preventie rendabel voor concrete 
stakeholders en de samenleving als geheel? Wat is de toegevoegde waarde van zorg en welzijn? Welke 
waarde – anders dan tevredenheid - kent de primaire doelgroep toe aan de projecten waaraan zij deel-
nemen? Uiteindelijk wil je als organisatie toch weten of er vooruitgang geboekt wordt ten aan zien van 
je missie. En dat is wat de methode Social Return On Investment (SROI) doet: de waarde, de impact die 
maatschappelijke organisaties genereren, op een gestructureerde manier zichtbaar maken. 

Investering 

Het uitgangspunt van SROI is dat iedere bijdrage van een overheid, fonds, uitvoerder, vrijwilliger en doel-
groep aan een zorg of maatschappelijk project, feitelijk een investering is. Betrokkenen worden dan ook 
beoordeeld als stakeholders die investeren en net als andere stakeholders rendement verwachten van 
hun investering. Op basis van gesprekken met alle stakeholders en geïnventariseerde gegevens wordt 
een analyse gemaakt die de toegevoegde waarde laat zien per betrokkene en voor het gehele project.  
Dit alles vereist een ondernemingsgezind perspectief op non-profit-activiteiten. 

Opbrengst voor zorg- en welzijnsondernemers

Het laten zien van je toegevoegde waarde is om verschillende redenen zinvol. Heel basaal krijg je scherp 
wat er precies met de dienst of het project beoogd wordt: wat is nu eigenlijk het probleem waarvoor het 
een oplossing is, wat is de omvang er van, wie vormt de primaire doelgroep, wat is de strategie om het 
probleem op te lossen? Behalve deze aanscherping van projectgegevens, ontstaat er een overzicht van 
alle stakeholders die betrokken of belanghebbend zijn bij het project: wat investeren ze, welke activitei-
ten ondernemen ze, wat zijn de belangen? Dit geldt ook voor de primaire doelgroep: wat wil en verwacht 
die eigenlijk? Aangezien de antwoorden op deze vragen uit gesprekken met de stakeholders verkregen 
worden, is het tevens een middel om de relatie met deze partners aan te gaan of te versterken. Als de 
toegevoegde waarde uiteindelijk is aangetoond, kan de analyse een middel zijn om huidige betrokke-
nen te overtuigen om blijvend te investeren. Omdat je ook zicht krijgt op belanghebbenden die nog niet 
investeren, kan een SROI-analyse ook aanleiding zijn om nieuwe stakeholders te benaderen voor partici-
patie. 
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Omslag in denken

Bovenal staat SROI voor een andere manier van denken: vanuit een meer zakelijke houding beredeneren 
en berekenen welke waarde je creëert voor je primaire doelgroep en de investerende partijen. De sec-
toren zorg en welzijn bestaan niet uit uitvoerende organisaties die als louter kostenpost moeten worden 
beschouwd, maar uit ondernemingen die maatschappelijke en financiële waarde creëren. 

Leerervaring

Dat denken in termen van waarde die je creëert, in plaats van het berekenen van de kosten voor de uit 
te voeren opdracht, is precies hetgeen dat ActiZ en MOgroep W&MD willen stimuleren. Die verandering in 
denken en houding bereik je niet simpelweg met het doen van onderzoeken en het publiceren van cijfers. 
Het is een manier van denken die eigen gemaakt moet worden. ActiZ en MOgroep W&MD hebben met de 
SROI-pilot geïnvesteerd in het verkennen van SROI als instrument om deze denkomslag te bewerkstel-
ligen. Dit verslag is dan ook het verslag van een leerervaring. Deelnemers vertellen uitgebreid hoe zij het 
maken van een SROI-analyse hebben ervaren, wat deze methodiek hen opleverde en hoe het hun per-
spectief en houding heeft veranderd. Deze resultaten vormen de belangrijkste opbrengst van dit traject. 

Een andere manier van denken eigen maken, kost tijd. Meer dan 100 jaar zorg en welzijnswerk heeft veel 
waardevols opgeleverd. Het is zaak die waarde steeds weer, ook in de context van veranderende tijden 
en inzichten, zichtbaar te maken. En wie kan dat beter dan de sector zelf?

‘De methodiek dwingt tot denken en blijven doordenken’
Monique Hermans, Meander Groep
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SROI in het kort 
Wat is SROI?
SROI staat voor Social Return on Investment. Het is een meetmethodiek die het rendement van maatschap-
pelijke investeringen meet. Het uitgangspunt van SROI is dat iedere bijdrage van een overheid, fonds, 
uitvoerder, vrijwilliger en doelgroep aan een sociaal-maatschappelijk project, feitelijk een investering is in 
het project. Betrokkenen worden dan ook beoordeeld als stakeholders die investeren en die net als andere 
stakeholders rendement verwachten van hun investering. SROI maakt die toegevoegde waarde zichtbaar.

Een analyse in 10 stappen
SROI bestaat uit het analyseren van de doelen en investeringen van een sociaal project samenhangen, en 
de vaststelling van de waarde van investeringen en de opbrengsten. Een analyse maak je in tien stappen. 
Allereerst formuleer je een theory of change: dit is het korte en heldere verhaal van een project waarmee je 
anderen kunt overtuigen van de noodzaak om via het betreffende project een urgent probleem op te lossen. 
Vervolgens wordt op basis van gesprekken en onderzoek per stakeholder aangegeven wat diens input,  
activiteit, output, beoogde doelen en bijbehorende indicatoren zijn. Uiteindelijk wordt berekend welke waar-
de er per stakeholder en voor het project als geheel wordt gecreëerd. In de laatste stap maak je projecties 
voor meerdere jaren en kan je resultaten monitoren.

SROI: voor wie?
De SROI–meetmethodiek is bedoeld voor een tweeledig publiek. Allereerst zijn dit projectleiders, onderne-
mers, managers en anderen die belang hebben bij het zichtbaar maken van de maatschappelijke resultaten 
van hun onderneming of project. Anderzijds de investeerders, fondsen, overheden, kredietverstrekkers en 
subsidiegevers in sociale en maatschappelijke projecten, die de economische en sociale opbrengst van hun 
investeringen willen beoordelen.

Sturen
Naast het kunnen laten zien van de opbrengsten van preventie, welzijnswerk en zorgverlening, biedt het de 
uitvoerende organisaties ook andere mogelijkheden. Zij kunnen capaciteit efficiënter inzetten en daarmee 
het effect van hun activiteiten verbeteren. Doordat zichtbaar is voor wie welke waarde wordt gecreëerd kun-
nen zij nieuwe financiers eenvoudiger aantrekken. Mede vanwege de marktwerking is het aantonen van de 
meerwaarde die sociale initiatieven hebben van essentieel belang. Organisaties die dit helder kunnen laten 
zien verstevigen hiermee hun strategische positie.

Bereik van SROI 
SROI is in de VS ontwikkeld in de jaren 1999-2002, en op basis van dit eerste model is het in de VS en  
Europa verder ontwikkeld en geïntroduceerd. In Nederland zijn steeds meer organisaties binnen de non- 
profit sectoren zorg, welzijn, ontwikkelingssamenwerking en cultuur aan de slag met het verwerven van 
inzicht in het economisch en maatschappelijk rendement dat zij genereren. Ook financiers als fondsen en 
nationale en lokale overheden gebruiken momenteel SROI om investeringen te beoordelen.
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  SROI in de praktijk
In dit deel zal SROI toegelicht worden aan de hand van de ervaringen van de twintig pilot-organisaties. 
We geven een korte beschrijving van de fasen en verschillende stappen van de methodiek. Vervolgens 
vertellen de deelnemers wat zij hebben gedaan, waar zij tegen aan liepen en welke inzichten ze  
verkregen (zie bijlage 1, p.47 voor de deelnemers).

De SROI-methodiek bestaat uit tien stappen, opgedeeld in zes fasen.  
De complete stappen staan vermeld in bijlage 3. 

Fase I  Theory of change (stap 1-2)
Fase II  Stakeholdersanalyse (stap 3-6)
Fase III  Impact en indicatoren (stap 7 en 8)
Fase IV  Verificatie
Fase V  Waarderen (stap 9)
Fase VI  Berekenen maatschappelijke waarde (stap 10)

De tien stappen van SROI 

STAP 1: Projectbeschrijving
De eerste stap in ieder plan. Heel kort formuleer je de naam en beschrijving van het nieuwe project,  
de organisatie en locatie en de sector waarbinnen het project past. 

STAP 2: Theory of change (veranderingstheorie)
De theory of change definieert wat het probleem is dat je wilt aanpakken, wat de urgentie en de omvang 
ervan is, hoe je het gaat aanpakken en welke concrete doelstellingen je daarbij nastreeft.

STAP 3: Stakeholders
Stakeholders zijn aanwijsbare personen en/of organisaties die op de één of andere wijze investeren  
en/of impact ondervinden van het project.

STAP 4: Input
De middelen die worden ingezet voor de instelling noemen we de input. Input kan bestaan uit geld, tijd 
van mensen en bijdragen in natura (zogeheten in kind donations bijdragen).

3 
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STAP 5: Activiteit
Alle stakeholders die een input leveren, doen iets. Voor elke stakeholder zal dit verschillend zijn.  
Zo zullen cliënten of bezoekers bijvoorbeeld ‘deelnemen’, een financier vooral ‘betalen en evalueren’,  
en de organisatie zelf ‘uitvoeren’.

STAP 6: Output
Output is een meetbare eenheid die het directe resultaat is van de activiteiten van de stakeholder op 
korte termijn. Het wordt uitgedrukt in aantallen opgeleverde diensten of producten. Elke stakeholder  
die ‘input’ levert, heeft ook een ‘output’.

STAP 7: Outcome & Impact (effect)
Outcome is het duurzame resultaat voor de stakeholder, ongeacht of deze een input heeft geleverd aan 
de organisatie. Outcome vindt meestal plaats ná de activiteit en buiten de organisatie en is daarom –  
in tegenstelling tot output – moeilijker te meten. Het gaat hierbij om het langetermijneffect. Deze impact 
wordt gecorrigeerd voor effecten die sowieso wel plaatsvinden (deadweight) en voor het aandeel dat het 
project heeft in het behaalde effect (attributie).

STAP 8: Indicatoren
Indicatoren zijn meetbare eenheden die iets zeggen over de mate waarin een impact wordt gerealiseerd. 
Omdat het (bijna) altijd om een verandering van een situatie gaat, zal de indicator altijd ‘meer’ of  
‘minder’ van iets zijn (of: ‘groter’/’kleiner’).

STAP 9: Waarderen
Middels een formule wordt per (verwachte) impact en bijbehorende indicatoren waarde toegekend die 
uiteindelijk de gecreëerde toegevoegde waarde per stakeholder en die van het totale project berekent. 

STAP 10: Projecties
Een projectie is een begroting voor de komende jaren.  

‘Wij zijn zelf overtuigd van de waarde van onze dienst, met name voor de klanten 
en mantelzorgers. Een SROI-analyse kan de baten ook voor de andere stake-
holders beter inzichtelijk maken.’
Annik Terryn, aan Z
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3.1. Fase 1 Theory of change 

Het begin van de SROI-analyse bestaat uit afbakening en het opstellen van een SMART geformuleerde 
‘Theory of Change’. Met een heldere en kritische blik bekijk je het project waarvan je de waarde wilt  
weten: Wat probeer je te veranderen of te bereiken? Welke resultaten wil je realiseren? Wat is  
de doelgroep en hoe groot is deze? Heeft deze ook echt een vraag? Wat is de urgentie van het  
probleem dat je wilt aanpakken? Hoe ga je het aanpakken? Over welke tijd loopt het project?

Denken en doordenken
‘De methodiek dwingt tot denken en blijven doordenken’. Zo omschrijft Monique Hermans, directeur 
Thuiszorg Rayon Heerlen van de Meander Groep, de belangrijkste opbrengst van de SROI-analyse. Samen 
met Alcander, de welzijnsorganisatie in Heerlen nam zij deel aan de pilot. ‘Voor ons is de leerervaring het 
belangrijkste. We zoeken naar manieren om andere partijen inzicht te verschaffen in de meerwaarde van 
ons werk. Daar heb je natuurlijk zelf je ideeën over en visie op. Maar je werkt vanuit je eigen referentie-
kader. SROI dwingt je om heel systematisch te kijken naar je eigen veronderstellingen en de positie van 
je stakeholders. Dat is verfrissend.’

Marktgericht
‘De prikkel om anders na te denken over het werk’, dat is wat Marion van Leeuwen, directeur van Stich-
ting Welzijn Ouderen Bodegraven het meeste aanspreekt in de SROI-methodiek. ‘Je krijgt beter zicht op 
de waarde en waardering van je dienstverlening. Dat maakt het makkelijker om een prijs te bepalen. Het 
heeft ons bijvoorbeeld meer grond onder de voeten gegeven bij het bepalen van de hoogte van een eigen 
bijdrage voor de dagopvang. De methodiek dwingt tot anders nadenken, meer marktgericht. En dat is 
hard nodig in onze sector, want dat is toch de toekomst. Het beroep op zorg en welzijn zal blijven groeien 
als gevolg van de vergrijzing. Het is goed als je dan kunt laten zien dat wat je doet iets oplevert.’

Legitimatie
Het is om verschillende redenen belangrijk om zo precies over een project na te denken. Allereerst wil 
je als organisatie, maar zeker ook als investeerder en betrokkene, tijdens en achteraf kunnen bepalen of 
het project geslaagd is. Zonder realistische doelen en inzicht in de omvang van het probleem en de doel-
groep is het lastig om veranderingen zichtbaar te maken. Ook vormt een goede ‘veranderingstheorie’ op 
voorhand de legitimatie voor het opzetten en financieren van een project. Als het goed is, heb je immers 
omschreven dát er daadwerkelijk een probleem is en hoe groot dat probleem is voor de betrokkenen. 
Wanneer er ook een overtuigend antwoord op de urgentievraag kan worden gegeven, heb je een stevige 
positie tegenover stakeholders die twijfelen aan deelname en/of financiering.

Argumenteren
aan Z, de welzijnsorganisatie in Terneuzen en omstreken, biedt samen met Curamus, zorg voor ouderen 
in Zeeuws-Vlaanderen. Al zeven jaar geven zij een bijzondere vorm van ondersteuning aan oudere boe-
ren (circa 55 cliënten) die te kampen hebben met beginnende dementie. Deze kunnen gebruik maken van 
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een vorm van dagopvang op boerderijen in de omgeving, waar zij ook activiteiten krijgen aange boden. 
Het is een vorm van zinvolle dagactiviteiten die de mantelzorgers ontlast. Financiering is er  
vanuit de AWBZ, maar toch blijft de financier kritisch.
‘De start van de SROI-pilot van MOgroep W&MD en ActiZ was voor ons een mooie aanleiding om dit 
project onder de loep te nemen’, zegt Annik Terryn, directeur van aan Z. ‘Wij zijn zelf overtuigd van de 
waarde ervan, met name voor de klanten en mantelzorgers. Een SROI-analyse zou de baten ook voor de 
andere stakeholders beter inzichtelijk kunnen maken.’
Een andere belangrijke reden om met de analyse aan de slag te gaan is de AWBZ-pakketmaatregel, 
waarmee bepaalde vormen van ondersteuning uit de AWBZ worden gehaald en worden overgeheveld 
naar de Wmo. ‘Als die maatregel ook gaat gelden voor deze doelgroep, zou het wel eens kunnen zijn dat 
we naar de gemeente moeten stappen voor financiering’, legt Annik Terryn uit. ‘Ook dan kan zo’n analyse 
een overtuigend argument vormen.’

Geen urgentie
Factor G, de welzijnsorganisatie in Gouda en omstreken, werkt met Vierstroom Zorgring in meerdere 
projecten samen. Voor één van de omliggende kleine kernen rond Gouda is gezamenlijk het plan ontwik-
keld om een zogenaamde ‘dorphuiskamer’ te starten; een inloopvoorziening voor ouderen. ‘In de kleinere 
kernen is zo’n voorziening niet aanwezig’, vertel Don van Lin, staffunctionaris werkontwikkeling bij Factor 
G. ‘Bij het plannen maken was onze verwachting dat de noodzaak om snel te starten er zeker zou zijn. 
Als gevolg van de pakketmaatregel zou een groep ouderen niet meer in aanmerking komen voor AWBZ-
gefinancierde ondersteuning. We zijn met diverse sleutelfiguren gaan praten om te bepalen hoe de  
behoefte precies lag. We hebben o.a. gesproken met beleidsambtenaren van de betrokken gemeenten, 
met iemand van de corporatie, bewonersverenigingen en de regiomanager MEE. Daaruit kwam naar 
voren dat er op lokaal niveau zeker behoefte is aan een voorziening voor de betreffende kern. Met name 
zelforganisaties, mantelzorgers en anderen zouden daar graag gebruik van willen maken. Maar uit die  
gesprekken werd ook duidelijk dat de doelgroep die wij op het oog hadden, nog geen acuut probleem 
heeft. De gevolgen van de pakketmaatregel zijn nog niet duidelijk. Daarnaast hadden we te maken met 
het feit dat de gemeenteraadsverkiezingen er aan zaten te komen en men geen besluiten wilde nemen 
over even tuele nieuwe voorzieningen. De combinatie van die feiten heeft ons doen besluiten dat de  
‘urgency’ om door te zetten er nu niet is. 
Het maken van de SROI-analyse heeft ons ertoe gebracht die afweging zorgvuldig te maken. In dat 
opzicht vind ik het ook geen verloren tijd, maar juist een hele positieve leerervaring. Anders waren we 
misschien veel meer op ons gevoel en eigen indruk afgegaan. Nu is gesproken met alle belanghebbende 
en hebben we de juiste afwegingen gemaakt. Dat is een belangrijke opbrengst voor ons.’
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3.2. Fase 2 Stakeholdersanalyse

Als het helder omschreven plan er eenmaal ligt, wordt de blik gericht op de betrokkenen. Wie zijn er alle-
maal op één of andere manier betrokken bij het project? En, wie niet, maar merkt wél iets van de effec-
ten ervan? Zeker deze laatste groep – de belanghebbenden – is relevant binnen het sociale en preventie 
domein, aangezien de opbrengsten en besparingen vaak bij anderen dan de investerende partijen terug 
zijn te zien.

