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SROI Resultaten 2017 t/m 2021  
 

 

Resultaten in vogelvlucht 
 
 t/m 2020 t/m 2021 Toename 2021 
Aantal projecten 324 412 88 
Aantal kandidaten 546 965 419 
SR Verplichting    € 6,40 mln € 8,45 mln € 2,05 mln 
SR Prognose         € 4,42 mln € 6,97 mln € 2,55 mln 

SR Kandidaten  € 5,76 mln  
SR Kosten  € 1,20 mln  

Waarvan Maatwerk  € 0,22 mln  
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Algemeen 
 
Om een integraal overzicht te geven van de resultaten van Social Return projecten in Friesland is deze 
jaarrapportage opgesteld. In de rapportage zijn de volgende onderwerpen uitgelicht:  

• Projecten 

• Sectoren 

• Kandidaten 

• Plaatsingsduur 
 
Het opstellen en aanbieden van deze rapportage heeft 4 doelen: 
 

1. Verantwoording afleggen aan het Coördinatiepunt SROI gelieerde partijen. 
2. Inzicht geven in de voortgang van de resultaatafspraken van afzonderlijke partijen alsmede ter vergelijk 

met andere partijen.  
3. SROI resultaten te koppelen aan arbeidsmarktomstandigheden en economisch c.q. maatschappelijke 

ontwikkelingen.  
4. Kansen en bedreigingen zichtbaar te maken en mee te wegen voor een eventuele doorontwikkeling van ‘De 

Friese Eis’.  
 
In 2021 is gestart met het monitoren van de SROI in een nieuwe  ‘Social Return Monitor’. Een nieuwe start, waarbij 
het coördinatiepunt SROI het afgelopen jaar de nadruk heeft gelegd op het afhandelen van oude projecten en het 
in beeld krijgen van zoveel mogelijk nieuwe contracten met een SROI afspraak.  Om nog nauwkeuriger te kunnen 
monitoren is de nieuwe monitor op een iets andere manier ingericht dan tot 2020 de standaard was. Hierdoor zijn 
niet alle data 1 op 1 te vergelijken met voorgaande jaren. Daar waar een vergelijking mogelijk is en meerwaarde 
oplevert is deze in de rapportage vermeld.  
 
Naast deze algemene rapportage is een gedetailleerde analyse op opdrachtgeversniveau opgesteld. Deze zal 
worden gedeeld met de betreffende partijen. Het advies is om het verdiepende rapport te vergelijken met de 
algemene rapportage en intern te bespreken. 
 
Bedrijven met een Social Return verplichting ervaren een toenemende mismatch op de arbeidsmarkt. Dit heeft ten 
dele geresulteerd in € 2,3 miljoen onbenut Social Return potentieel op gegunde opdrachten die hun verplichting 
niet behaald hebben (vanaf de start van het monitoren tot 31 december 2021). Er zijn veel projecten aangemeld 
maar de interne werkprocessen en resultaten verschillen per gemeente enorm. Maatwerk opties zijn veelal 
mogelijk maar nauwelijks ingezet. Om in de toekomst maatschappelijke impact te kunnen blijven maken vraagt 
Social Return om creativiteit, maatwerk en samenwerken.   
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Projecten 
 
In 2021 zijn 88 nieuwe projecten ingevoerd in de Social Return Monitor. Hierdoor is het totaal aantal aangemelde 
SROI projecten sinds 2017 gestegen tot 412, met een totale SR afspraak van € 8,45 miljoen.  
 
De toename in het aantal projecten is het grootst bij de gemeente De Fryske Marren met 27 nieuwe projecten.  
Deze gemeente heeft het grootste aantal actieve projecten, mede doordat er voor is gekozen om ook SROI te 
vragen en te monitoren op subsidies aan stichtingen en culturele instellingen.  
 
Binnen de Waadhoeke, Dienst Noardwest Fryslân en Sociaal Domein Fryslân zijn weinig actieve projecten. De 
verwachting is dat binnen de Waadhoeke en Dienst Noardwest Fryslân het komend jaar meer SROI te melden zal 
zijn, veranderingen in intern beleid zullen naar verwachting hun vruchten af gaan leveren. Binnen Sociaal Domein 
Fryslân wordt momenteel geen Social Return eis genoemd in contracten. Hierdoor vindt er uiteraard ook geen 
invulling plaats. 

