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Beleidsnotitie en uitvoeringsprotocol SROI Zaanstreek-Waterland

Geachte leden van de raad,

Begin 2015 zijn in de regio Zaanstreek-Waterland een beleidsnotitie en een
uitvoeringsprotocol voor Social return on investment (SROI) vastgesteld door de betrokken
gemeenten. Vanaf dat moment is elke gemeente in de praktijk aan de slag gegaan op basis
van deze documenten. Afgelopen jaren ontstond de wens tot doorontwikkeling van de
regionale SROI uitvoering, en daarmee tot herijking van de regionale beleidsnotitie en het
uitvoeringsprotocol SROI.

Het college van Beemster is 28 april2020 akkoord gegaan met bijgevoegde regionale
'Beleidsnotitie social return on investment Zaanstreek-Waterland 2020' en het regionale
'Uitvoeringsprotocol social return on investment Zaanstreek-Waterland 2020'.

ln de gemeenten in de arbeidsmarktregio Zaanstreek-Waterland is het uitgangspunt dat
iedereen zoveel mogelijk meedoet in de maatschappij, liefst door het hebben van betaald
werk. De gemeente Beemster werkt samen met de inwoners aan een inclusieve
samenleving waar niemand aan de kant staat. Social return on investment (SROI) is een
van de instrumenten die hieraan bijdraagt. Hierbijvragen gemeenten werkgevers om iets
terug te doen voor de samenleving omdat ze een opdracht voor de gemeenten gaan
uitvoeren. De werkgevers dragen bij aan de werkgelegenheid voor mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt of aan andere activiteiten met een maatschappelijke impact.

De gemeenten in Zaanstreek-Waterland hebben met elkaar afgesproken om SROI te
verbreden en versterken. We willen de bijdragen van onze contractpartners gebruiken op
een manier die het meest bijdraagt aan onze ambitie en waarmee we de meeste lokale
impact kunnen maken. Het is belangrijk dat het instrument goed aansluit bij de huidige
groep werþoekenden en de behoeften van werkgevers. Daarmee kunnen de werkgevers
effectiever bijdragen aan de maatschappelijke doelen van Beemster.

Hoe werkgevers hun SROI kunnen invullen staat in het regionale uitvoeringsprotocol
beschreven. Door de nieuwe afspraken kunnen met name lokale werkzoekenden vaker
profiteren van de inzet van SROI bij bedrijven. Ook kunnen werkgevers makkelijker werk- en
ontwikkeltrajecten inzetten, op een manier die past bij hun bedrijf en opdracht.
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Daarnaast kunnen we meer bedrijven duurzaam verbinden aan maatschappelijke opgaven
in de Beemster gemeenschap. Tenslotte bieden we meer kansen aan sociale
ondernemers.

Alle gemeenten binnen de regio Zaanstreek-Waterland werken volgens dezelfde regels en
afspraken voor wat betreft SROI. Dit biedt duidelijkheid voor ons én onze contractpartners.

De beleidsnotitie en het uitvoeringsprotocolzijn in alle acht gemeenten in de regio ter
besluitvorming voorgelegd aan het college.
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