De cliënt als stakeholder
‘SROI helpt je echt om je werk op een andere manier te waarderen’, stelt Mary Leune van Stichting 
Radius uit Leiden. Samen met Activite biedt Radius dagopvang en activiteiten voor ouderen. ‘We zijn wel 
gewend om vanuit kostenperspectief te denken, maar SROI maakt de opbrengsten zichtbaar, ook voor 
andere partijen.’ In de pilot in Leiden is de aandacht met name uitgegaan naar de opbrengsten voor de 
cliënten, de zorgvragers, en hun mantelzorgers. ‘Die groep wordt nog wel eens vergeten als stakeholder. 
Wij wilden juist aan de weet komen hoe zij onze dienstverlening waardeerden, en wat dat voor hen be-
tekent. Uit klanttevredenheidsonderzoeken krijg je wel een beeld, maar voor de SROI-analyse ga je toch 
nog wat dieper.’

Identificeren van stakeholders
Per sector bestaat er een aantal ‘usual suspects’: hoe verschillend projecten ook zijn, bepaalde stakehol-
ders komen veel voor. Binnen de branche welzijn en maatschappelijke dienstverlening is veelal de lokale 
overheid hoofd financier en opdrachtgever. Daarnaast zijn vaak fondsen, verzorgingshuizen, woning-
bouwcorporaties, bewoners- en winkeliersverenigingen, zorgverzekeraars, het zorgloket en scholen in 
beeld. Andere stakeholders zijn de primaire doelgroep (binnen deze branche een brede: van jong tot oud, 
gekenmerkt door veel diverse problematieken), familie en vrijwilligers ook belangrijke stakeholders. Ook 
binnen de zorgbranche zijn veelvoorkomende stakeholders aan te wijzen. Financiers van de zorgbranche 
zijn zorgverzekeraars (Zvw), zorgkantoren (AWBZ) en gemeenten (WMO en Wpg). Andere veel voorko-
mende stakeholders zijn huisartsen en andere professionals in de eerstelijn, jeugdzorg, verpleeghuizen, 
verzorgingshuizen, woningbouwcorporaties, familie, vrijwilligers, en welzijn en maatschappelijke dienst-
verlening.

En, nooit te vergeten: de eigen organisatie. Zorg- en welzijnsorganisaties voeren het werk in opdracht 
van haar financiers uit, maar zijn zelf zeker ook een stakeholder. Mét eigen doelen en belangen.

‘Het beroep op zorg en welzijn zal blijven groeien als gevolg van de vergrijzing. 
Het is goed als je dan kunt laten zien dat wat je doet iets oplevert.’
Marion van Leeuwen, Stichting Welzijn Ouderen Bodegraven



18

Inzicht
Saen Professionals, een thuiszorgorganisatie in Zaandam, en de Stichting Maatschappelijke Dienstverle-
ning Zaanstreek Waterland (SMD) bieden samen dagactiviteiten voor oudere migrantengroepen. Tot voor 
kort was er niet eerder een aanbod voor deze doelgroep in de regio. Serife Bice van Saen Professionals 
heeft deelgenomen aan de SROI-pilots. ‘Het was voor ons een verhelderend traject. We zijn met onze 
activiteiten begonnen omdat we wisten dat er een grote behoefte was bij deze doelgroep. We draaien die 
nu zonder subsidie. Wij leveren de begeleiding, SMD stelt de accommodatie beschikbaar. Voor de SROI-
pilot hebben we alle stakeholders nu in kaart gebracht. Daardoor hebben we beter zicht gekregen op de 
belanghebbenden en wat het hen oplevert. Dat maakt het makkelijker om straks bij hen aan te kloppen 
met de vraag of ze mee willen betalen aan deze voorziening. Want je hebt ook inzichtelijk gemaakt wat 
de baten zijn.’ 

Bezinnen
‘Gaandeweg het traject ben ik steeds meer gaan nadenken over onze rol’, vertelt Annik Terryn, directeur 
van aan Z, de welzijnsorganisatie in Terneuzen en omstreken. ‘De voorziening die wij onder loep hebben 
genomen wordt nu hoofdzakelijk gefinancierd met AWBZ-geld. Vanuit het steunpunt mantelzorgers zijn 
wij erbij betrokken. Maar het is maar de vraag of de huidige omvang van onze inzet wel zo voor de hand 
ligt. Daar moet ik nog over gaan praten met onze partners. Het is wel een inzicht dat door de analyse 
naar boven is gekomen.’

Perspectief
Na de identificatie van de stakeholders volgt een stakeholdersanalyse. Om ieders vorm van betrokkenheid 
in kaart te brengen, moet er strikt vanuit het perspectief van de stakeholder die onderzocht wordt, naar 
het project gekeken worden. Waarom is deze stakeholder een stakeholder? Deze vraag wordt beantwoord 
door kenmerken van stakeholders langs te lopen:

•  per stakeholder zoek je uit op welke manier deze investeert in het project. Dit kan zijn een subsidie, 
een gift, tijd (betaald of vrijwillig) of in natura (ruimte, materiaal, etc). Dit noemen we input;

•  iedere stakeholder die input levert, levert ook een daaraan verbonden activiteit. Van simpelweg  
betalen tot organiseren, begeleiden, vergaderen etc.;

•  iedere activiteit vertaalt zich naar uitkomsten van die activiteit, dit zijn aantallen opgeleverde diensten 
of producten. Dit is de output. Output zegt dus nog niets over de mate waarin een project geslaagd 
is of het beoogde effect behaald is;

•  iets heel anders dan output is de outcome: iedere stakeholder (ook die zónder inputactiviteit/output) 
die in de analyse is opgenomen, verwacht een lange- en/of kortetermijneffect voor zichzelf; 

•  om iets te kunnen zeggen over het al dan niet bereiken van de outcome die een stakeholder voor 
zichzelf verwacht, worden indicatoren opgesteld. Deze zijn meetbaar en SMART geformuleerd, zodat 
een eventuele verandering aantoonbaar is. Ook kan beoordeeld worden in hoeverre een project aan 
het slagen is of moet worden bijgestuurd.
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De stakeholdersanalyse vereist van diegene die de analyse uitvoert, dat deze zich werkelijk verplaatst 
in de andere partij. Als uitvoerende zorg- of welzijnsorganisatie moet er dan gedacht worden vanuit die 
lokale overheid, geldschieters, bedrijven, familie. Vaak betekent dit dat van een andere dan de eigen, 
vertrouwde denkwijze moet worden uitgaan. 

Draagvlak door analyse
Johan van der Kooi, projectmanager bij de afdeling Innovatie & Onderzoek bij Welzijngroep Sedna in Em-
men, is enthousiast over de SROI-methodiek. ‘In eerste instantie vraag je je wel af waar het nu precies 
toe leidt. Het is flink puzzelen met al die bedragen. Maar al doende krijg je het steeds beter in de vingers. 
Dan krijg je ook beter zicht op oorzaak en gevolg, bijvoorbeeld als een investering wordt opgehoogd.  
Ik denk wel dat je er lol in moet hebben om op zo’n manier naar het werk te kijken. Als je niks met be-
dragen hebt, is het waarschijnlijk niet echt leuk om te doen. Aan de andere kant: we zullen wel moeten. 
Financiers zullen steeds vaker vragen om inzicht in het rendement van maatschappelijke investeringen. 
Ik zal niet zeggen dat dit de enige manier is om dat te geven, waar het is wel een goede manier om eens 
anders na te denken over ons eigen werk en de toegevoegde waarde daarvan. De meerwaarde van de 
methodiek zit ’m wat mij betreft ook in de stakeholdersanalyse en het gesprek. Je verdiept je in elkaars 
belangen en positie. Dat creëert draagvlak; er ontstaat een gelijkwaardige samenwerkingsrelatie. Dat 
vind ik een grote plus.’

Beperken
PuurZuid en Combiwel hebben gezamenlijk in Amsterdam-Zuid onderzocht of het wenselijk was een voor-
ziening in het leven te roepen voor ouderen die niet langer meer binnen de AWBZ vallen. ‘Het zou een 
soort huiskamer voor ouderen moeten worden’, vertelt Marjorie Spaargaren, leidinggevende en coördina-
tor AWBZ-Wmo bij Combiwel. ‘Omdat het een voorziening zou moeten worden die tot nu toe niet bestaat, 
hebben we ervoor gekozen om onze plannen eens tegen het licht te houden met een SROI-analyse.’
Het bepalen en benaderen van de stakeholders bleek lastiger dan aanvankelijk gedacht. ‘We zitten nog 
in de planfase, dus het is lastig, zo niet onmogelijk, om de doelgroep zelf te vinden. Het probleem leek in 
eerste instantie urgenter dan het tot nu toe is. Tot nu toe kunnen zorginstellingen nog een beroep doen 
op een speciaal Wmo-potje bij de gemeente.’

3.3. Fase 3 Outcome en indicatoren

De outcome en indicatoren vormen een belangrijk onderdeel van een goede SROI-analyse. Uitgangspunt 
is immers dat de non-profitorganisaties – zoals welzijns- en zorgorganisaties – voor de maatschappij en 
specifieke stakeholders waarde creëren. Anders gezegd: impact hebben. Een SROI-analyse is een instru-
ment om die impact te meten. Om dit te kunnen doen, moet die analyse wel helder en concreet zijn, en 
vertaald worden naar meetbare indicatoren zodat valt af te lezen in hoeverre een outcome bereikt wordt. 
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Denkwerk
Feitelijke gegevens over input en output zijn doorgaans redelijk eenvoudig te achterhalen uit interne re-
gistratie- en managementinformatiesystemen of externe bronnen. Voor de outcome en indicatoren moet 
vooral veel denkwerk worden verricht. Wat boven tafel moet komen, is het effect (de impact of outcome) 
dat een stakeholder voor de korte en lange termijn voor zichzelf verwacht. Dat is niet altijd helder, zowel 
voor de organisatie als voor de stakeholder zelf. Vandaar dat benodigde intensieve denkwerk. .Als een 
outcome voor veel verschillende uitleggen vatbaar is en niet duidelijk is wat er precies veranderen moet, 
is de outcome ongeschikt. Dat geldt bijvoorbeeld voor een outcome als ‘beter functioneren’ of ‘partici-
peren in de samenleving’, en ‘tevredenheid jongeren’. Immers: wat wordt met ‘functioneren’ bedoeld? 
‘Beter’, ten opzichte van wat? Wat is er nu mis dan? Wat wordt met ‘participeren’ bedoeld? En hoe breed 
moet ‘de samenleving’ worden bezien? ‘Tevredenheid’ van jongeren...waarover? Waar zijn ze nu ontevre-
den over? Het beantwoorden van deze vragen en uiteindelijk formuleren van eenduidige outcomes kost 
de nodige tijd, maar is daarbij ook dé kans om met stakeholders goed in gesprek te raken.

Samen bepalen
In Hengelo hebben Carint en de Stichting Welzijn Ouderen Hengelo (SWO Hengelo) een dagvoorziening 
voor oudere migranten onder de loep genomen met behulp van de SROI-methodiek. Deze voorziening 
is het resultaat van een samenwerking tussen Carint en SWO Hengelo en wordt gefinancierd door de 
gemeente Hengelo vanuit Wmo-gelden. ‘We hebben samen met Carint een aantal outcomes geformu-
leerd’, vertelt Cora Mur, teammanager bij SWO Hengelo. ‘We zijn uitgekomen op zaken als ‘langer thuis 
blijven voor cliënten’, ‘minder eenzaamheid’, maar ook ‘het behoud van werkgelegenheid’. Omdat we een 
al bestaand project hebben gekozen, was het bepalen van die outcomes en indicatoren minder lastig, 
daar hadden we al eerder met elkaar over gesproken. Als je met een nieuw project wilt beginnen, is het 
verstandig om die outcomes en indicatoren samen met je stakeholders vast te stellen.’

Indicatoren
Als de outcome helder is, wordt deze vertaald naar een of meerdere indicatoren. Deze vertellen iets over 
de mate waarin een outcome bereikt wordt. Indicatoren zijn meetbaar en SMART geformuleerd, zodat 
een eventuele verandering aantoonbaar is. Ook kan er beoordeeld worden in hoeverre een project aan 
het slagen is of moet worden bijgestuurd. De indicator wordt zo geformuleerd dat deze in een financiële 
waarde kan worden uitgedrukt. Veelal gaan indicatoren over een toe- of afname van kosten of opbreng-
sten. Als een gemeente via dagbesteding voor ouderen beoogt dat mantelzorgers tijd over houden om 
te kunnen gaan werken, zou de afname van het aantal uitkeringen hiervan een indicator kunnen zijn. 
Als een winkeliersvereniging verwacht dat een coachingsproject tot gevolg heeft dat winkeliers minder 
overlast hebben van hangjongeren, dan kan de afname van de kosten voor herstel van schade hier een 
indicator voor zijn. 

‘Uit klanttevredenheidsonderzoeken krijg je wel een beeld, maar voor de SROI-
analyse ga je toch nog wat dieper.’
Mary Leune, Stichting Radius
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In dit stadium waarin stakeholders naar de doelen en effecten wordt gevraagd, is het erg belangrijk om 
terug te koppelen naar de theory of change. Sluiten de outcomes wel aan bij het probleem waar 
het hele project om begonnen is? 

Concreet maken
‘We hebben bij het bepalen van de outcomes vooral gewerkt met hypotheses’, vertelt Marjorie Spaarga-
ren van Combiwel over de pilot in Amsterdam-Zuid. Het bleek in de praktijk lastig om iedereen te spreken 
te krijgen. Zo beredeneerden Marjorie en Siebe Janse van zorgorganisatie PuurZuid bijvoorbeeld dat  
ouderen als beoogd doel hebben ‘minder eenzaam zijn’ en dat een ‘toename van sociale contacten’ daar-
van een indicator is. Voor het gemeente stadsdeel zuid werd de outcome ‘minder stille overlast’ geformu-
leerd met als indicator ‘lagere kosten maatschappelijke dienstverlening’. 
‘De stakeholders toonden weliswaar interesse, maar zijn nog niet erg vertrouwd met de methodiek.  
Eigenlijk denk ik dat je gezamenlijk met je stakeholders aan zo’n analyse zou moeten werken. Dan krijg 
je hardere cijfers op tafel en wordt zo’n case concreter.’

Inzichtelijk maken
Zorggroep Tangenborgh en Welzijngroep Sedna in Emmen hebben samen onderzocht of er mogelijkheden 
zijn om te komen tot een aanbod voor ouderen die door de pakketmaatregel niet meer in aanmerking 
komen voor dagbesteding. De focus lag daarbij op aansluiting bij een bestaande woonvoorziening voor 
ouderen in de wijk Emmermeer. Uit de stakeholdersanalyse kwam naar voren dat er met name voor de 
gemeente en de woningcorporatie die de woonvoorziening exploiteert grote voordelen waren te behalen. 
Voor de gemeente Emmen was bijvoorbeeld ‘verminderen inzet thuiszorg WMO’ een outcome, met als 
indicator een verlaging van de kosten aan ondersteuning van 75-plussers. 
‘Het mooie van deze methodiek is dat je in gesprek gaat met je partners op basis van wat je haast een 
bedrijfsplan kunt noemen’, zegt Max Staal, beleidsmedewerker bij Tangenborgh. ‘Je komt niet alleen met 
een idee, maar ook met een financiële onderbouwing ten aanzien van de te verwachten opbrengsten. Dat 
wekt direct de interesse van je gesprekspartners. Voor de corporatie bijvoorbeeld betekent het concreet 
dat mensen langer in hun huis kunnen blijven wonen, en dus dat ze minder mutaties hebben in het  
bewonersbestand. Dat is voor hen vaak een grote kostenpost.’
Kostenvoordeel voor de gemeente is te bereiken door een structureel lagere kostprijs van de zorg. ‘In ons 
plan willen we bij de dagbesteding ook werken met vrijwilligers, in het kader van sociale activering’, legt 
Max Staal uit. ‘Dat bespaart enerzijds kosten en anderzijds doe je iets voor mensen in een uitkerings-
situatie. Dat is voor de gemeente ook aantrekkelijk.’ SROI is in dat licht bezien een goed instrument om 
partijen te interesseren voor een investering. Max Staal: ‘Je vraagt niet om geld voor een leuk plan, maar 
je komt met een concept dat partijen geld bespaart. De SROI-analyse is een goede onderbouwing.’
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Toetsen
Alcander en de Meander Groep (Heerlen) hebben gezamenlijk de plannen voor een nog te starten dagop-
vang in een van de wijken geanalyseerd met SROI. ‘De investeringen lagen al vast, terwijl we de gesprek-
ken met de stakeholders nog moeten voeren’, legt Monique Hermans van de Meander Groep uit. ‘Idealiter 
zou je in het kader van SROI die gesprekken eerst met elkaar voeren en dan samen een bedrijfsplan 
maken voor een nieuwe voorziening, op basis van de uitkomsten van de analyse. SROI kan dan een goed 
instrument zijn om de kosten en opbrengsten inzichtelijk te maken. Nu gebruiken we de analyse om te 
toetsen of wat we van tevoren hebben bedacht wel het gewenste resultaat oplevert. Dat de ouderen er 
baat bij zullen hebben, daar twijfel ik niet aan. Maar ik ben wel benieuwd wat de analyse oplevert in  
termen van investering en waardering. En of dat toereikend is.’

