Aan College van B&W, Rhenen
Onderwerp: Advies Beleidsplan SROI Rhenen 2016
Rhenen, 29 juni 2016
Geacht College,
Op 6 juni 2016 ontving de Adviesraad Sociaal Domein van u bovengenoemd document met het
verzoek daarover een advies uit te brengen.
De Adviesraad is positief over het voornemen van de gemeente om bedrijven te stimuleren om een
bijdrage te leveren aan het activeren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De methode
die daarvoor wordt gebruikt is die van SROI (Social Return on Investment), waarbij vooral wordt
gekeken naar het sociale effect van de investering en in mindere mate naar de geldelijke opbrengst.
1. Om bekendheid te geven aan het SROI beleid van de gemeente is het van belang deze bedrijven
actief te benaderen. Daarnaast is het ook van belang om met de bedrijven in de gemeente
Rhenen in gesprek te gaan over de mogelijkheden die zij zien om inhoud te geven aan SROI en
over de procedures (niet te veel bureaucratie?).
2. Wordt er ook iets gedaan voor de niet-uitkeringsgerechtigden? Zij hebben ook veel behoefte aan
activering en participatie.
3. Het beleidsplan gaat over bedrijven. Naast bedrijven zou de gemeente ook
(vrijwilligers)organisaties kunnen stimuleren om uitkeringsgerechtigden (ev. in het kader van de
Tegenprestatie) op te nemen. Hiervoor zouden deze organisaties ondersteuning kunnen
ontvangen, want het kost aanvankelijk vaak extra tijd en vaardigheden om deze mensen in hun
organisatie mee te laten draaien. In de gemeente Ede bestaat al een dergelijke opzet.
4. Tenslotte wil de Adviesraad ook graag weten wat de gemeente Rhenen zelf doet om mensen met
een arbeidsbeperking in dienst te nemen.
De Adviesraad Sociaal Domein Rhenen hoopt met dit advies een positieve bijdrage te leveren aan de
veranderingen in het Sociaal Domein in de gemeente Rhenen.
Graag ontvangen we uw reactie op dit advies.
Hoogachtend,

Tjark Struif Bontkes
Adviesraad Sociaal Domein Rhenen
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