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Geachte raadsleden, 
 
Met deze brief informeren wij u over het in 2021 behaalde resultaat van het Social Return on Investment-
beleid. Wij vinden het belangrijk dat SROI wordt toegepast in elke daarvoor in aanmerking komende 
aanbesteding. Daarmee wordt aan bedrijven met een gemeentelijke opdracht gevraagd iets terug te doen 
voor de samenleving. Bijvoorbeeld door een werkloze Ridderkerker aan te nemen of 
werkervaringsplekken te creëren. SROI vergroot de arbeidsparticipatie van kwetsbare personen en hun 
vakmanschap door leer-, werk- en/of stageplaatsen. Daarmee levert de toepassing van SROI een 
belangrijke bijdrage aan het algemene social return-resultaat. 
 
Rapportage over 2021 
Over het SROI-resultaat over 2021 is een rapport opgesteld. Het rapport treft u als bijlage bij deze 
raadsinformatiebrief aan. De hoofdlijnen van het rapport worden hieronder weergegeven. 
 
De gemeente Ridderkerk heeft in 2021 zowel individueel als gezamenlijk met de gemeenten Barendrecht 
en Albrandswaard inkoopcontracten afgesloten. Deze contracten zijn in het rapport gesommeerd. De in 
het rapport opgenomen cijfers hebben niet alleen betrekking op de in 2021 afgesloten contracten maar 
ook op de in eerdere jaren gesloten maar nog in uitvoering zijnde contracten. Inclusief de nog 
openstaande contracten bedraagt de actuele waarde van al deze contracten 163,84 miljoen euro.  
 
Resultaat 
Aan de contracten is een gemiddelde SROI-opgave verbonden van 5,24% van de opdrachtsom. De 
5,24% vertegenwoordigt een bedrag van 8,58 miljoen. Hiervan is in totaal € 4,03 miljoen euro 
gerealiseerd als SROI-toepassing waarvan in 2021 € 2,78 miljoen (69%). Daarnaast is door 
contractanten ter uitvoering van hun contractuele verplichtingen voor € 810.912,76 aan maatschappelijke 
activiteiten en aan opdrachten bij een sociale werkvoorziening gerealiseerd.  
 
Plaatsingen 
De aanbestedingen hebben in 2021 geleid tot het plaatsen van 252 personen: 98 personen vonden een 
baan, 50 personen konden op een leerbaan/BBL geplaatst worden en tot slot vonden 104 personen een  
stage- en werkervaringsplek. Het aantal plaatsingen in 2021 is ten opzichte van 2020 gestegen met 
172%. 



  

 
 
 
 

 

  

 
Dagwaarde 
Omdat contracten veelal betrekking hebben op een langere looptijd dan 1 jaar geven de cijfers een licht 
scheef beeld. Immers een ondernemer hoeft zijn SROI-verplichting niet gelijkelijk verdeeld over de 
contractjaren in te vullen. Per jaar wordt daarom een dagwaarde berekend op basis van de 
gesommeerde SROI-verplichting van alle lopende contracten afgezet tegen de gesommeerde looptijd van 
deze contracten in dagen, de zogenaamde SROI-jaaropgave. Uit deze berekening blijkt dat het SROI-
resultaat over 2021 110% is van de SROI-jaaropgave. Dat betekent dat in 2021 veel invulling is gegeven 
aan SROI-verplichtingen. 
 
Vooruitblik 2022 
Wij gaan, gelet op alle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, dit jaar opnieuw ons best doen voor een mooi 
resultaat. Op dit moment is al merkbaar dat krapte op de arbeidsmarkt van invloed is op de omvang van 
de SROI-doelgroep. Ondernemers moeten meer moeite doen om aan hun contractuele SROI-verplichting 
te kunnen voldoen. Door ons zal daarom in 2022 meer ingezet worden op communicatie met en 
voorlichten van ondernemers met een SROI-verplichting.  
 
Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris de burgemeester, 
  

 
 
 

dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema 
 
 
 
 
 
Bijlage: 

- Jaarrapportage 2021 SROI gemeente Ridderkerk en de gezamenlijke aanbestedingen 
gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. 