3.4. Fase 4 Verificatie

Nadat eerst intern vanuit het perspectief van de stakeholders gekeken is naar de input/output/activi-
teiten/outcomes/indicatoren, zullen deze gegevens gecontroleerd (geverifieerd) moeten worden bij de 
stakeholders zelf. 

Ken je stakeholder!
In gesprekken met de doelgroep en partners worden de gegevens, die door de uitvoerende organisatie 
zijn geïnventariseerd en beredeneerd, gezamenlijk vastgesteld. Dit voorkomt dat je als uitvoerende orga-
nisatie teveel voor de ander denkt en het creëert ruimte om de eigen belangen boven tafel te krijgen. 

Solide basis
‘Het gesprek met de stakeholders is essentieel’, denkt Marjorie Spaargaren van Combiwel (Amsterdam-
Zuid). ‘Tijdens de plot heb ik gemerkt dat je snel geneigd bent zaken in te vullen voor anderen. Iedereen 
werkt vanuit veronderstellingen en aannames. Relaties bestaan vaak al heel lang en het is bijna van-
zelfsprekend dat partijen meedoen, ‘omdat ze dat altijd doen’. De kracht van de methodiek is dat die je 
dwingt om het gesprek opnieuw met elkaar te voeren. Dat kan heel veel opleveren. Het brengt je dich-
ter bij elkaar. We hebben nu de analyse gezamenlijk gedaan (samen met PuurZuid), maar ik zou ervoor 
pleiten om een volgende analyse met een heel team van betrokken partijen te maken. Zelfs als je niet de 
hele analyse voltooid, levert het veel op: begrip voor elkaars positie en belangen. Dat is de beste basis 
voor een solide samenwerking.’

Iedere stakeholder heeft eigen redenen om betrokken te zijn bij een zorg- of welzijnsproject. Doorgaans 
verwachten betrokkenen een effect dat op een of andere manier gunstig is en dus motiveert om te inves-
teren. Het is zowel voor deze betrokkenen als voor de uitvoerende organisatie heel belangrijk om deze re-
denen en verwachtingen te kennen. Als een stakeholder investeert en stille verwachtingen heeft waar niet 
aan voldaan wordt, is immers de kans groot dat deze stakeholder op z’n minst ontevreden is of zich zelfs 
terugtrekt. Als bijvoorbeeld een project wordt opgezet vanuit het idee dat potentieel criminele jongeren 
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sociale vaardigheden worden bijgebracht om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, en de deel-
nemende jongeren verwachten aan het einde van het traject een baan te krijgen, dan ligt teleurstelling 
– met afhaken als gevolg – op de loer. Sprekend voorbeeld is de gesubsidieerde ID-(Melkert)baan. De 
outcome voor de doelgroep is duidelijk: ‘werk en/of activering’. De overheid (SZW) had met de ID-banen 
als doel om mensen door te laten stromen naar betaald werk. De stakeholders zorg- en welzijnsorganisa-
ties waren blij met gratis personeel en maakten van doorstromen niet veel werk. Uiteindelijk bereikte de 
overheid – de financier – niet het verwachte effect en hief vanzelfsprekend de banen op. 

Het verkrijgen van informatie en het voeren van gesprekken met stakeholders vergt dan wel tijd, het 
uiteindelijke inzicht in informatie over beweegredenen van je stakeholder is waardevol en draagt bij aan 
het doen slagen van het project. 

Als de stakeholder niet wil
Soms blijken stakeholders weliswaar geïnteresseerd, maar toch ook terughoudend te zijn met informatie. 
Zo gingen de Stichting Welzijn Ouderen Hof van Twente en de Carint Reggeland Groep in gesprek met de 
gemeente over een voorziening voor ouderen in Bentelo, een van de kleine kernen van de gemeente. ‘Het 
was een ingewikkeld gesprek’, stelt Gerri Bannink, manager welzijn bij Carint. ‘Hoewel we duidelijk heb-
ben aangegeven dat de gesprekken voor ons oriënterend waren en dienden om de SROI-methodiek uit 
te proberen, was de gemeente enigszins terughoudend. Men was huiverig om toezeggingen te doen waar 
wij als aanbieder later op terug zouden kunnen komen. Dat was helemaal niet ons doel, maar daardoor 
was het lastig om in gesprek te raken over het bepalen van de waarde en investeringen. Dat betekent dat 
je dan moet blijven werken met inschattingen en aannames. Dat maakt over de betrouwbaarheid van de 
uitkomsten twijfelachtig.’

Attributie
Als de outcomes en indicatoren zijn opgesteld, wordt stakeholders gevraagd om de behaalde of beoogde 
resultaten van het project te nuanceren. Hiermee wordt bedoeld dat resultaten doorgaans niet eenvou-
digweg zijn toe te kennen aan één project van één organisatie. De uitkomsten van een project worden 
daarom gecorrigeerd voor attributie en deadweight. Attributie houdt in dat de stakeholder een onder-
bouwde schatting maakt (in percentages) van de omvang van de bijdrage van het project waarin ze in-
vesteren. Neem bijvoorbeeld het probleem van de relatief hogere zorgconsumptie onder alleenstaande en 
eenzame ouderen. Een nieuw opgestarte dagopvang voor deze doelgroep boekt successen met het ver-
maken van deze mensen maar ook op het gebied van signaleren en preventief ingrijpen. Nu kan het goed 
zijn dat parallel aan de dagopvang het buurthuis, de woningbouwcorporatie of andere partijen zich ook 
met dit probleem van deze doelgroep bezig houden. Als na enige tijd blijkt dat de zorgconsumptie signifi-
cant verminderd is en de doelgroep aangeeft zich minder eenzaam te voelen dan dient te worden bere-
deneerd in welke mate partijen aan dit succes hebben bijgedragen. Of neem het probleem van voortijdig 
schoolverlaten van jongeren op een VMBO school. Naast de welzijnsorganisatie die een coachingsproject 
heeft gestart waarin vrijwillige coaches potentiële schoolverlaters begeleidt, onderneemt op datzelfde mo-
ment misschien ook de school zelf, het UWV of een andere welzijnsorganisatie actie voor deze doelgroep. 
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Als dan blijkt dat het aantal schoolverlaters daalt, dient er nagedacht te worden over de mate waarin dit 
succes te danken is aan die ene welzijnsorganisatie. 

Nadruk op voordelen
Het bepalen van de attributie blijkt in de praktijk niet eenvoudig. Veel van de organisaties die hebben 
deelgenomen schatten het effect van hun project laag in, zeker als het om de opbrengst voor de eigen 
organisatie gaat. ‘Het is ook een kwestie van keuzes durven maken’, vindt Johan van der Kooi, project-
manager bij de afdeling innovatie en onderzoek van de Welzijngroep Sedna in Emmen. ‘Wij hebben vooral 
gefocust op de opbrengsten voor andere partijen, omdat we daar de argumenten zien om hun betrokken-
heid te versterken. Wil je de stakeholders meekrijgen dan moet je de nadruk leggen op de te resultaten 
die je voor hen kunt bereiken.’

Deadweight
Ook wordt stakeholders gevraagd de effecten te corrigeren middels het bepalen van deadweight. Dit is 
niets meer dan te vragen: als ons project niet zou bestaan, hoe groot is dan de kans dat het probleem 
toch wel wordt opgelost? Deze onderbouwde schatting – de zogeheten ‘deadweight’ – wordt in mindering 
gebracht op de uiteindelijke uitkomst van de impact. Een voorbeeld: een reïntegratiebureau bemiddelt 
15% van haar klanten binnen een jaar naar een baan. Uit statistieken blijkt dat van deze doelgroep 6% 
ook zonder ondersteuning wel werk vindt. De toegevoegde waarde van het reïntegratiebureau is dus 9% 
in plaats van 15%.

Voor zowel attributie als deadweight geldt dat steakholders een inschatting maken. In een toelichting per 
outcome en indicator wordt de betrouwbaarheid van deze schatting beargumenteerd. Dit maakt dat er 
onderbouwde aannames ontstaan over de impact.

3.5. Fase 5 Waarderen 

Nu wordt berekend wat de opbrengst van de gemeten activiteiten (impact) is. Dit is de fase waarin er een 
waarde wordt toegekend aan de beoogde of reeds behaalde effecten. Hierbij moet voor de duidelijkheid 
een opmerking gemaakt worden over de mogelijkheid en wenselijkheid van het in geld uitdrukken van de 
effecten van welzijnswerk:

‘Het maken van de SROI-analyse heeft ons ertoe gebracht een zorgvuldige afwe-
ging te maken. In dat opzicht vind ik het een hele positieve leerervaring. Anders 
waren we misschien veel meer op ons gevoel en eigen indruk afgegaan. Nu is 
gesproken met alle belanghebbende en hebben we de juiste afwegingen gemaakt.’
Don van Lin, staffunctionaris werkontwikkeling bij Factor G
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‘Het blijft belangrijk te realiseren dat niet ‘de waarde van leven’, ‘de waarde van een gehandicapte’ 
of ‘de waarde van natuur’ wordt gemonetariseerd, maar dat slechts de investering in een verande-
ring wordt uitgedrukt in een financieel getal om te beoordelen of (en hoeveel) de investering toege-
voegde waarde heeft’ (Franssen en Scholten, 2007, p. 63) 

Met SROI wordt uiteindelijk de toegevoegde waarde van een project zichtbaar. Om de verhouding tussen 
de investering en de waarde van de opbrengst in beeld te krijgen, moet aan de input- en resultaatkant 
dezelfde eenheid gebruikt worden die een waarde representeert. Dit maakt het mogelijk om de omvang 
van de investering en de omvang van de waarde van de opbrengst tegen elkaar af te zetten. Geld is een 
afgesproken eenheid waarin waarde ligt besloten. 

Praktisch betekent dit dat de input en de indicatoren in geld worden uitgedrukt. De input in non-profit 
bestaat veelal uit geld, een investering van tijd door bijvoorbeeld vrijwilligers of materiaal, die worden 
vertaald naar de financiële waarde ervan. De indicatoren worden zo opgesteld dat de kostenbesparingen 
of opbrengsten relatief makkelijk te achterhalen zijn: een afname van bijvoorbeeld zorg-, bemiddelings-, 
reparatie- of uitkeringskosten. 

Besparen
Max Staal van Tangenborgh en Johan van der Kooi van Welzijngroep Sedna hebben voor hun plan voor de 
dagopvang nog niet alle indicatoren kunnen waarderen. Voor bepaalde indicatoren hebben zij nog (meer) 
informatie nodig van de stakeholder(s), voor anderen hebben ze een realistische aanname gedaan. Een 
voorbeeld is de monetarisering van de input en indicatoren van de gemeente Emmen. De gemeente wil 
investeren in de dagopvang, onder andere omdat zij een verlaging van kosten voor thuiszorg aan 75-
plussers beogen (outcome). De investering van de gemeente is begroot op een bedrag van € 44.000,-. 
Max Staal van Tangenborgh: ‘Voor de indicator “vermindering kosten hulp aan 75+” hebben we berede-
neerd dat dit voor alle tien van de deelnemers geldt. We nemen aan dat een vermindering van de huis-
houdelijke hulp uitkomt op een half uur per week, tegen een tarief van € 20 per uur. Dit levert per deel-
nemer een besparing op van € 520 op jaarbasis en dus een totale besparing van € 5.200 per jaar.  
Het aantal jaren waarover we dit effect van de Dagopvang Plus hebben berekend is 2. Over de periode  
die het project zou duren zou dus € 10.400 kunnen worden bespaard. Het bedrag wordt gecorrigeerd voor 
deadweight x attributie (90%), waardoor er een sociale waarde uitkomt van € 9.360. Per deelnemer is 
dat € 936.” 
Een voorbeeld van een andere stakeholder is de woningbouwcorporatie. Een van de redenen om te inves-
teren zou kunnen zijn een vermindering van het aantal mutaties (outcome). De wooncorporaties dragen 
bij in de huur. Zij verstrekken per corporatie per jaar een bedrag van € 2.000, hetgeen over een periode 
van twee jaar neer komt op een totaal bedrag van € 8.000. Bij de indicator “minder mutaties huurwo-
ningen” hebben we ingeschat, dat iedere mutatie voor een wooncorporatie gemiddeld voor € 1.000 aan 
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kosten met zich meebrengt. Als Dagopvang Plus kan zorgen voor vijf mutaties minder per jaar, levert dat 
een besparing op van € 5.000.”

Niet eenvoudig
Het bepalen van de waarde van de opbrengsten blijft voor veel organisaties lastig. Vooral het maken van 
goed onderbouwde aannames en die als waardevol beschouwen, is mensen nog niet vertrouwd. Ondanks 
dat het gebruikelijk is dat ondernemers plannen maken op basis van onderbouwde aannames lijkt dit 
in deze sectoren minder vanzelfsprekend. Monique Hermans, directeur Thuiszorg Rayon Heerlen van de 
Meander Groep: ‘Het “realiseren van de beleidsdoelstellingen van de gemeente” is makkelijker te kapita-
liseren dan “het verminderen van eenzaamheid”. Voor mijn gevoel blijft het toch een subjectieve aangele-
genheid. Ik zie er zeker wel het belang van in; we moeten proberen de opbrengsten van ons werk harder 
te maken. Een hulpmiddel daarbij kan ook zijn om achteraf te meten wat er terecht is gekomen van wat 
je je had voorgenomen. Als je kunt vaststellen dat er inderdaad minder een beroep op zorg is gedaan, 
kun je ook bepalen wat daarmee bespaard is. Op die manier krijg je meer ervaringscijfers die het bij 
volgende analyses mogelijk maken om meer gefundeerde aannames te doen ten aanzien van de waarde 
van bepaalde opbrengsten. Dan krijg je meer vaste grond onder voeten. Een andere optie zou zijn om te 
kijken of het mogelijk is om landelijke standaarden te ontwikkelen voor het bepalen van de opbrengst van 
een investering. Dat biedt ook meer houvast.’
 
Waarderen met de doelgroep
Voor de doelgroep en stakeholders als vrijwilligers en familie, wordt niet gezocht naar een kostenbespa-
ring of financiële opbrengst van het project. Deze doelgroep wordt in gespreks- of spelvorm gevraagd 
naar de waarde die deelname aan het project en de (beoogde) effecten voor hen heeft, zónder dat er 
over geld gesproken wordt. Dit kan op verschillende manieren. Een manier is om bijvoorbeeld te vragen: 
‘Als ons project voor jou belangrijk is, zou je dan bereid zijn om…’: bijvoorbeeld (1) twee dagen per week 
vrijwilligerswerk te doen, (2) het abonnement op een tijdschrift te beëindigen?, (3) dit jaar niet op vakan-
tie te gaan? Door mensen hiernaar te vragen krijg je inzicht in het ‘offer’ dat de stakeholder bereid is te 
brengen. Een andere, meer speelse mogelijkheid om inzicht te krijgen in de waarde voor de doelgroep, is 
om een waarderingsspel te spelen. In aansluiting op de belevingswereld van de mensen die je bevraagt, 
wordt een tiental producten of diensten op kaarten afgebeeld. Denk aan ‘weekendje Center Parks’, ‘I-pod’, 
‘fiets’, ‘bloemetje’ etc. Er komt ook een kaart bij waarop de nieuwe zorg- of welzijnsdienst, of specifieker 
nog, de impact omschreven wordt. In groepen wordt vervolgens gevraagd om met elkaar tot een volg-
orde van de kaarten te komen waarbij die orde bepaald wordt door de mate van belang (de waarde!) die 
men er aan hecht. Diegene die het spel organiseert kent de waarde van de verschillende kaarten en kan 
vanwege de ordening eenvoudigweg bepalen welke financiële waarde er indirect wordt toegekend aan de 
extra kaart.
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Verstevigen samenwerking
Stichting Welzijn Ouderen Hof van Twente en de Carint Reggeland Groep hebben met behulp van SROI 
een vorm van dagverzorging voor ouderen in Bentelo, een kleine kern in de gemeente Hof van Twente, 
onderzocht. Eén van de hoofdtaken van de voorziening, naast de zorg voor ouderen, is het ontlasten van 
de mantelzorgers. ‘Wij hebben het waardespel gespeeld met de ouderen en de mantelzorgers’, legt Gerri 
Bannink, manager welzijn bij Carint, uit. ‘Dat was niet alleen erg leuk om te doen, maar het geeft ook 
veel inzicht in hoe belangrijk zo’n voorziening is voor de betrokkenen. Zeker in zo’n kleine kern is een 
voorziening als deze essentieel, om dat er geen alternatieven zijn. De voorziening scoorde, samen met 
zaken als vervoer en telefoon, erg hoog.’
Gerri Bannink wil verder met SROI. ‘Ik weet nog niet in wat voor vorm, maar ik zou graag nog eens een 
project op die manier tegen het licht houden. Ik ga daar ook intern binnen onze organisatie over praten. 
Ik vind het wel lastig om nu op eigen houtje verder te gaan; ik denk niet dat ik de methodiek voldoende 
beheers. De samenwerking met SWO Hof van Twente is door de SROI-pilot verstevigd. Ik hoop en ver-
wacht dat we in de toekomst vaker dingen samen kunnen doen.’