Opdrachtgever 
Actieve 

projecten 
Totaal aantal 

projecten t/m 2021 
Toename 
in 2021 

De Fryske Marren 26 53 27 

Heerenveen 23 60 18 

Súdwest Fryslân 21 36 16 

Leeuwarden 22 116 16 

Smallingerland 15 33 14 

8KTD 15 28 6 

OWO gemeenten 8 37 2 

Harlingen 4 9 1 

OV en E Fryslân U.A. 4 4 1 

Dienst Noardwest Fryslân 1 1 0 

Sociaal Domein Fryslân 1 32 1 

Waadhoeke 2 3 0 

Overige   -14 

Totaal 142 412 88 
 

 

Naast een overzicht van het aantal actieve projecten, geeft een overzicht van de Social Return verplichting in relatie 

tot het al behaalde resultaat een goed beeld van de stand van zaken.  
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Projecten met een SR resultaat dat de verplichting overstijgt, zorgen er voor dat het in sommige gevallen lijkt alsof 
alle actieve projecten bij een opdrachtgever al zijn behaald. Het overschot op het ene project kan echter niet de 
verplichting van een andere opdrachtnemer op een ander project invullen. Om deze reden is ervoor gekozen om 
ook een overzicht te tonen van het nog openstaande bedrag aan Social Return per opdrachtgever.  
 
Uit onderstaande diagram valt op te maken dat in Súdwest Fryslân in verhouding nog een groot bedrag aan Social 
Return open staat, meer dan tot nu is ingevuld als resultaat. Leeuwarden ziet het grootste deel van de 
verplichtingen ingevuld. 
 

 
 
Een openstaand bedrag hoeft overigens niet te betekenen dat resultaten niet behaald zullen worden.  
Contracten kunnen net gestart zijn of een lange looptijd hebben, waardoor invulling in de komende tijd nog plaats 
zal vinden. Wel geeft dit aan dat er kansen zijn voor mensen uit de doelgroepen.  
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Sectoren 
 

Contractuele verplichtingen met SROI afspraken zijn terug te vinden in diverse sectoren. Door te monitoren op 
sector, kan inzichtelijk worden gemaakt waar kansen en mogelijkheden liggen op het gebied van Social Return.  
 
Binnen Friesland worden de meeste projecten aangemeld in de sector GWW, met in totaal 156 projecten en € 2,85 
miljoen verplichting. Sociaal Domein kent minder projecten (116), maar een SR verplichting die met € 2,72 miljoen 
dicht in de buurt komt van GWW. Ook valt het op dat binnen Sociaal Domein het hoogste bedrag aan Social Return 
behaald wordt, maar dat er in het verleden ook de nodige projecten zijn waarop de contractuele verplichting niet 
gehaald is.  

 
 

De niet ingevulde Social Return verplichting op reeds afgesloten projecten laat zien dat er in bepaalde sectoren in 
het verleden geen of met veel moeite Social Return uit te voeren was of dat er geen inspanningen zijn verricht. In 
het afgelopen jaar is dit bedrag toegenomen met € 406.809.  
 
Uiteraard is het doel van het coördinatiepunt SROI Fryslân om een zo groot mogelijk bedrag wél ingevuld te krijgen.  
Het is dan ook zaak om vooruit te kijken, naar de bedragen die op dit moment nog open staan op actieve projecten.  
Een indeling naar sector laat zien dat binnen diverse sectoren mogelijkheden liggen om mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt van dienst te zijn; er staat in totaal nog € 1.387.116 open in diverse sectoren. 
 
  

Sector

Totaal aantal 

projecten SR Verplichting SR Prognose

Niet ingevulde SROI 

(afgeronde 

projecten)

GWW 156 € 2.851.153 € 2.024.165 € 761.473

Sociaal Domein 116 € 2.715.233 € 2.411.452 € 1.308.243

Bouw en onroerend goed 35 € 1.188.976 € 1.130.894 € 9.868

Schoonmaak en onderhoud 15 € 440.215 € 357.156 € 653

Vervoer 10 € 313.442 € 130.437 € 168.587

Flexibele arbeid 14 € 257.643 € 318.536

Automatisering en telecommunicatie 6 € 189.258 € 234.285

Kunst en cultuur 12 € 136.013 € 153.791 € 45.054

Zakelijke dienstverlening  12 € 129.386 € 34.596 € 7.437

Energie 3 € 107.000

Groen en agrarisch 6 € 37.168 € 18.760

Advies en onderzoek 7 € 31.943 € 18.423

Onderwijs en coaching 7 € 24.777 € 15.233

Milieu, recycle en afvalverwerking 8 € 23.662 € 17.165 € 2.003

Hulpverlening en openbare orde 5 € 8.063 € 101.941

Eindtotaal 412 € 8.453.932 € 6.966.834 € 2.303.318

Eindtotaal 31-12-2020 324 € 6.366.418 € 4.406.507 € 1.896.428
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Ook nu staat de sector GWW met 30 actieve projecten en € 366.000 nog in te vullen Social Return bovenaan.  
Opvallender is de sector Energie, waar nog € 107.000 open staat op slechts 1 project. Ook het feit dat in de sector 
Hulpverlening en openbare orde op beide nog actieve projecten de gevraagde Social Return behaald is, is het 
vermelden waard.  
 

De 3 sectoren GWW, Bouw en onroerend goed en Schoonmaak en onderhoud zijn samen goed voor meer dan de 

helft van het openstaand bedrag aan Social Return.  