3.6. Fase 6 Berekenen maatschappelijke waarde

Uiteindelijk wordt de daadwerkelijke berekening van het sociaal rendement ten opzichte van de investe-
ring (input) gemaakt. Zowel voor elke stakeholder afzonderlijk als voor het totale project. Een organisatie 
kan nu eenvoudig zien voor welke stakeholder zij waarde creëert, en wat de omvang van die waarde is.

Noodzakelijke stap?
Voor lang niet alle deelnemende organisaties is de laatste stap ook een noodzakelijke, al zijn er wel een 
aantal die dat zeker van plan zijn. Peter Scholten (Scholten & Fransen) vindt het wel een essentiële stap 
in de SROI-analyse. ‘In deze fase probeer je te bepalen hoe belangrijk een klant de geboden dienstverle-
ning vindt. Wat heeft hij of zij ervoor over? Dat klinkt sommigen misschien plat in de oren, maar het is in 
mijn ogen wel een noodzakelijke stap. Je kunt heel druk zijn met diensten waar klanten heel erg tevreden 
over zijn, maar waar ze maar weinig waarde aan hechten. De NS meet te tevredenheid van haar reizi-
gers. Maar ik kan weliswaar heel tevreden zijn met de kwaliteit van het nieuwe lederen meubilair, maar 
misschien vind ik een goedkoper treinkaartje wel veel belangrijker.’

‘Voor de SROI-pilot hebben we alle stakeholders nu in kaart gebracht. Daardoor 
hebben we beter zicht gekregen op de belanghebbenden en wat het hen oplevert. 
Dat maakt het makkelijker om straks bij hen aan te kloppen met de vraag of ze 
mee willen betalen aan deze voorziening. Want je hebt ook inzichtelijk gemaakt 
wat de baten zijn.’
Serife Bice, Saen Professionals 
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Opbrengst in kaart gebracht
In de Dagopvang Plus-case in Emmen is voor alle stakeholders de input gemonetariseerd en zijn ook de 
meeste indicatoren vertaald naar een financiële waarde. Deze zijn vervolgens gecorrigeerd voor dead-
weight en attributie. Per indicator zijn totale waarden voor de hele doelgroep en per persoon gecalcu-
leerd. Al deze waarden kun je optellen om tot een totale waarde te komen. Max Staal van Tangenborgh: 
‘Jaar 1 is nu vastgesteld. Wij hebben voor het tweede jaar de investering vastgesteld op  € 47.500. Dit op 
basis van dezelfde uitgangspunten als het eerste jaar. Er kan wel een doorstroom aan deelnemers plaats-
vinden, maar de capaciteit van de opvang laat vooralsnog geen groei toe. Het aantal deelnemers blijft dus 
10. De netto sociale waarde (minus de investeringen) voor het eerste jaar was € 14.788 en deze is voor 
het tweede jaar maar ietsje gestegen naar € 15.358. De SROI ratio is 1.32. Dit betekent dat iemand die  
€ 1 investeert in onze dagopvang, € 1,32 aan sociale waarde creëert.’

Anders onderbouwen
SWO Bodegraven verzorgt al een aantal jaren de AWBZ-geïndiceerde zorg in de gemeente Bodegraven 
als onderaannemer van Zorgpartners Midden-Holland. De samenwerking rond deze voorziening draait dus 
al lange tijd en de invulling daarvan is goed uitgekristalliseerd. Als gevolg van de AWBZ-pakketmaatregel 
verandert er een en ander in de financiering en daarom hebben de organisaties besloten mee te doen aan 
de SROI-pilot. ‘We hebben door tijdgebrek en andere prioriteiten niet de hele analyse afgerond’, vertel 
Marion van Leeuwen, directeur van SWO Bodegraven. ‘Maar toch heeft het ons veel opgeleverd. De bevin-
dingen van de pilot hebben we gebruikt voor een bedrijfsplan voor een andere voorziening waarmee we 
binnenkort naar de gemeente gaan. SROI is voor ons een aanleiding gebleken om op een andere manier 
naar het werk te kijken, waardoor we nu in staat zijn een subsidieaanvraag anders te onderbouwen. Dat 
is voor ons de grootste winst.’

SROI-coëfficient
Het sociaal rendement wordt uitgedrukt in de SROI–coëfficiënt, waarbij een coëfficiënt van 1 gelijk staat 
aan de gedane investering. Een SROI-ratio van 1 wil zeggen: iedere geïnvesteerde euro levert één euro 
op aan opbrengsten. Een ratio boven 1 geeft aan dat de organisatie waarde creëert, een ratio die lager 
betekent dat de organisatie waarde verliest.

De SROI-ratio is de verhouding tussen alle kosten en alle opbrengsten. Afhankelijk van de aard van het 
project of het programma dat wordt geanalyseerd, kan de SROI–coëfficiënt een prognose leveren over 
meerdere jaren. De fase van waarderen maakt zichtbaar welke toegevoegde waarde het project of pro-
gramma heeft geleverd. De analyse die hieruit voort komt kan aanleiding geven tot het maken van keu-
zes in de uitvoerings-organisatie. Misschien moet er op andere doelgroep of een andere outcome gekoerst 
worden, moeten andere middelen worden ingezet, kan er met minder capaciteit gewerkt worden of is er 
juist meer nodig. Ook kan het toekomstige opbrengsten zichtbaar maken en gebruikt worden voor bor-
ging van de continuïteit van bestaande investeringen of het aantrekken van nieuwe investeerders.
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Methodiek
Het inzichtelijk maken van de toegevoegde waarde van zorg en welzijn zal steeds meer op de agenda 
komen bij financiers. Cora Mur van SWO Hengelo denkt dat het steeds meer gemeengoed zal worden. ‘De 
gemeente, onze belangrijkste financier, vindt het erg belangrijk om een onderbouwing te krijgen van wat 
we doen. De gemeente wil weten of een investering iets oplevert en waar die werkzame component dan 
inzit. Als uitvoerder van het gemeentelijke beleid zul je dus moeten zoeken naar manieren om je toege-
voegde waarde inzichtelijk te maken. SROI zie ik in dat licht als een methodiek die daarbij helpt. Het is 
bovendien een gevalideerd instrument, waarmee al heel wat ervaring is opgedaan.’

Wat is de waarde?
Mary Leune van Stichting Radius (Leiden) vind het lastig om van bepaalde zaken de waarde te bepa-
len. ‘Als we er vanuit gaan dat onze dienstverlening zou leiden tot bijvoorbeeld minder bezoek aan de 
huisarts, wat voor waarde moet je daar dan aan toekennen? De berekening die wij hebben gemaakt, is 
gestoeld op een aantal aannames’. Deze aannames hebben betrekking op de kosten van consulten en 
opnames en de vermindering daarvan. Aan de deelnemers en familie hebben Radius en Activite via een 
waardenspel gevraagd wat de waarde van respectievelijk de dagbesteding en meer vrije tijd is. ‘De SROI-
coëfficiënt die er bij ons uit kwam, is erg hoog, wat betekent dat er veel rendement wordt gehaald.  
Ik vind het moeilijk om daar iets uit af te leiden.’ 

Toekomst
Of SROI dé methodiek is waarmee maatschappelijke organisaties hun toegevoegde waarde inzichtelijk 
kunnen maken, is op basis van deze ene ervaring niet te zeggen. ‘Daarvoor zal ik me er verder in moe-
ten verdiepen’, stelt Annik Terryn, directeur van aan Z (Terneuzen). ‘Het is wel iets waar ik mee verder 
wil. We gaan binnenkort een andere pilot evalueren, een project rond wijkgerichte thuishulp. Wellicht is 
het maken van een SROI-analyse een goede manier om de opbrengsten daarvan in kaart te brengen. 
Daarvoor moet ik me dan wel nog wat meer in de theorie verdiepen. Deze pilot is in een erg hoog tempo 
uitgevoerd. Ik wil er iets meer tijd voor hebben.’

Don van Lin van het Goudse Factor-G ziet ook mogelijkheden voor een vervolg. ‘Er zijn plannen voor het 
ontwikkelen van een vergelijkbare voorziening in een andere kern. Ik denk dat het interessant is om daar 
een vergelijkbare SROI-analyse te maken. Voorwaarde is dan wel dat de bestuurlijk rust is teruggekeerd. 
Als de uitgangsposities van betrokken partijen weer helder is, wil ik zeker opnieuw aan de slag met SROI.’

Anders denken
Nog niet alle pilot-organisaties hebben de analyse al helemaal afgerond. Het is ook niet zeker dat ze dat 
allemaal gaan doen. Toch is de opbrengst van het traject voor de meeste al wel helder. ‘SROI is voor mij 
op de eerste plaats een andere manier van nadenken over je werk’, zegt Serife Bice van Saen Professio-
nals (Zaandam). ‘Je gaat nadenken over zaken waar je anders, door de drukte van het dagelijkse werk, 
niet aan toekomt. Het denken in termen van investeringen en opbrengsten ligt niet altijd voor de hand 
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in onze sector. Maar het is wel heel erg verhelderend. Ik vond de theorie behoorlijk ingewikkeld en durf 
zeker niet te zeggen dat ik het nu in de vingers heb. Maar deze kennismaking met SROI smaakt wel naar 
meer.’

‘De meerwaarde van de methodiek zit ’m wat mij betreft ook in de stakeholders-
analyse en het gesprek. Je verdiept je in elkaars belangen en positie. Dat creëert 
draagvlak; er ontstaat een gelijkwaardige samenwerkingsrelatie. Dat vind ik een 
grote plus.’
Johan van der Kooi, Welzijngroep Sedna
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4   Voorbeeld van een SROI-analyse

Stap 1: Introductie

Wij zijn Max Staal van Zorggroep Tangenborgh en Johan van der Kooi van Welzijngroep Sedna en zijn 
beide beleidsontwikkelaars. 

Welzijngroep Sedna is een ondernemende welzijnsorganisatie die diensten aanbiedt op het brede ter-
rein van wonen, werken, weten, welzijn en veiligheid. Door wijk- en dorpsgericht werken wordt zo dicht 
mogelijk aangesloten bij de burgers, waarbij wordt uitgegaan van de kracht van de burger en van de 
leefsituatie waarin deze burger zich bevindt.
Zorggroep Tangenborgh is een zorgorganisatie die actief is in de regio Zuid-Oost Drenthe op het ge-
bied van woonzorg, verpleeghuiszorg, thuiszorg en de verhuur van ouderenwoningen. Uitgangspunt van 
de zorg is het genormaliseerd wonen.
Sedna en Tangenborgh werken bij voorkeur in ketens, samen met hun partners WWZ en zijn aanvullend 
op elkaar. Zo ook in het gezamenlijke project ‘Dagopvang Plus’, een nieuwe dienst voor ouderen met een 
beperking. Deze dienst is met name bedoeld om ouderen (voornamelijk 75+) op te vangen die te maken 
hebben gekregen met de wijzigingen binnen de AWBZ. Deze dienst zorgt er eveneens voor dat de mantel-
zorgers van deze ouderen ontlast worden.

Sociale Dagopvang Ouderen Plus Emmermeer
‘Dagopvang Plus’ is een nog te ontwikkelen dienst waarop wij de SROI-analyse hebben toegepast. Onze 
ervaringen willen wij graag met u delen en wij zullen u per stap door de SROI–analyse loodsen en alle 
stappen van een toelichting voorzien. 

STaP 2: Theory of Change

Deze stap is erg belangrijk: de veranderingstheorie vormt het uitgangspunt voor de hele ver-
dere analyse. Het is de eerste stap om het probleem te definiëren en je wordt gedwongen zo 
kort en bondig mogelijk te zijn. Met een vage formulering komt je jezelf later in het proces 
tegen en wordt het model onbeheersbaar. Hoe scherper je in het begin het uitgangspunt voor 
verandering formuleert, hoe makkelijker het vervolg van de verdere analyse wordt. Het lijkt 
eenvoudig, maar vergt veel denkwerk. 
Op het in de Theory of Change omschreven probleem hebben we een antwoord geformuleerd 
dat we vervolgens via de SROI-methode nader willen we analyseren.

Het probleem dat we als organisaties signaleren, is een lacune in de opvang van zelfstandig wonende 
ouderen met een beperking. Door de bezuinigingen binnen de AWBZ – via de zogenaamde Pakketmaatre-



32

gel – worden bezoekers van de geïndiceerde dagverzorging geconfronteerd met een probleem: ondanks 
hun beperking valt de indicatie weg en een passende opvang blijkt niet voorhanden. De bestaande sociale 
dagopvang vanuit welzijn is niet berekend op ouderen met een beperking en wordt uitgevoerd door vrij-
willigers onder begeleiding van de ouderenwerker.

Naast deze lacune constateren wij tevens dat ouderen lang wachten om bij afnemende mogelijkheden 
direct naar een passende voorziening te zoeken. Er blijkt voor de doelgroep kwetsbare ouderen sprake 
te zijn van een hoge drempel voor voorzieningen in de sfeer van dagopvang en dagverzorging. Uitstel of 
afstel, het leidt er toe dat ouderen pas écht in actie komen als de nood erg hoog is en men menig voor-
stadium aan voorzieningen is gepasseerd. Vervolgens komt men terecht bij de duurdere zorgoplossingen. 
Het laat zich bovendien raden wat de gevolgen zijn voor de mantelzorgers van deze ouderen. Deze wor-
den tot aan de fase waarin – eindelijk – professionele zorg wordt gezocht, onevenredig zwaar belast.

Met de voorziening ‘Dagopvang Plus’ willen we het bereik onder deze kwetsbare doelgroep vergroten en 
denken vooralsnog de komende periode aan 10 tot 12 personen extra, hetgeen een verhoging van het 
bereik met 10% betekent. We gaan de SROI-analyse berekenen over twee jaar. 
Dit proces gaan Tangenborgh en Sedna in Emmermeer gezamenlijk in. Deze vorm van samenwerking is 
een doel op zich in het kader van de uitvoering van de SROI–analyse.
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STaP 3: De stakeholders

Stakeholders zijn ofwel partijen die al betrokken zijn bij de activiteiten of het zijn belang-
hebbenden bij deze voorziening. Meestal zijn stakeholders betrokkene en belanghebbende:  
ze investeren en verwachten daarvan resultaten. Sommige stakeholders zijn enkel belang-
hebbende: ze zijn (nog) niet betrokken maar ervaren wel effecten. 

De stakeholders van de ‘Dagopvang Plus’ zijn:
1.  Deelnemers: zij zijn de primaire gebruikers van deze voorziening en zijn afkomstig uit onze totale 

doelgroep van kwetsbare ouderen van 75+.
2.  Vrijwilligers: zonder de aanwezigheid van vrijwilligers kan deze voorziening niet bestaan. Ze vormen 

de smeerolie en zijn onmisbaar. Per dag zijn minimaal twee vrijwilligers beschikbaar. Het potentieel 
aan vrijwilligers voor deze voorziening bestaat uit acht personen.

3.  Gemeente Emmen: de gemeente heeft vanuit de Wmo een zorgtaak. Tevens wordt door de ge-
meente een accent gelegd op ouderen en dan met name kwetsbare ouderen, die zo lang mogelijk 
zelfstandig moeten kunnen blijven wonen en deel moeten kunnen blijven nemen aan de samenleving. 
De gemeente is vanuit deze gedachte hoofdinvesteerder.

4.  Wooncorporaties: Emmen kent twee grote wooncorporaties die in de wijk Emmermeer een behoor-
lijk bezit hebben, zeker in de sfeer van ouderenhuisvesting. De belangen voor de wooncorporaties zijn 
groot. Hoe aantrekkelijker het leefklimaat en hoe meer toegepast het aanbod van voorzieningen is, 
des te groter is de kans op verhuurbaarheid.

5.  Sedna/Tangenborgh: deze organisaties zijn uitvoerders van de voorziening ‘Dagopvang Plus’.  
Zij investeren zelf niet, maar kunnen op basis van inbreng van de investeerders hun professionele 
middelen aanwenden voor de uitvoering.

6.  Mantelzorgers: zij zijn direct belanghebbenden. De impact van de aanwezigheid van deze voorzien-
ing in de wijk biedt de mantelzorger bijvoorbeeld veel meer perspectief voor het onderhouden van  
een eigen sociaal netwerk.

We hebben nog lang overwogen de uitvoerder van de AWBZ als stakeholder op te voeren. Door ‘hun’ 
maatregel vallen er kwetsbare ouderen buiten bestaande voorzieningen. De gemeente zal via de Wmo dit 
gat min of meer dienen te vullen. Met deze bezuiniging vanuit de landelijke overheid, met als gevolg “gooi 
het maar over de schutting” richting gemeente, kun je niet ontkennen dat de AWBZ een belangrijke partij 
is. Het opvoeren van de AWBZ maakte de hanteerbaarheid van het vraagstuk echter dermate complex, 
dat wij daarvan hebben afgezien. Het betekent echter dat de uitkomsten van onze analyse nog eens extra 
kunnen worden afgezet tegen de miljoenen winst van de mindere uitgave vanuit de AWBZ–pot.

‘De stakeholders toonden weliswaar interesse, maar zijn nog niet erg vertrouwd 
met de methodiek. Eigenlijk denk ik dat je gezamenlijk met je stakeholders aan 
zo’n analyse zou moeten werken. Dan krijg je hardere cijfers op tafel en wordt 
zo’n case concreter.’
Marjorie Spaargaren, Combiwel
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STaP 4: Input

Stakeholders kunnen op verschillende manieren betrokkenen zijn bij onze voorziening ‘Dag-
opvang Plus’. Er kan worden geïnvesteerd middels subsidies, giften, natura (denk aan gratis 
huisvesting) en in (vrijwillige) uren werk. Deze type investeringen kun je allemaal vertalen 
naar een financiële waarde. Wij hebben de investeringen berekend over twee jaar omdat we 
het rendement van ‘Dagopvang Plus’ over twee jaar willen berekenen. 

De deelnemers aan de ‘Dagopvang Plus’ investeren middels een eigen bijdrage. Tijdens de ‘Dagopvang 
Plus’ krijgen de deelnemers een warme maaltijd, koffie en thee. Voor het verzorgen van de inwendige 
mens betalen de deelnemers een bedrag van € 4,50. 
Per jaar levert dat € 4.050 op. De berekening is als volgt: tien deelnemers op twee dagen per week over 
45 weken maal € 4,50. Op basis van twee jaar komen we uit op een bedrag van € 8.100.

De vrijwilligers zijn van wezenlijk belang om de voorziening ’Dagopvang Plus’ te kunnen laten functio-
neren. Zonder de vrijwilliger is er geen bestaansmogelijkheid. We moeten we ons realiseren dat de vrij-
willigers ook een economisch waarde vertegenwoordigen. Wij zijn voor de vrijwilligers uitgegaan van het 
wettelijk minimumloon.
Op jaarbasis komen we op een investering van € 17.500. De berekening is als volgt: twee vrijwilligers 
voor zeven uur per dag, op twee dagen in de week over 45 weken komt neer op 1.250 uur per jaar.  
Uitgaande van € 14 per uur is dat een investering van € 17.500. Op basis van twee jaar komen we uit  
op een bedrag van € 35.000.

De gemeente Emmen is onze belangrijkste investeerder in deze voorziening. Zij verlenen in principe 
subsidie voor de totale kosten van de exploitatie. Echter, door de eigen bijdrage van de deelnemers en  
de bijdrage van de wooncorporatie kan de totale investering van de gemeente omlaag. 
De exploitatiekosten van een dagdeel ‘Dagopvang Plus’ hebben we op jaarbasis berekent op € 7.500.  
Dit omvat personeelskosten, activiteitengeld, vrijwilligersgeld en huur plus gas en elektra. Voor twee  
dagen in de week komt dat op € 30.000 per jaar. Over twee jaar genomen zijn de exploitatiekosten  
€ 60.000. Gezien de eigen bijdrage van de deelnemers (€ 8.000) en de bijdrage van de beide wooncorpo-
raties (€ 8.000, zie hieronder) komt de uiteindelijke investering van de gemeente Emmen op een bedrag 
van € 44.000.

De wooncorporaties dragen bij in de huur. Zij verstrekken per corporatie per jaar een bedrag van  
€ 2.000, hetgeen over een periode van twee jaar neer komt op een totaal bedrag van € 8.000.

Sedna en Tangenborgh zijn de uitvoerende organisaties en bekostigen de voorziening ‘Dagopvang Plus’ 
volledig uit de investeringen van de gemeente, wooncorporatie en de eigen bijdrage van de deelnemers. 
Om te voorkomen dat budgetten dubbel geteld worden, schrijven we daarom bij Sedna en Tangenborgh 
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verder geen input (€ 0). Dit is wat anders dan “geen inbreng”: dat geldt enkel voor stakeholders die  
helemaal niets investeren en ook niets doen (zie volgende stap).

De mantelzorgers zijn wel direct grote belanghebbenden, maar leveren geen directe investering aan de 
voorziening ‘Dagopvang Plus’. De deelnemers zelf zorgen hier wel voor. Mantelzorgers spelen echter wel 
een rol als het gaat om de opbrengsten van deze voorziening. 

STaP 5: activiteit

Nu we weten wie onze stakeholders zijn en wat ze investeren gaan we na wat ze feitelijk doen. 
In de vorige stap bleken sommige stakeholders niets te investeren, ofwel omdat ze enkel be-
langhebbende zijn of om dubbeltelling te voorkomen. Dit wil echter niet per definitie zeggen 
dat ze niet iets doen. 

De deelnemers betalen zoals gezegd een eigen bijdrage en zijn aanwezig tijdens de ‘Dagopvang Plus’. 
De vrijwilligers investeren hun tijd in de voorziening en begeleiden en ondersteunen de deelnemers 
tijdens de openingstijden van de ‘Dagopvang Plus’.
De gemeente subsidieert voor een groot deel de voorziening.
De wooncorporaties verlenen een bijdrage in de huur.
Tangenborgh en Sedna zijn de uitvoerende organisaties. Zij zorgen voor de introductie van de deelne-
mers, het begeleiden van de vrijwilligers en indien nodig de professionele inzet, kortom zij organiseren  
en coördineren de voorziening. Zij hebben tevens oog voor signalen vanuit de deelnemers.
De mantelzorgers zijn geen betrokkenen maar wel belanghebbenden. Ze leveren dus geen input, en 
hebben ook geen activiteit die direct aan de dagopvang gekoppeld is. 

STaP 6: Output

De output is simpelweg de zichtbare hoeveelheid van de activiteit(en) van stakeholders. Dit is 
iets heel anders dan effect of resultaat! Input, activiteiten en output zijn erg aan elkaar ver-
bonden.

De deelnemers betalen voor de voorziening en bezoeken de ‘Dagopvang Plus’ twee dagen in de week, 
45 weken per jaar. Dit is per deelnemer 180 keer per twee jaar (1.800 totaal aantal deelnemers).
De vrijwilligers investeren per twee dagen zeven uur over 45 weken. Dit is 2.500 begeleidingsuren voor 
de vrijwilligers.
De gemeente betaalt vier keer per jaar een bedrag voor deze voorziening.
De wooncorporatie verleent jaarlijks een bijdrage in de huur.
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Tangenborgh en Sedna verzorgen alle (180 per twee jaar) bijeenkomsten ‘Dagopvang Plus’.
Omdat de mantelzorgers geen betrokkenen zijn en dus geen input, en activiteiten hebben is er ook 
geen output. 

STaP 7: Outcome en impact 

Nu hebben we een overzicht van de investeringen, activiteiten en output en gaan we na wat ie-
dereen voor resultaten verwacht of zou mogen verwachten voor de langere termijn. Wat is de 
reden voor een stakeholder om te investeren, wat verwacht deze van het project voor zichzelf?

Wij zijn niet de enige twee organisaties die werken aan het tegengaan van eenzaamheid en 
de zorglasten van ouderen, en de overbelasting van mantelzorgers. Er zijn vele andere par-
tijen en individuen die op andere manieren ook dit als doel hebben. Ook zijn er allerlei andere 
invloeden die bijdragen aan de resultaten die we boeken. Wat we willen weten, is in hoeverre 
behaalde resultaten specifiek aan onze inspanningen zijn toe te schrijven. Dit nagaan kostte 
de nodige discussie over onze rol en invloed. Daarnaast hebben we gezocht naar bestaande 
gegevens en cijfers die ons inzicht zouden geven hoe de diverse opbrengsten aan ons project 
zijn te wijzen. 

De doelgroep: De deelnemers hebben twee resultaten die ze voor zichzelf verwachten. Ze mogen naar 
onze inschatting verwachten minder gebruik te hoeven maken van de eerstelijnszorg. Zonder welke 
vorm van interventie dan ook zal geen vermindering van eerstelijnszorg worden bereikt. De impact is dus 
100%. Van deze 100% invloed van buitenaf, denken wij voor 80% verantwoordelijk te zijn voor het berei-
ken van een vermindering van eerstelijnszorg. 

Naast een minder groot beroep op eerstelijnszorg, geven deelnemers en mantelzorgers aan dat ze hopen 
dat de deelnemers zich door de dagopvang minder eenzaam voelen. Wij denken daarbij dat mensen 
zich niet vanzelf minder eenzaam gaan voelen. De impact is daarom 100%. Wij denken dat van die 100% 
90% kan worden toegewezen aan onze Dagopvang-Plus.

De vrijwilligers: De vrijwilligers hebben volgens ons één resultaat dat ze voor zichzelf verwachten van 
de dagopvang, en dat is het vergroten van de kans op betaald werk. Er is een kans dat door verande-
rende omstandigheden dit effect optreedt, maar die schatten we niet hoger dan 20%. Omdat het werken 
op de dagopvang arbeidsritme, werkervaring, zelfvertrouwen en een groter netwerk oplevert denken wij 
dat naast ander inspanningen op het gebied van werkgelegenheid, dit project de grootste bijdrage (80%) 
levert aan de kans om betaald werk te vinden.
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Gemeente Emmen: De gemeente Emmen kan verschillende effecten ondervinden van de ‘Dagopvang 
Plus’. Allereerst een vermindering van de inzet huishoudelijke hulp Wmo, omdat de mantelzorgers 
meer tijd beschikbaar krijgen voor huishoudelijke taken. Een spontane verandering is hier niet waar-
schijnlijk, eerder een afname van de voor huishoudelijke taken beschikbare ruimte bij de mantelzorgers 
doordat de zorg voor de deelnemer de mantelzorger nog zwaarder belast. De impact is 100%. Onze in-
spanningen leveren daaraan een bijdrage van 90%, omdat we inspanningen door vrijwilligers en  
familieleden niet geheel kunnen uitschakelen. 

Ook zullen de kosten voor ouderenwerk dalen, omdat er minder vraag naar probleemoplossing zal 
zijn. Deze is nu in de keten geborgd. Zonder actieve invloed zal dit effect niet optreden. Door onze ac-
tieve bemoeienis denken we dat het resultaat voor 20% aan onze inspanningen toe te kennen is. Bezui-
nigingsmaatregelen en het meer betrekken van vrijwilligers hebben ook een belangrijke invloed.

Ook het aantal uitkeringsgerechtigden zal afnemen. Wij nemen aan dat op basis van het vrijwilligers-
werk de kans op betaald werk toeneemt en dat op jaarbasis één vrijwilliger daadwerkelijk betaald werk 
zal vinden. De kans dat dit spontaan gebeurt, gezien de situatie op de arbeidsmarkt, is klein (10%). De 
attributie schatten we in op 90% omdat de meeste stimulerende maatregelen veel minder direct op een 
arbeidssituatie gericht zijn en daardoor minder opleveren.

Woningbouwcorporaties: De woningbouwcorporatie verwacht twee effecten van de ‘Dagopvang Plus’. 
Allereerst minder interventies, omdat de bewoners meer tijd en energie kunnen besteden aan hun 
woning. Zonder actieve invloed zal deze ontwikkeling niet plaatsvinden. De impact is daarom op 100% 
gesteld. Er zal eerder een toename optreden. Van deze impact is 25% aan onze inspanningen toe te  
kennen, omdat ook de wooncorporatie en buurtsupport in de wijk activiteiten op dit terrein ontplooien.

De tweede outcome die de woningbouwcorporatie verwacht is een vermindering van de mutaties. 
Door de ‘Dagopvang Plus’ zullen de deelnemers langer in hun woning kunnen blijven wonen en zullen 
anderen vanwege de voorziening hun verhuizing naar een andere woning uitstellen. 

WEM/Sedna/Tangenborgh: De outcome voor de drie uitvoerende organisaties is (het behoud van) 
werkgelegenheid, hetgeen weer te geven valt in het aantal in te zetten fte. 
Zonder deze activiteit zou deze inzet van fte’s niet plaatsvinden. Andere activiteiten van de uitvoerende 
organisaties, zoals bijvoorbeeld de ontwikkelingen op het gebied van thuiszorg en Wmo hebben een  
groter effect op de ontwikkeling van de werkgelegenheid. De impact is 80%, de attributie 20%.

Mantelzorgers: De mantelzorgers verwachten dat ze doordat de ouderen nu naar de dagopvang kunnen, 
zelf meer vrije tijd zullen krijgen. De deelnemers vragen veelal de hele dag de aandacht van de mantel-
zorgers en zij hebben daarvoor geen vervanging. Zonder actieve invloed zal hierin geen wijziging plaats-
vinden. De impact is daarom op 100% gesteld. Deze impact is bovendien voor 100% aan onze inspannin-
gen te danken, omdat geen andere activiteit hierop is gericht. 
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Daarnaast hopen mantelzorgers minder gebruik te maken van de eerstelijnszorg. Door de geringere 
belasting zullen ze minder lichamelijke en psychische klachten ervaren. Dit heeft natuurlijk een positief 
financieel effect. Dit is geen spontaan effect en wij verwachten daarom 100% impact te leveren. Andere 
gezondheidsbevorderende maatregelen zullen echter ook hun effect sorteren en daarom stellen wij onze 
attributie op 70%.

Stap 8: Indicatoren

Als de outcome helder is, wordt deze vertaald naar een of meerdere indicatoren. Deze vertel-
len iets over de mate waarin een outcome bereikt wordt. Indicatoren zijn meetbaar en SMART 
geformuleerd, zodat een eventuele verandering aantoonbaar is. 

Voor de deelnemers en mantelzorgers geldt dat we hebben gekozen voor de outcome “minder beroep 
op eerstelijnszorg”. Een indicator waaruit blijkt dat dit bereikt wordt is een “vermindering van het aan-
tal bezoeken aan de huisarts”. Verificatie van het resultaat kan eenvoudig plaatsvinden door gegevens 
van huisarts en/of verzekeraar. We zijn uitgegaan van een gemiddelde daling in het aantal consulten van 
vier per jaar tegen een tarief van € 25,00. Voor de deelnemers verwachten we dat “minder eenzaam zijn” 
een outcome is. Wij denken dit te kunnen afmeten aan de score in het vijfjaarlijkse “Ouderenonderzoek 
Drenthe” (laatste versie uit 2007) van de GGD in Drenthe. Hierin wordt per wijk gescoord en dus ook 
voor de wijk Emmermeer, waarop dit project zich richt. Aangezien wij op dit onderwerp geen waardespel 
hebben gespeeld met de deelnemers en de mantelzorgers, kunnen wij voor deze indicator op dit moment 
geen waarde bepalen. 

Voor de vrijwilligers is bij de outcome “vinden van betaald werk” de indicator “doorstroom” gefor-
muleerd. De waardering van de vrijwilliger voor deze indicator hebben we niet kunnen vaststellen. We 
hebben hem hier naar ons idee realistisch gewaardeerd als het verschil tussen een bijstandsuitkering en 
volledig betaald werk op basis van het minimumloon.

Voor de gemeente Emmen hebben we bij de outcome “verlaging inzet huishoudelijke hulp Wmo” ge-
kozen voor de indicator “vermindering kosten hulp aan 75+”. We verwachten dat mensen vanwege 
de dagbesteding minder een beroep zullen doen op de Wmo, waardoor de kosten zullen dalen. Voor de 
outcome “minder uitkeringsgerechtigden” hebben we gekozen voor de indicator “minder kosten uitke-
ring”. Onze aanname is dat er tenminste één vrijwilliger per jaar door zijn/haar werk bij de ‘Dagopvang 
Plus’ betaald werk zal kunnen vinden, waardoor de gemeentelijke bijstandsuitkering kan worden gestopt. 
Besparing voor de gemeente per jaar, op basis van 70% van het minimumloon à € 2.000. 
Voor de outcome “verlaging beroep op ouderenwerk” hebben we de indicator “Vermindering kosten 
ouderenwerk 75+” genomen. De verlaging van de kosten voor het ouderenwerk wordt gerealiseerd 
door een vermindering van het aantal contacturen van de ouderenwerker, die we hebben gerelateerd aan 
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de kosten per uur. We komen daarmee op een besparing van € 7.500. Gecorrigeerd voor deadweight en 
impact (20%) levert dat een sociale waarde op van € 3.000.

Voor de wooncorporaties verwachten wij dat er minder inzet nodig is vanwege woonproblemen bij 
doelgroep. Een indicator hiervoor is de “afname van de kosten voor interventies”. Dit zijn kosten 
voor het ingrijpen bij bijvoorbeeld verwaarlozing en onderhoud aan de woning tijdens de huurperiode. We 
verwachten ook dat door de ‘Dagopvang Plus’ mensen langer in hun huis kunnen blijven wonen, waardoor 
de wooncorporaties met “minder mutaties” te maken krijgen. De wooncorporaties geven aan dat een 
mutatie een relatief grote kostenpost is. We hebben op dit moment nog geen cijfers van de wooncorpora-
ties. Uitgaande van een door ons geschatte € 1.000 per mutatie en vijf mutaties minder per jaar, kunnen 
de wooncorporaties jaarlijks € 5.000 besparen.

De outcome “werkgelegenheid” voor de uitvoerende organisaties Tangenborgh en Welzijnsorganisatie 
Sedna is gekoppeld aan de “inzet van medewerkers, uitgedrukt in fte”, die betrokken zijn bij het 
project ‘Dagopvang Plus’.

Stap 9: Waarderen

Nu komen de getallen in beeld. Het lijkt hogere wiskunde, maar dat valt mee. Wij hebben nog 
niet alle indicatoren kunnen waarderen. Voor bepaalde indicatoren hebben we nog (meer) 
informatie nodig van de stakeholder, voor anderen hebben we getracht een realistische aan-
name te doen. Van de wel gemonetariseerde indicatoren geven we hieronder enkele bereke-
ningen weer.