In een aantal sectoren, zoals Energie, Vervoer en Hulpverlening en openbare orde zijn slechts enkele projecten 

aangemeld in de monitor. Hieruit kan geconcludeerd worden dat niet in alle sectoren alle projecten worden bekend 

zijn bij het Coördinatiepunt. Het advies aan gemeenten is om hier intern nog eens kritisch naar te kijken.

  
 

Sector

Aantal actieve 

projecten

Openstaande SROI 
(actieve projecten)

GWW 30 € 366.227

Bouw en onroerend goed 9 € 252.103

Schoonmaak en onderhoud 9 € 243.936

Sociaal Domein 37 € 136.874

Energie 1 € 107.000

Zakelijke dienstverlening  8 € 100.750

Flexibele arbeid 10 € 44.719

Vervoer 2 € 27.753

Kunst en cultuur 4 € 26.660

Advies en onderzoek 7 € 22.874

Groen en agrarisch 6 € 22.868

Onderwijs en coaching 6 € 15.246

Milieu, recycle en afvalverwerking 5 € 13.228

Automatisering en telecommunicatie 6 € 6.878

Hulpverlening en openbare orde 2 € 0

Eindtotaal 142 € 1.387.116
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Kandidaten 
 

Kandidaten per opdrachtgever 
 

Opdrachtgever Aantal kandidaten 
Actief op  

31-12-2021 

Smallingerland 83 17 

8KTD 115 5 

Súdwest Fryslân 69 3 

Waadhoeke 4 2 

Leeuwarden 245 2 

Dienst Noardwest Fryslân 1 1 

OV en E Fryslân U.A. 10 1 

De Fryske Marren 91 1 

OWO gemeenten 56 1 

Harlingen 22 0 

Sociaal Domein Fryslân 107 0 

Heerenveen 162 0 

Eindtotaal 965 33 
 
In het afgelopen jaar zijn 419 nieuwe kandidaten ingevoerd in de Social Return Monitor. Dit relatief grote aantal is 
deels te verklaren door de inspanningen van het coördinatiepunt SROI Fryslân om missende resultaten uit het 
verleden ingevoerd te krijgen. Ruim 200 van de kandidaten die dit jaar zijn ingevoerd, zijn al in 2020 of eerder aan 
het werk geweest bij opdrachtnemers.  
 
Desalniettemin betekent het ook dat er meer dan 200 kandidaten uit de doelgroepen zijn ingezet in 2021. 
Leeuwarden heeft de meeste kandidaten via Social Return geholpen, gevolgd door Heerenveen en 
Achtkarspelen/Tytsjerksteradiel.  
 
Het overgrote deel van de mensen blijkt echter een kort durend contract te hebben gehad. Een analyse heeft 
aangetoond dat slechts 33 kandidaten eind 2021 aangemeld staat als actief werkzaam via Social Return.  
De krappe arbeidsmarkt zal mede bij hebben gedragen aan dit lage aantal.  
Opvallend is het  grote aantal actieve kandidaten in Smallingerland. De helft van het aantal actieve kandidaten 
wordt ingezet door deze opdrachtgever.  
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Kandidaten per sector 
Wanneer we kijken naar de kandidaten per sector zien we dat binnen Sociaal Domein (vnl. WMO: Huishoudelijke 
Zorg en Hulpmiddelen) en GWW de meeste kandidaten zijn aangenomen. 
 

 
 
Een uitvoerige analyse op doelgroep per sector en opleidingsniveau per sector biedt verdere inzichten. De tabellen 
zelf worden, vanwege de gedetailleerdheid, niet in dit rapport gedeeld.  
Te herleiden valt dat het overgrote deel van de kandidaten in de doelgroep Student valt. Deze groep bevat 249 
studenten werkzaam binnen Sociaal Domein en 113 studenten die in de sector GWW een baan of stage hebben 
gevonden.  De vraag is of deze sectoren altijd al studenten inzette, of dat dit een extra inspanning is voor wat 
betreft SROI.  
 
Ook valt op dat van de 158 kandidaten in de doelgroep Participatiewet bijna de helft (76 personen) binnen Sociaal 
Domein aan de slag is of is geweest.    
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Plaatsingsduur  
 

In het monitoringsysteem Social Return Monitor is het niet meer mogelijk om kandidaten op te voeren buiten de 
gestelde projectdata. Dit heeft effect op de gemiddelde arbeidsduur van de verschillende doelgroepen.  
We zien dat vooral kandidaten uit Wajong en WIA/WAO een lange arbeidsduur aangeboden krijgen.  
De sector ‘Schoonmaak en onderhoud’ biedt de langste arbeidscontracten aan. Dit kan te maken hebben met de 
langere projectduur in deze sector.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor vragen over deze rapportage kunt u terecht bij info@sroifryslan.nl 
Meer informatie over onze dienstverlening kunt u vinden op: www.sroifryslan.nl 

Een overzicht van de data uit uw eigen gemeente kunt u downloaden via www.socialreturnmonitor.nl   
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