Doelgroep: Voor de indicator “aantal consulten huisarts” zijn we er van uitgegaan dat het aantal consul-
ten op jaarbasis met vier zal verminderen tegen een tarief van € 25 per consult. Per deelnemer betekent 
dat een besparing van € 100 per jaar. Over twee jaren wordt € 2.000 bespaard. De correctie voor dead-
weight en attributie is 80%, waarmee de sociale waarde op € 1.600 uitkomt. Per deelnemer is dat € 160. 
Vrijwilligers: De waardering van de indicator “doorstroom” hebben we niet kunnen verifiëren bij vrijwil-
ligers. We zijn daarom uitgegaan van het verschil tussen de door ons gehanteerde bijstandsuitkering en 
het minimumloon. Dit levert een bedrag op van € 4.800. Gecorrigeerd voor deadweight en attributie is de 
sociale waarde over de periode van twee jaren € 3.072.
Gemeente: Voor de indicator “vermindering kosten hulp aan 75+” hebben we beredeneerd, dat dit voor 
alle tien de deelnemers geldt. We nemen aan dat een vermindering van de huishoudelijke hulp uitkomt op 
een half uur per week, tegen een tarief van € 20 per uur. Dit levert per deelnemer een besparing op van 
€ 520 op jaarbasis en dus een totale besparing van € 5.200 per jaar. Het aantal jaren waarover we dit ef-
fect van de ‘Dagopvang Plus’ hebben berekend is twee. Over de periode die het project zou duren zou dus 
€ 10.400 kunnen worden bespaard. Het bedrag wordt gecorrigeerd voor deadweight x attributie (90%), 
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waardoor er een sociale waarde uitkomt van € 9.360. Per deelnemer is dat € 936.
De indicator “minder kosten uitkering” is gemonetariseerd door naar de kosten voor uitkeringen te kijken. 
We denken dat het vinden van betaald werk, tengevolge van het vrijwilligerswerk bij de ‘Dagopvang Plus’, 
opgaat voor één vrijwilliger per jaar. Dit door de gunstige effecten van de werkervaring, de uitbreiding 
van het sociale netwerk etc. De gemiddelde uitkering hebben we ingeschaald op 70% van het minimum-
loon (bijstandsnorm voor alleenstaande met kind). Op jaarbasis is dat ongeveer € 12.000. Het aantal 
jaren dat de dagopvang invloed heeft op deze vermindering van uitkeringen is wederom op twee jaar ge-
zet. Het totaalbedrag wordt gecorrigeerd voor deadweight x attributie (81%) hetgeen een sociale waarde 
oplevert van € 19.440. De sociale waarde per deelnemer wordt dan € 1.944.
De indicator “Vermindering kosten ouderenwerk 75+” is gemonetariseerd door de vermindering van het 
aantal contacturen van de ouderenwerker te berekenen. We komen daarmee op een besparing van € 
7.500. Gecorrigeerd voor deadweight en impact (20%) levert dat een sociale waarde op van € 3.000.
Wooncorporatie: Voor het “minder aantal interventies” hebben we de kosten per woning per jaar inge-
zet op € 400. Dit levert een sociale waarde op van € 2.000. Bij de indicator “minder mutaties huurwonin-
gen” hebben we beredeneerd dat iedere mutatie voor een wooncorporatie gemiddeld voor € 1.000 aan 
kosten met zich meebrengt. Als ‘Dagopvang Plus’ kan zorgen voor vijf mutaties minder per jaar, levert  
dat een besparing op van € 5.000.
Mantelzorgers: Wij denken dat de mantelzorgers van alle tien deelnemers ook voor twee jaar minder 
beroep op eerstelijnszorg zullen doen. De kosten van de consulten hebben wij echter lager ingeschat, 
namelijk op twee consulten x € 25 = € 50. Wij komen dan tot een berekening van de sociale waarde, 
gecorrigeerd voor deadweight x attributie (70%) van € 700. Per persoon is dat € 70.
Voor de indicator “uren afwezigheid deelnemer” zijn we, op basis van gesprekken van mantelzorgers, tot 
de conclusie gekomen dat de eigen tijd, die de mantelzorgers krijgen doordat hun partner de dagopvang 
bezoekt, gewaardeerd kan worden met € 1 per uur. Hier durven we de correctie voor deadweight en attri-
butie op 100% te stellen, hetgeen een sociale waarde oplevert van € 15.000. Per persoon € 1.500 en dat 
blijkt van grote invloed op de ratio.
Eigen organisaties: aan de kant van de organisaties Sedna en Tangenborgh betekent de te ontwikke-
len dienst een mogelijk effect op de werkgelegenheid bij beide organisaties. We hebben deze uitgedrukt 
in fte’s. De inschatting hier is geheel de onze, maar gaat uit van een bedrag van € 12.000 op jaarbasis, 
voornamelijk ten gunste van de medewerkers bij Tangenborgh. Gecorrigeerd voor deadweight en impact 
(16%) leidt dat tot een sociale waarde van € 3.480.
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Stap 10: Projecties

Nu we een overzicht hebben van de investeringen, activiteiten, outcomes en de indicatoren daarvoor en 
deze ook nog gewaardeerd zijn, zijn we bijna klaar. We willen weten hoe dit nieuwe project het zou doen 
over twee jaar. Net als bij een bedrijfsplan moet je vooruit kijken. 
Jaar 1 is nu vastgesteld. Wij hebben voor het tweede jaar de investering vastgesteld op € 47.500, op 
basis van dezelfde uitgangspunten als het eerste jaar. Er kan wel een doorstroom aan deelnemers plaats-
vinden, maar de capaciteit van de opvang laat vooralsnog geen groei toe. Het aantal deelnemers blijft dus 
tien. De netto sociale waarde (minus de investeringen) voor het eerste jaar was € 14.788 en deze is voor 
het tweede jaar maar ietsje gestegen naar € 15.358. De SROI ratio is 1.32. Dit betekent dat iemand die  
€ 1 investeert in onze dagopvang, € 1,32 aan sociale waarde creëert. 

‘Wij hebben het waardespel gespeeld met de ouderen en de mantelzorgers. Dat 
was niet alleen erg leuk om te doen, maar het geeft ook veel inzicht in hoe belan-
grijk zo’n voorziening is voor de betrokkenen.’
Gerri Bannink, manager welzijn bij Carint
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Overwegingen van Max Staal en Johan van der Kooi

Het bepalen van het sociaal/maatschappelijk rendement met behulp van de social e- aluator is een 
inspannende, toch wel tijdrovende (als je al weinig tijd hebt in verband met je reguliere werkzaam-
heden), maar zeer leerzame ervaring. De methodiek bevordert de creativiteit, scherpt het analytisch 
en kritisch vermogen ten opzichte van je eigen ideeën en zet deze in een groter perspectief. 

Resultaten komen echter niet zonder een behoorlijke tijdsinvestering. In totaal hebben wij er als be-
ginnelingen samen naar schatting zo’n 150 uren in zitten. Dat werd mede veroorzaakt door het bijna 
twee keer uitvoeren van de exercitie, omdat voortschrijdend inzicht ons toch noodzaakte inhoud en 
cijfers in de e-valuator aan te passen en opnieuw te berekenen. Met een uiteindelijk veel realisti-
scher resultaat.
Vooral het kritisch naar je zelf kijken is belangrijk voor het resultaat. Dat doe je onder andere door 
goed de invloed in te schatten van de omgeving en van anderen die in dezelfde markt actief zijn. Het 
gevaar van afnemend kritisch vermogen ligt altijd op de loer bij het streven naar en de euforie bij 
het behalen van een hoge ratio.

Wij denken dat een uitgebreidere opleiding/training (meer dan in de pilot), naast minimaal een HBO-
achtergrond, een logische geest en een goed analytisch vermogen essentieel zijn voor de kwaliteit 
van je SROI-analyse. En, in je eentje red je het niet. Op z’n minst heb je een klankbord nodig, maar 
liever nog een sparringpartner, die je behoedt voor cirkelredeneringen, al te groot optimisme en die 
je door de ups en downs in het proces heen helpt. Ook de kritische ondersteuning van een in de me-
thodiek ingewijd buitenstaander is bij een eerste keer eigenlijk onmisbaar.

Of het in de case beschreven initiatief ook gerealiseerd gaat worden, staat nog niet vast en zal ook 
afhangen van de positie die de gemeente, als belangrijkste financier, zal innemen.
Tangenborgh en Sedna hebben inmiddels besloten het niet bij de pilot te laten en in de toekomst ook 
gebruik te gaan maken van de methodiek, zowel binnen de eigen organisatie als ook in projecten 
die in onderlinge samenwerking gestalte gaan krijgen. Het bezig zijn met SROI heeft het perspectief 
voor gezamenlijke projecten in de keten vergroot en daarmee de onderlinge samenwerking ver-
sterkt. Dat heeft inmiddels geleid tot het willen vastleggen van die samenwerking in een overeen-
komst.
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  SROI in de toekomst: tips uit de praktijk 
De voorliggende publicatie dient ter inspiratie en is een handreiking voor organisaties de uitdaging willen 
aangaan om met andere ogen naar hun werk te kijken: wat is de toegevoegde waarde van onze dienst-
verlening? 

In toenemende mate wordt er binnen de non-profit gezocht naar manieren om het rendement aan te 
tonen. SROI is een methodiek die het mogelijk maakt om deze maatschappelijke en financiële opbrengst 
van non-profit te analyseren. SROI wint dan ook aan terrein binnen de zorg, welzijn en ontwikkelings-
samenwerking. Zowel bij uitvoerende als ook financierende organisaties. 

MOgroep W&MD en ActiZ willen een andere manier van denken binnen én over maatschappelijke dienst-
verlening stimuleren. Uiteindelijk is het uiteraard aan de organisaties binnen de sectoren zelf of zij die 
verandering aangaan. En op welke manier; er zijn immers verschillende manieren om op die andere 
manier van denken je eigen te maken. Methoden als de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse en de 
Business Case zijn al eerder genoemd als voorbeeld hiervan. Wat dat betreft komt er een boeiende tijd 
aan voor de beide sectoren!

Na alle omschreven ervaringen en theorie volgt hier nog een opsomming van tips die de ervaringsdeskun-
digen u graag willen meegeven. 

Tips
De deelnemende organisaties zijn positief over het traject dat ze doorlopen hebben. Op de vraag of ze 
andere organisaties zouden aanraden een SROI-analyse van een project te maken, reageren ze dan ook 
positief. De belangrijkste tips daarbij:
•  hou het klein, zeker als je de eerste keer aan de slag gaat met een SROI-analyse; kies een overzich-

telijk project, met een beperkt aantal stakeholders;
•  neem de tijd om samen met de stakeholders de doelstellingen en de indicatoren te bepalen. Hoe 

scherper die gezamenlijk zijn geformuleerd, hoe meer profijt je daar later in het traject van hebt;
•  maak een SROI-analyse in een projectteam van vertegenwoordigers van betrokken partijen;
•  het proces (de gesprekken en de manier van denken) is belangrijker dan de uitkomst;
•  gebruik SROI als middel om meer diepgang te geven aan het gesprek met partners en opdracht-

gevers;
•  vergeet de klant niet als stakeholder;
•  verdiep je goed in de theory of change: onderken tijdig factoren die later het proces kunnen belem-

meren;

5 

‘Als uitvoerder van het gemeentelijke beleid zul je moeten zoeken naar manieren 
om je toegevoegde waarde inzichtelijk te maken. SROI zie ik in dat licht als 
een methodiek die daarbij helpt. Het is bovendien een gevalideerd instrument, 
waarmee al heel wat ervaring is opgedaan.’
Cora Mur, SWO Hengelo
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•  kies voor een redelijk snelle doorlooptijd van een SROI-analyse, maar maak deze ook weer niet te 
kort;

•  zorg dat degene die de analyse gaat doen er ook tijd voor heeft;
•  externe ondersteuning bij het uitvoeren van een eerste analyse is wenselijk; die zou vooral gericht 

moeten zijn op het toepassen van de methodiek. De analyse moet(en) de organisatie of de project-
partners zelf doen;

•  maak gebruik van de social e-valuator*, de internetapplicatie; dat maakt het toepassen van de  
methode een stuk eenvoudiger;

•  zorg ervoor dat er ook binnen de organisatie draagvlak is voor het traject; leg uit waarom de  
organisatie een analyse doet en wat het oplevert;

•  houd er rekening mee dat het traject zich uitstrekt over meerdere weken. Met name het organiseren 
van de gesprekken met stakeholders kost veel tijd; 

•  houd er rekening mee dat uw stakeholders wellicht nog niet vertrouwd zijn met de methode; het 
vraagt om een zorgvuldige uitleg over de doelstelling van de analyse en de werkwijze; 

•  gebruik een eerste SROI-analyse vooral als oefening; verwacht niet direct ‘harde’ opbrengsten.  
Naarmate je de methodiek en denkwijze meer eigen hebt gemaakt, kun je beter bepalen hoe ‘hard’ 
die opbrengsten zijn.

*De uitvoering van de SROI-analyses is gedaan via de Social e-valuator. Deze site en software is inmid-
dels verstaald in meerdere talen, waaronder Nederlands. Voor meer informatie over SROI en de Social 
e-valuator zie www.socialevaluator.eu.

Tijdsinvestering
Hoewel de theorie op zichzelf heel begrijpelijk is, en de beschikbare literatuur en internettool onder-
steunend zijn, moet men er rekening mee houden dat een analyse tijd vergt. Net als andere vormen  
van onderzoek en analyse overigens. 
De hoeveelheid tijd die deze deelnemende organisaties hebben gestoken in hun analyse varieert van  
50 tot 200 uur. De meeste denken wel dat het sneller kan, zeker bij een volgende analyse. Dit wordt  
bevestigd door andere (internationale) ervaringen met SROI. 
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  Tot slot

Deze publicatie heeft als doel om inzicht te geven in de wijze waarop het maatschappelijk en economisch 
rendement van zorg- en welzijnsprojecten kan worden berekend. 

Bij deze willen wij alle deelnemende organisaties bedanken voor hun inzet voor deze pilot: 

A. Baak (Carint, Hengelo); A. Schipper (SMDZW, Zaandam); A. Bruijs (Vierstroom Zorgring, Gouda);  
A. Terryn (Aan-Z, Axel); C. Schep (Zorgpartners Midden Holland, Gouda); C. Mur (SWO Hengelo);  
D. Veehof (SWO Hof van Twente, Goor); D. Noordink (Carint, Hengelo); D. van Lin (Factor-G, Gouda);  
F. Dinée (SMDZW, Zaandam); G. Bannink (Carint, Hengelo); I. Luttikhold (SWO Hof van Twente, Goor);  
J. Vansteenkiste (Curamus, Hulst); J. van Duist (Carint, Hengelo); J. van der Kooi (Sedna, Emmen);  
J. Gabeler (SMDZW, Zaandam); L. (ActiVite, Leiden); M. van Leeuwen (SWO Bodegraven); M. Spaargaren 
(Combiwel, Amsterdam); M. Leune (Stichting Radius, Leiden); M. Staal (Tangenborgh, Emmen);  
M. Hermans (MeanderGroep, Heerlen); S. Bice en N. Bice (Saen Professionals, Purmerend); S. Janse 
(PuurZuid, Amsterdam).

Hun ervaringen en visies, neergelegd in deze publicatie, kunnen collega’s op ideeën brengen. Zij hebben 
met een andere blik de eigen dienstverlening willen analyseren. De hiermee verworven inzichten en  
ervaringen dragen bij aan de ontwikkeling van de branche.

Max Staal (Tangenborgh) en Johan van der Kooi (Sedna) willen wij speciaal bedanken voor de be-
schrijving van hun case. Dit heeft extra tijd gekost maar heeft voor hen zelf én voor collega’s en  
geïnteresseerden een goed uitgewerkt voorbeeld opgeleverd waarin de toepassing van SROI wordt  
toegelicht. Hartelijk dank hiervoor!

Ook willen wij Peter Scholten (Scholten en Franssen) bedanken voor de inspirerende begeleiding tijdens 
het traject. Zijn kennis en enthousiasme hebben het mogelijk gemaakt om tot nieuwe inzichten te komen. 
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Bijlage 1 De twintig deelnemers 

Aan deze SROI-pilot hebben tien zorgorganisaties en tien welzijnsorganisaties meegewerkt. Hieronder 
vindt u een korte beschrijving van de organisaties en de samenwerkingsprojecten die zij hebben onder-
zocht. De projecten zijn per regio beschreven. Mocht u meer willen weten van een specifiek project en de 
analyse daarvan, neemt u dan contact op de contactpersonen van de deelnemende organisaties. 

Locatie Zorg Welzijn
Amsterdam-Zuid PuurZuid Combiwel

Bodegraven Zorgpartners Midden Nederland SWO Bodegraven

Terneuzen (Axel) Curamus Aan Z

Emmen Tangenborgh Welzijnsgroep Sedna

Gouda Vierstroom Zorgring Factor-G

Heerlen Meander Zuid-Limburg Alcander

Hengelo Carint Hengelo SWO Hengelo

Hof van Twente Carint Hof van Twente SWO Hof van Twente

Leiden ActiVite St. Radius

Zaandam Saen Professionals SMD Zaanstreek Waterland

1.1. amsterdam

PuurZuid
Een kleine zorginstelling in Amsterdam-Zuid met als missie:
“PuurZuid wil in beide stadsdelen Oud-Zuid en Zuideramstel een continuüm van zorg en dienstverlening 
bieden aan burgers woonachtig in dit gebied”.

Combiwel
Een brede welzijnsorganisatie in Amsterdam met als missie:
“Het ontwikkelen, realiseren en onderhouden van een veilige lokale sociale infrastructuur waarbinnen 
mensen beter in staat worden gesteld hun eigen leven richting te geven en deel te nemen aan het maat-
schappelijk leven.” 
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Huiskamer in de Buurt
Huiskamer in de Buurt is een laagdrempelige en gastvrije ontmoetingsplek voor ouderen in Amsterdam-
Zuid. De Huiskamer draagt bij aan het zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen van ouderen. Er wordt 
een divers programma aangeboden gericht op participatie. De ouderen worden ook gestimuleerd zelf aan 
het programma bij te dragen. 

Contact: 
Voor meer informatie over de beide organisaties of de SROI-analyse die is gemaakt, kunt u contact 
opnemen met:
Combiwel: Marjorie Spaargaren, leidinggevende en coördinator AWBZ-Wmo
PuurZuid: Siebe Janse, Manager Zorg en Wonen

1.2. axel

aan Z 
aan Z, grensoverleggend in ondersteuning, is een grensoverschrijdende welzijnsorganisatie die een bij-
drage wil leveren aan de kwaliteit van het leven van kwetsbare mensen uit Assenede en Terneuzen. aan 
Z organiseert hiervoor een ondersteunend vormings- en dienstverleningsaanbod dat mensen toelaat en 
stimuleert om zo lang mogelijk deel te nemen aan het leven in de gemeenschap; vertrekt hierbij van de 
eigen keuzes en de innerlijke kracht van alle betrokkenen; 
doet dit in permanente dialoog met de mensen zelf, met vele vrijwilligers en met andere actoren in het 
brede welzijnsdomein; focust op de kansen en behoeften in de directe leefomgeving en bouwt op die  
manier mee aan een zorgzame en leefbare lokale samenleving.

Stichting Curamus
Stichting Curamus biedt ouderen in Oost Zeeuws-Vlaanderen een breed pakket van mogelijkheden op het 
gebied van wonen, zorg, behandeling en welzijn. Op verschillende locaties wordt zorg en dienstverlening 
aangeboden. Een greep uit het aanbod: modern zelfstandig wonen met zorg, verschillende mogelijkheden 
van dagopvang, een mooi restaurant en brasserie, tafeltje dekje en kleinschalig wonen voor demente-
renden. Daarnaast heeft Curamus een goed geoutilleerde voorziening voor revalidatie. Samen met de 
welzijnsorganisatie aan Z wordt ook dagopvang bij boeren aangeboden: de Welkomboerderij. Een begrip 
in Zeeuws-Vlaanderen.

Welkomboerderij
Dagbesteding op een Welkomboerderij biedt kwetsbare thuiswonende mensen in Zeeuws-Vlaanderen de 
gelegenheid om gedurende een aantal uren per dag hun tijd door te brengen in de sfeer en de omgeving 
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van een agrarisch bedrijf en de eventuele aanwezigheid van anderen, onder begeleiding van de eigenaars 
van de Welkomboerderij. Enkele jaren geleden is het project gestart in samenwerking tussen welzijns-
organisatie aan Z en zorgaanbieder Curamus. 
aan Z zoekt Welkomboerderijen, koppelt zorgvrager aan een geschikte Welkomboerderij en verzorgt en 
onderhoudt de contacten tussen cliënten en Welkomboerderijen. Curamus maakt de productieafspraken, 
handelt de administratieve zaken af en is verantwoordelijk voor de geleverde (multidisciplinaire) zorg.  
Bij cliënten, Welkomboeren, aan Z en Curamus is er het gevoel dat iedereen bij de formule “wint”.  
De methode SROI maakt het mogelijk het rendement te objectiveren. 

Contact: 
Voor meer informatie over de beide organisaties of de SROI-analyse die is gemaakt, kunt u contact 
opnemen met:
aan Z: Annik Terryn, directeur
Curamus: Jan van Steenkiste, Marketing en particuliere zorg

1.3. Bodegraven

SWO Bodegraven 
De Stichting Welzijn Ouderen Bodegraven ondersteunt de zelfredzaamheid en de participatie van oude-
ren. SWO Bodegraven voert dit hoofdzakelijk uit met de inzet van ongeveer tweehonderd vrijwilligers. De 
stichting is werkzaam in de gemeente Bodegraven en in enkele kernen van Reeuwijk. De lokale dagver-
zorging op basis van de AWBZ wordt in samenwerking met een zorginstelling aangeboden in het dien-
stencentrum van de stichting. Vanuit dit dienstencentrum worden, op basis van afspraken met de woning-
corporatie en eveneens met inzet van vrijwilligers, onder andere extra diensten uitgevoerd voor bewoners 
van enkele wooncomplexen voor ouderen, waaronder de coördinatie van de wachtlijsten, de huismeester-
functie en de opvolging van de personenalarmering.

Zorgpartners Midden-Holland 
Zorgpartners is een grote aanbieder van diensten op het gebied van zorg, welzijn en wonen in de regio 
Midden-Holland. Vanuit zeventien 17 locaties bedienen zij de bewoners en cliënten uit de wijk, die à la 
carte diensten af kunnen nemen. Ruim 3000 cliënten behoren tot de vaste klantenkring, en dit aantal 
neemt jaarlijks toe. Omdat mensen verschillend zijn, heeft ieder zijn eigen wensen en eisen als het gaat 
om zorg, welzijn en wonen. Dat betekent ook dat de werkwijze hierop ingesteld is. “Belevingsgericht 
werken” is een voorwaarde om elke cliënt naar wens te bedienen. De dienstverlening wordt gewaarborgd 
door bijna 3.200 medewerkers die vanuit hun eigen vakgebied hun steen bijdragen. Daarnaast zijn onge-
veer 1.800 vrijwilligers actief binnen de diverse locaties. 
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Dagverzorging allochtone vrouwen en mannen in Zorgcentrum Korte Akkeren in Gouda
Samen met de bezoekers wordt er structuur en inhoud aan de dag gegeven. Dit wordt vastgelegd in een 
activiteitenplan van de dagverzorging. Afspraken over deelname aan activiteiten worden met de bezoeker 
gemaakt en vastgelegd in het zorgplan. Gezamenlijke activiteiten zijn samen eten (een warme (halal) 
maaltijd en koffie, thee en koekje worden verstrekt), Koran lezen, Nederlandse les, bewegingsactiviteit, 
kaarten maken, handwerken et cetera, mede afhankelijk van de wensen/mogelijkheden van de bezoe-
kers. Er is budget waaruit activiteiten en extra’s als bloemetje, kaarten enz worden betaald. Er zijn  
Marokkaanse medewerkers aangesteld die Berbers en Arabisch spreken. Er komen vier dagen per week 
vijftien vrouwelijke deelnemers. In totaal bezoeken dertig vrouwen met een AWBZ-indicatie per week 
deze dagverzorging. Nagenoeg alle vrouwen zijn analfabeet en daarom nauwelijks zelfredzaam. Er komen 
twee dagen per week tien mannelijke deelnemers, waarvan er vijf een AWBZ-indicatie hebben. De vrou-
wen komen met een busje. De bus wordt gereden door een Marokkaanse vrijwilligster bij de vrouwen en 
door een Marokkaanse vrijwilliger bij de mannen. De vrijwilligster/er haalt de vrouwen/mannen persoon-
lijk op bij de voordeur. Speciaal voor deze doelgroep zijn een aparte wasruimte en een gebedsruimte 
gecreëerd.

Contact
Voor meer informatie over de beide organisaties of de SROI-analyse die is gemaakt, kunt u contact 
opnemen met:
SWO Bodegraven: Marion van Leeuwen, directeur
Zorgpartners Midden Holland: Christa Schep, beleidsmedewerker

1.4. emmen

Welzijngroep Sedna 
Welzijngroep Sedna is de ondernemende welzijnsorganisatie in de gemeente Emmen. De organisatie biedt 
diensten aan op het brede terrein van wonen, werken, weten, welzijn en veiligheid vanuit haar afdelingen 
Informatie en Advies, Maatschappelijke Dienstverlening, Samenlevingsopbouw en Peuterspeelzaalwerk. 
Sedna biedt deze diensten zo dicht mogelijk bij de burger aan (wijk- en dorpsgericht werken), uitgaande 
van de sterktes van de burger en aansluitend bij de situatie waarin de burger zich bevindt. De competen-
ties waar Sedna voor staat zijn: vraaggericht, resultaatgericht, professioneel, aanvullend, effectief, flexi-
bel en met maatwerk. Sedna werkt bij voorkeur in ketens, samen met anderen en aanvullend op elkaar.
Sedna werkt nu al nauw samen met de welzijnsorganisatie en het peuterspeelzaalwerk in de gemeente 
Borger-Odoorn. Het komende jaar zal deze samenwerking zich tevens uitstrekken over een groot deel van 
het veenkoloniale gebied van Drenthe en Groningen, namelijk de gemeenten Aa en Hunze, Stadskanaal, 
Pekela en Veendam.
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Tangeborgh: 
Zorggroep Tangenborgh bestaat uit verschillende woon- en zorgcentra, verpleeghuizen, ouderensteunpun-
ten, aanleuncomplexen, een dagbehandelingscentrum, thuiszorg en andere voorzieningen. De organisatie 
is actief in de drie gemeenten van Zuidoost-Drenthe: Borger Odoorn, Coevorden en Emmen. Zorggroep 
Tangenborgh biedt zorg die zo veel mogelijk aansluit bij de stijl van leven van de cliënten. Zij streeft 
daarbij naar een optimaal woon-, welzijn- en zorgklimaat, waarbij rekening wordt gehouden met de  
individuele wensen, mogelijkheden en beperkingen van de cliënten. 

Sociale Dagopvang Ouderen Plus Emmermeer
Ouderen Plus is een nieuwe dienst voor ouderen met een beperking. Deze dienst is met name bedoeld om 
ouderen (voornamelijk 75 +) op te vangen, die te maken hebben gekregen met de wijzigingen binnen de 
AWBZ. Deze dienst zorgt er eveneens voor dat de mantelzorgers van deze ouderen ontlast worden.

Contact
Voor meer informatie over de beide organisaties of de SROI-analyse die is gemaakt, kunt u contact 
opnemen met:
Welzijngroep Sedna: Johan van der Kooi, projectmanager bij de afdeling Innovatie & Onderzoek
Tangenborgh: Max Staal, beleidsmedewerker

1.5. gouda

Vierstroom
Vierstroom is een zorgorganisatie en biedt zorgarrangementen aan wie thuis of in een woonvoorziening 
zorg nodig heeft bij samen groot worden, zorg thuis, hulp thuis, verzorgd wonen of prettig leven. Vier-
stroom is gevestigd in het Groene Hart van Nederland, met de hoofdvestiging in Gouda. 

Factor-G 
Factor-G is een organisatie voor maatschappelijke ondersteuning en biedt ondersteuning aan mensen om 
hun zelfredzaamheid te ontwikkelen, hun deelname aan het maatschappelijk verkeer te stimuleren en 
om leefbare, veilige en levensloopbestendige wijken te bevorderen. Factor-G heeft het Groene Hart van 
Nederland als werkgebied, met de hoofdvestiging in Gouda.

Dorpshuiskamer
Een dorpshuiskamer gaat voorzien in de behoefte aan een laagdrempelige ontmoetingsvoorziening voor 
bewoners van één van de dorpskernen van een gemeente in de regio Gouda. Door vergrijzing en ontgroe-
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ning van de bevolkingssamenstelling zijn bewoners in het algemeen, en ouderen in het bijzonder, aange-
wezen op elkaar, op omgevingszorg en mantelzorg voor elkaar en voor hun naasten. Gestart zou kunnen 
worden met een laagdrempelige inloopvoorziening voor ouderen. Met name voor die ouderen waarvoor 
activerende en ondersteunende begeleiding als AWBZ-verstrekking komt te vervallen. Dorpsbewoners die 
onderling activiteiten willen organiseren vormen een organisatorische eenheid met beperkte professionele 
maatschappelijke ondersteuning op afstand. 

Contact
Voor meer informatie over de beide organisaties of de SROI-analyse die is gemaakt, kunt u contact 
opnemen met:
Factor-G: Don van Lin, staffunctionaris werkontwikkeling
Vierstroom: Annemarie Bruijs, adviseur

1.6. Heerlen

MeanderGroep Zuid-Limburg
MeanderGroep Zuid-Limburg is een brede organisatie op gebied van verpleeghuis-, verzorgingshuis-
zorg en thuiszorg in de regio Parkstad. Dat houdt ook in dagopvang in de breedste zin, gespecialiseerde 
thuiszorg, een hospice, jeugdgezondheidszorg, gemaksdiensten, kraamzorg, etc. In Heerlen biedt Me-
ander geen intramurale zorg. De thuiszorg is georganiseerd per buurt, met ieder een eigen buurtteam. 
Gestreefd wordt naar eigen huisvesting in de wijk zelf, die waar mogelijk wordt gecombineerd met een 
huiskamerproject, met name in de buurten waar Alcander geen of minder aanbod heeft. Zo’n huiskamer-
project wordt gerund door vrijwilligers of tijdelijk arbeidsongeschikte medewerkers. Er is geen indicatie 
voor nodig om te komen koffie drinken of deel te nemen aan activiteiten in de huiskamer.

Alcander
Alcander is de brede welzijnsorganisatie in de gemeente Heerlen, onder andere belast met het welzijns-
werk voor ouderen. Het stimuleren van zelfredzaamheid van mensen en hun deelname aan de maat-
schappij zijn de basis voor alle activiteiten en diensten. Alcander biedt mensen hulp, informatie, advies 
of begeleiding op dat gebied. Zij werkt zo veel mogelijk vanuit locaties in buurten en wijken, op plaatsen 
waar klanten gemakkelijk binnenlopen. Kernwaarden zijn: Klantgericht, Betrokken, Innovatief, Buurt- en 
wijkgericht, Integraal, Professioneel, Samenwerken, Resultaatgericht.

De Molenwei
In het project staat de samenwerking met Meander (thuiszorg) centraal. In een wooncomplex waar veel 
ouderen wonen wordt een aanbod gedaan, waarbij welzijn en zorg aanvullend zijn. Van daaruit worden 
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ook verbindingen gelegd met andere disciplines van Alcander, zoals ouderenadvieswerk. Activering en 
ouderenadvies zijn gericht op preventie en behoud van zelfredzaamheid. Door ouderen te stimuleren tot 
vrijwilligerswerk wordt gewerkt aan actieve maatschappelijke participatie en het vergroten van eigen ver-
antwoordelijkheid, terwijl de thuiszorg cliënten stimuleert van dit aanbod gebruik te maken.

Contact
Voor meer informatie over de beide organisaties of de SROI-analyse die is gemaakt, kunt u contact 
opnemen met:
Meandergroep: Monique Hermans, directeur rayon Heerlen
Alcander: Peter Hollander, stafmedewerker planning en control en onderzoek

1.7. Hengelo

SWO Hengelo 
Stichting Welzijn Ouderen Hengelo is een welzijnsorganisatie voor ouderen in Hengelo. Ze biedt informa-
tie advies en ondersteuning aan zelfstandig wonende ouderen, door o.a. het zorgloket, ouderenbezoek 
(allochtonen), ouderenadviseurs en in zevenontmoetingsruimten en 25 sociëteiten, door activiteiten en 
cursussen. Daarnaast is SWOH actief in vele projecten in de wijken van Hengelo en ontwikkelt in het  
kader van de Wmo samen met gemeente en partners nieuwe vormen van dienstverlening voor ouderen.
 
Carint 
De Carint Reggeland Groep biedt onder verschillende labels en vanuit diverse werkmaatschappijen  
welzijn-, woon- en zorgdiensten op de totale levenslijn. De dienstverlening omvat onder meer: thuiszorg, 
woonzorgcentra, jeugdgezondheidszorg, voeding en dieetvoorlichting, maatschappelijk werk, thuiszorg-
winkels en ledenorganisaties.
Carint, Reggeland Zorgvoorzieners en SbT maken deel uit van de Carint Reggeland Groep. Zij ontwikke-
len nieuwe vorm van voorliggende dagvoorziening door inzet vrijwilligers (TSO) met ondersteuning van 
professionals zorg en eigen bijdrage deelnemers. 
 
Dagbestedingsgroep Turkse en Suryoye ouderen
Omdat Turkse en Suryoye ouderen van de eerste generatie vereenzamen en (schoon)dochters als mantel-
zorgers overbelast raken en onvoldoende participeren in de samenleving, is deze dagbesteding opgezet. 
Het gaat om Turkse en Suryoye ouderen die niet passen in het reguliere welzijnswerk en niet (meer) in 
aanmerking komen voor AWBZ. De dagbesteding voor Turkse en Suryoye ouderen heeft tot doel om deze 
groep te ondersteunen bij het leggen van sociale contacten en ontspannende activiteiten.
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Contact
Voor meer informatie over de beide organisaties of de SROI-analyse die is gemaakt, kunt u contact 
opnemen met:
SWO Hengelo: Cora Mur, teammanager
Carint: Diane Noordink, manager Welzijn

1.8. Hof van Twente

CarintReggelandGroep
De Carint Reggeland Groep is een organisatie voor wonen, welzijn en zorg in Twente. De missie is waarde 
toe te voegen aan de kwaliteit van leven van de klanten. Samen met andere partners in de regio probeert 
de CarintReggelandGroep samenhangende diensten te leveren en te ontwikkelen.

SWO Hof van Twente
SWO Hof van Twente is een lokale organisatie met als missie: ‘ouderen Hof van Twente zolang mogelijk 
zelfstandig thuis met regie in eigen hand. ‘

De SWO Hof van Twente en Carint zoeken elkaar op daar waar 1 + 1 tot 3 leidt. 

Dagverzorging Bentelo
Hoe kan in alle (kleine) kernen van de plattelandsgemeente Hof van Twente een vorm van dagverzorging 
blijvend aangeboden worden? Die vraag is toegespitst op Bentelo, een prachtkern met een wozoco, een 
dagverzorging, diverse activiteiten en een actieve woningbouworganisatie. Duidelijk is dat de dagver-
zorging voor deelnemers en mantelzorgers een grote (economische) waarde heeft. Ook de woningbouw-
organisatie ziet de dagverzorging van belang voor de leefbaarheid van de kern Bentelo. Maar wat vindt  
de gemeente?!

Contact
Voor meer informatie over de beide organisaties of de SROI-analyse die is gemaakt, kunt u contact 
opnemen met:
CarintReggeland Groep: Gerri Bannink, manager welzijn
SWO Hof van Twente: Ida Luttikhold, directeur SWO Hof van Twente
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1.9. Leiden

ActiVite
ActiVite is een actieve en betrokken zorgorganisatie in Zuid-Holland Noord en heeft als doel om samen 
met mensen ervoor te zorgen dat zij gezond blijven of weer gezond worden. ActiVite helpt mensen met 
beperkingen in het dagelijks leven op de momenten die hen uitkomen, zodat zij het leven kunnen leiden 
zoals zij dat willen. Dankzij het complete en samenhangende aanbod aan (thuis)zorg en welzijnsdiensten 
is een optimale oplossing voor elke persoonlijke situatie mogelijk én zijn diverse vormen van zorg goed 
op elkaar afgestemd.

Radius
Stichting Radius wil voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten in Leiden en Oegstgeest een steun 
in de rug zijn op het gebied van Wonen, Welzijn en (Mantel)Zorg. De organisatie is actief in Leiden en 
Oegstgeest.

Dagverzorgingsproject 
In de gemeente Leiden voert ActiVite samen met welzijnsorganisatie Radius de dagverzorging uit, zowel 
in de AWBZ alsook binnen de Wmo. Vanuit het Zorgkantoor heeft ActiVite de financiering vanuit de AWBZ, 
vanuit de gemeente is dit binnen de Wmo-kaders aan Radius toebedeeld. De doelgroep die wordt bereikt 
zijn ouderen die thuis vereenzamen of dreigen te vereenzamen, ouderen die nauwelijks ondersteuning 
hebben van mantelzorgers, ondersteuning allochtone ouderen, ouderen met matig lichamelijk, geestelijk 
en verstandelijke beperking en ouderen welke wachten op plaatsing in verzorgings/verpleeghuis. Voor 
deze doelgroep wordt een gestructureerd dagprogramma aangeboden in groepsverband. Het programma 
legt de nadruk op onderling contact, activering en stimulering van vaardigheden zodat mensen langer 
zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Contact
Voor meer informatie over de beide organisaties of de SROI-analyse die is gemaakt, kunt u contact 
opnemen met:
ActiVite: Liesbeth Leurs, projectleider zorgbeleid
Radius: Mary Leune, teamleider dagverzorging 
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1.10. Zaandam

Saen Professionals
Saen Professionals is een klantgerichte organisatie die zorg regelt voor iedereen die thuis verpleging, ver-
zorging, ondersteuning/begeleiding en of hulp bij het huishouden nodig heeft. Die dienstverlening is altijd 
op maat, rekening houdend met de culturele achtergronden en individuele wensen van de zorgbehoe-
vende met extra aandacht voor kwaliteit en continuïteit. Daarnaast biedt de organisatie ook multiculturele 
dagactiviteiten voor migranten-ouderen. 

SMDZW
De Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Zaanstreek-Waterland is een brede organisatie voor 
maatschappelijke dienstverlening die zich richt op het versterken van eigen kracht van cliënten, door de 
nadruk te leggen op wat zij nog wel kunnen. Om de doelgroep migranten-ouderen te bereiken faciliteert 
de SMDZW o.a. Saen Professionals bij de uitvoering van de Multiculturele Dagactiviteiten.

Multiculturele Dagactiviteiten ELELE (hand in hand)
Met de Multiculturele Dagactiviteiten (ELELE) wordt tegemoet gekomen aan de behoefte van migranten-
ouderen aan contact met landgenoten met verschillende of juist dezelfde culturele achtergronden, waar-
door ze gestimuleerd worden om deel te nemen aan sociale en culturele activiteiten. 

Contact
Voor meer informatie over de beide organisaties of de SROI-analyse die is gemaakt, kunt u contact 
opnemen met:
Sean Professionals: Serife Bice, directeur
SMDZW: Joyce Gabeler, kwaliteitsmedewerker
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Bijlage 2 Lijst met verklarende definities

Activiteit De omzetting van ‘inputs’ naar ‘outputs’: datgene dat een stakeholder letterlijk doet.

Attributie De mate waarin iets (een effect) kan worden toegerekend aan een actor.

Benchmarking Het vergelijken van de eigen resultaten met die van andere organisaties in dezelfde sector, 
werkend met dezelfde doelgroep.

Deadweight ‘Datgene wat sowieso gebeurd zou zijn’ en niet direct is terug te voeren op de activiteiten 
van de organisatie.

Impact Het verschil tussen het resultaat (outcome) voor de stakeholder als gevolg van de activiteiten van 
een organisatie, en datgene dat zonder deze activiteiten ook gebeurd zou zijn (deadweight). Dit verschil 
kan bepaald worden door een nulmeting te maken op basis van historisch onderzoek in de organisatie of 
op basis van benchmarking.

Indicator Een eenheid, die beschrijft op welke wijze men de impact getalsmatig kan meten.

Input De hulpmiddelen, die nodig zijn om de activiteiten van een organisatie uit te voeren, bijvoorbeeld 
geld, mensen, tijd en gebouwen.

Monetariseren/waarderen Het in geld uitdrukken van een product of dienst bij het ontbreken van markt-
prijzen.

Outcome Alle positieve en negatieve veranderingen, als gevolg van de input in en de activiteiten en out-
put van een organisatie.

Output Een meetbaar product als gevolg van de activiteiten van een organisatie. Dit kunnen diensten of 
producten zijn, altijd uitgedrukt in aantallen.

SMART Specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden.

SROI-coëfficiënt De verhoudingsfactor tussen de investering (input) en gemonetariseerde financiële en 
maatschappelijke waarde.

Stakeholder Iedere persoon, groep of instantie, die ofwel betrokken is (investeert) of belanghebbende is 
(nog niet investeert maar wel gevolgen ondervindt).
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Waarde Waarde onderscheidt zich van prijs. De prijs benadert de waarde. De prijs is wat wordt betaald, 
de waarde is de mate van belang die het voor iemand heeft. De echte economische waarde is de waarde 
die de consument er aan hecht.
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Bijlage 3 De tien stappen van SROI

Social Return on Investment in tien stappen

STAP 1: Projectbeschrijving
De eerste stap in ieder plan. Heel kort formuleer je de naam en beschrijving van het nieuwe project, de 
organisatie en locatie en de sector waarbinnen het project past. 

STAP 2: Theory of change (veranderingstheorie)

Wat het is
De theory of change definieert wat het probleem is dat je wilt aanpakken, wat de urgentie en de omvang 
ervan is, hoe je het gaat aanpakken en welke concrete doelstellingen je daarbij nastreeft.

Wat je doet
Je beschrijft je theory of change door het beantwoorden van de volgende vragen in maximaal één zin  
per vraag.

•  Wat is het probleem?
 Voorbeeld: Jongeren in de leeftijd van 13 tot 17 jaar uit de gemeente X die voortijdig school verla-

ten zonder startkwalificatie waardoor ze geen baan kunnen krijgen en eerder in het criminele circuit 
terechtkomen.

•  Hoe urgent is het probleem?
 Geef bijvoorbeeld aan dat uit onderzoek is gebleken dat wanneer er niks aan gedaan wordt er  

problemen gaan ontstaan. Of, dat er op basis van okaal/landelijk beleid bepaalde lijnen moeten 
worden uitzet of resultaten verwacht worden.

•  Wat is de omvang van het probleem?
 Druk in cijfers uit om hoeveel het gaat.
•  Hoe gaat de instelling het probleem aanpakken?
 Uit de omschrijving moet blijken waarom deze aanpak succes zal hebben.
•  Welke doelstellingen streef je daarbij na?

Beschrijf je doelstellingen zoveel mogelijk SMART: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch,
Tijdgebonden
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STAP 3: Stakeholders

Wat het is
Stakeholders zijn aanwijsbare personen en/of organisaties die op de één of andere wijze impact ondervin-
den van het project.

Stakeholders zijn te verdelen in zes categorieën:

•  de doelgroep van je doelstelling(en);
•  betrokkenen van de doelgroep (familie, buren etc)
 - Evt. vrijwilligers
 - de financiers van de activiteit;
•  de eigen organisatie;
•  overige organisaties.

Realiseer je dat je ook impact kunt hebben op stakeholders die (nog) niet betrokken zijn bij je organisa-
tie of het specifieke project, maar de impact ervan wel ondervinden. Het is belangrijk ook hen in kaart te 
brengen om zicht te krijgen op de reikwijdte en omvang van de invloed die het welzijnsproject heeft.

Wat je doet
In deze stap benoem je maximaal tien stakeholders en selecteer je diegene op wie je de grootste impact 
verwacht te hebben.

Verdwaal niet in allerlei afgelegen outcomes, incidentele ‘bijvangst’ of resultaten, die slechts zeer gedeel-
telijk aan jouw organisatie zijn toe te rekenen.

STAP 3, 4 en 5 moet als één geheel gezien worden. Wanneer een belanghebbende een input heeft, heeft 
hij een activiteit en output. Wanneer een belanghebbende geen input heeft, heeft hij ook geen activiteit 
en output.

STAP 4: Input

Wat het is
De middelen die worden ingezet voor de instelling noemen we de input. Input kan bestaan uit geld, tijd 
van mensen en bijdragen in natura (zogeheten in kind donations bijdragen). Pas op dat de input niet dub-
bel geteld wordt. Bijvoorbeeld: Welzijnsorganisaties worden bijna altijd volledig gesubsidieerd en heb-
ben in principe geen eigen geld om in een project te stoppen, maar toch voeren zij het werk uit. Bij deze 
belanghebbende zal er een input van nul zijn.
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Wat je doet
Geef aan welke bijdrage elke stakeholder per jaar levert aan de organisatie.

Tijd van mensen en bijdragen in natura moet je ook uitdrukken in geldwaarden.
Deze waarden zijn te berekenen door het bedrag te nemen dat de organisatie normaal gesproken voor 
deze diensten of producten zou moet betalen.

Overigens hoeven niet alle stakeholders een input te hebben. Sommige stakeholders hebben wel de  
impact, zonder dat ze financieel of anderszins bijdragen.

Daarnaast kan het zijn dat de welzijnsorganisatie zelf een input heeft van nul, omdat er door henzelf geen 
geld geïnvesteerd wordt. 

STAP 5: Activiteit

Wat het is
Alle stakeholders die een input leveren, doen iets. Voor elke stakeholder zal dit verschillend zijn. Zo zullen 
cliënten of bezoekers bijvoorbeeld ‘deelnemen’, een financier vooral ‘betalen en evalueren’, en de organi-
satie zelf ‘uitvoeren’.

Wat je doet
Selecteer wat elke eerder geselecteerd stakeholder doet. In sommige gevallen kunnen er meerdere  
activiteiten zijn voor één stakeholder. Een stakeholder die geen input levert, heeft geen activiteit. Als er 
dus een activiteit blijkt plaats te vinden door een stakeholder die je nog niet hebt geselecteerd, moet dit 
misschien alsnog gebeuren.

STAP 6: Output

Wat het is
Output is een meetbare eenheid die het directe resultaat is van de activiteiten van de stakeholder op 
korte termijn. Het wordt uitgedrukt in aantallen opgeleverde diensten of producten. Elke stakeholder die 
een ‘input’ levert, heeft ook een ‘output’.
 
Wat je doet
Per stakeholder benoem je het aantal eenheden van de activiteit die de stakeholder zal uitvoeren of heeft 
uitgevoerd.



62

Voorbeelden zijn: het aantal bezoekers, het aantal financiële handelingen/controles, het aantal geleverde 
cursussen enz.

De output heeft dus altijd betrekking op de input en activiteit, en moet worden weergegeven in een getal.

STAP 7: Outcome & Impact (effect)

Wat het is
Outcome is het duurzame resultaat voor de stakeholder, ongeacht of deze een input heeft geleverd aan 
de organisatie. Outcome vindt meestal plaats ná de activiteit en buiten de organisatie en is daarom – in 
tegenstelling tot output – moeilijker te meten. Het gaat hierbij om het langetermijneffect.

Impact is outcome, minus dat wat toch al zou zijn gebeurd zonder hetgeen door de organisatie is gedaan. 
Een reïntegratiebureau dat werknemers richting reguliere arbeid begeleidt, moet er rekening mee houden 
dat er van het aantal mensen dat uiteindelijk inderdaad een baan vindt, een percentage ook zónder de 
inspanningen van het bureau werk had gevonden. 
Impact is dus de echte toegevoegde waarde die door een organisatie geleverd wordt.

Attributie is de mate waarin de impact van de organisatie aan haar valt toe te rekenen. Ook anderen (fa-
milie, sociale instanties etc.) kunnen immers een invloed op de impact hebben gehad. 

Wat je doet
Binnen deze stap zet je een aantal kleine stappen.

1.  Outcome: je beschrijft per stakeholder te verwachten lange termijn resultaten. Beschrijf dit in een 
paar steekwoorden.

 Controleer de volgende punten:
 • Alles wat hier staat moet terug te vinden zijn in de veranderingstheorie/ theory of change.
 • De effecten hebben betrekking op de betreffende belanghebbende.

2.  Impact: geef het percentage aan van je impact. Dat is dus de outcome (100%) minus het percentage 
van dat wat vermoedelijk toch al zou zijn gebeurd.

3.  Attributie: geef in een percentage aan wat de mate van impact van de organisatie is.
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STAP 8: Indicatoren

Wat het is
Indicatoren zijn meetbare eenheden die iets zeggen over de mate waarin een impact wordt gerealiseerd. 
Omdat het (bijna) altijd om een verandering van een situatie gaat, zal de indicator altijd ‘meer’ of ‘min-
der’ van iets zijn (of: ‘groter’/’kleiner’).

Wat je doet
Voor elke impact beschrijf je één of meerdere (maximaal 3) indicatoren die samen iets zeggen over de 
vraag of de impact ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd. De indicatoren zijn nodig om de beoogde veran-
dering inzichtelijk te kunnen maken.

Begin met: ‘meer…’ of ‘minder…’. Of ‘Een grotere…’ of ‘Een kleinere…’ etc.

Twee punten waarmee er gecontroleerd kan worden of de indicatoren goed zijn:
- Het is meetbaar, er kan door middel van een cijfer een antwoord gegeven worden op de indicator.
- De indicatoren hebben betrekking op de betreffende belanghebbende.

STAP 9: Waarderen

Wat het is 
Middels een formule wordt per (verwachte) impact en bijbehorende indicatoren waarde toegekend die 
uiteindelijk de gecreëerde toegevoegde waarde per stakeholder en die van het totale project berekent. 

Wat je doet
Per indicator wordt bekeken welke manier het meest geschikt is om te waarderen. Doorgaans zal een 
welzijnsorganisatie voor de meeste stakeholders een kostenbesparing genereren. Op basis van interne of 
externe bronnen kan deze afname van bijvoorbeeld zorg-, bemiddelings-, reparatie- of uitkeringskosten 
worden bepaald. 

Voor stakeholders zoals de doelgroep, vrijwilligers en familie wordt een andere manier gekozen om te 
waarderen. Afhankelijk van de specifieke doelgroep kan worden gekozen voor waarderingsspel, of een 
vragenlijst over de eventuele compensatie die men bereid zou zijn te leveren voor de welzijnsactiviteiten. 
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STAP 10: Projecties

Wat het is
Een projectie is een begroting voor de komende jaren. In dit geval niet financieel, maar van het aantal 
mensen op wie je impact van toepassing is. Het is dus eigenlijk een impact-begroting.

Wat je doet
Geef de ontwikkeling aan van het aantal mensen dat je de komende vijf jaar gaat bereiken. 
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Bijlage 4 Literatuurtips 

• Handboek voor sociaal ondernemen in Nederland 
Dit handboek biedt investeerders en ondernemers ondersteuning bij het vertalen van hun missie naar 
praktisch ondernemen. Aan de hand van voorbeelden wordt de theorie en de praktijk van het sociaal on-
dernemen inzichtelijk gemaakt.

Franssen B. en P. Scholten (2007), Handboek voor sociaal ondernemen in Nederland (170 pp.). Assen: 
Van Gorcum. 

• Opbrengsten van sociale investeringen
In opdracht van het kabinet verkent de RMO of en zo ja, op welke manier de opbrengsten van sociale 
ondernemingen inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Dit wordt gedaan aan de hand van een aantal ver-
schillende cases: de waarde van sociale werkvoorziening, de waarde van een veilige woonomgeving, het 
voorkomen van antisociaal gedrag, kindermishandeling, schaalvergroting in het onderwijs.

Doorten, I. en R. Rauw (red.), (2006), Opbrengsten van sociale investeringen (223 pp.). Raad voor Maat-
schappelijke Ontwikkeling (RMO). Amsterdam: SWP.

• De Waarde van Welzijn
Dit is de eindpublicatie over SROI en de eerste SROI-pilot met tien welzijnsorganisaties. Leden van 
MOgroep W&MD hebben een gratis exemplaar ontvangen. Te bestellen via de site van MOgroep: www.
mogroep.nl (kijk bij afdeling welzijn, publicaties, ISBN 978 90 5568 258)

• Websites 

www.sroi.nl 

www.socialevaluator.eu 
De social e-valuator is een internationaal gebruikte internet-tool voor het maken van SROI-analyses. Deze 
site bevat naast informatie over de tool – die nu ook in het Nederlands is vertaald – ook veel over SROI, 
voorbeeldcases en SROI-gebruikers.

www.scholtenfranssen.nl

www.mogroep.nl
Dossier Kwaliteit en professionalisering.

www.actiz.nl 
Ledengedeelte
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