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Woord vooraf
Geachte lezer,
Afgelopen semester hebben wij met het nodige enthousiasme een bijdrage geleverd aan het
TETRA-project 2017-2019: Social ROI bij het implementeren van online tools in de
non- en social-profit sector. Wij hebben onderzoek verricht naar de Social Return on
Investment. Daarbij probeerden we academische kennis te combineren met de huidige vraag
en aanbod rond SROI op de markt.
Tijdens het lezen van dit eindwerk zal u dan ook meer inzicht krijgen over de begrippen ROI
en SROI en hoe deze 2 methoden worden gemeten. We lichten ook andere methodes toe en
vergelijken deze met de SROI.
De opdrachtgever van dit eindwerk was mevrouw Vicky Franssen, lector aan de Artevelde
hogeschool te Gent. Mevrouw Veronique Vermoesen, lector aan de Artevelde hogeschool te
Gent, begeleidde ons tijdens het semester. Graag willen we hun beiden bedanken om ons bij
te staan tijdens het schrijven van dit eindwerk.
Om dit eindwerk tot een goed einde te brengen hebben we elk 4 interviews afgenomen met
personen die kennis hebben van ROI of SROI en die online tools frequent gebruiken. Deze
uitgeschreven interviews vindt u terug in de bijlagen. Wij zijn de geïnterviewden zeer
dankbaar voor hun inzichten en bijdragen aan dit eindwerk.
Tot slot wensen wij u veel plezier met het lezen van ons eindwerk.
De Block Cédric
De Smet Jens
Glorieux Jens
Pruvoost Dieter
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Executive summary
In dit werk werd onderzoek gedaan naar de Social Return On Investment (SROI). Door middel
van deskresearch werd er geprobeerd een stappenplan op te stellen om een SROI-rapport te
bekomen. Om de SROI te verduidelijken werd ook de Financiële Return on Investment
besproken, ook wel ROI genoemd. Op deze manier er is een duidelijk verschil tussen de twee
begrippen. Er werd vooral gebruik gemaakt van academische bronnen uit Nederland en de
Verenigde Staten, omdat het onderzoek daar veel verder staat dan in de rest van de wereld.
De kennis die werd verworven in dit onderzoek, werd gebundeld in een overzichtelijk rapport.
Deze samenvatting omtrent ROI, SROI en andere meetmethodes om maatschappelijk waarde
te creëren worden besproken in het eerste deel van dit werkstuk. Dit werk biedt dus een
overzicht van de verschillende meetmethodes en geeft ook een uitleg over wanneer welke
meetmethodes het beste kunnen toegepast worden.
Vervolgens spelen ook de diepte-interviews een grote rol in deze Bachelorproef. Aan de hand
van deze interviews werd geprobeerd een duidelijk antwoord te verkrijgen over de volgende
onderwerpen: het gebruik van online tools in de huidige maatschappij, het meten van sociale
en financiële impact door bedrijven en het gebruik van meetmethodes om de sociale impact te
meten.
Uit deze interviews blijkt dat de kennis omtrent SROI en maatschappelijke impactmeeting nog
onvoldoende gekend is in de bedrijfswereld. Ondernemingen zijn wel voortdurend bezig met
impactmetingen op financieel vlak maar er ontbreekt knowhow en enthousiasme in de
bedrijfswereld om ook de maatschappelijke impact te berekenen.
This work was mainly focused on the SROI (Social Return on Investment). By using desk
research a 6-stepplan was developed to create a SROI-report. An explanation and examples of
the usage of the financial ROI is also added to this work to show the differences and
similarities between the two techniques. Most of the sources are from American or Dutch
authors because SROI-research and usage are more common in these countries.
In the first part is an explanation of the ROI, followed by a detailed report on the SROI (short
history, techniques and examples), and in the last chapter of the first part are explanations for
different techniques of social impact measuring and a guide when to use what technique. This
work should give the reader an introduction to the usage of SROI, ROI and an explanation
when SROI wouldn’t be the best way to calculate social impact (and other measuring methods
should be applied).
The second and last part of this report are the interviews. The interviews covered the
following subjects: knowledge of ROI and SROI, usage of online tools in their respective
companies and the usage of measurement techniques on social impact.
Analysing the interviews showed a huge knowledge gap and disinterest in social impact
calculations. Companies are already calculating the return of their investment in financial
terms but disinterest and the lack of knowhow keep the same companies from measuring the
social impact of their investment.
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1

Inleiding

Bedrijven worden zich steeds bewuster van hun impact op hun omgeving. In het verleden werd
te veel de nadruk gelegd op de pure financiële winst en eigen groei van het bedrijf.
Tegenwoordig zijn bedrijven er zich van bewust dat winst op verschillende manieren bekeken
kan worden. Er werd vroeger minder rekening gehouden met sociale en maatschappelijke
impact en de academische wereld wil de bedrijfswereld een meetmethode aanbieden om de
sociale impact te berekenen.
Eén van deze meetmethoden is SROI, of Social Return on Investment. In dit eindwerk wordt
de betekenis en het gebruik uitgelegd van deze meetmethode. Aan de hand van
praktijkvoorbeelden wordt de werking van SROI verduidelijkt en weergegeven in een correct
SROI-rapport.
Uiteraard is het belangrijk om de werking van ROI, of Return on Investment, te begrijpen
vooraleer inzicht kan verworven worden in de SROI. In het eerste hoofdstuk zal dan ook dieper
worden ingegaan op de ROI en zijn werkwijze.
Tijdens het verloop van de research en interviews werd duidelijk dat er naast de SROI nog
verschillende andere methoden bestaan om de maatschappelijke impact van een investering
of project te meten. Elk met zijn voor- en nadelen. Er wordt dan ook een hoofdstuk gespendeerd
aan een overzicht van de belangrijkste meetmethoden.
De grootste en bekendste investering waar bedrijven momenteel veel met worden
geconfronteerd is de digitalisering van hun activiteiten en het gebruik en ontwikkelen van
online tools om opdrachten uit te voeren in hun bedrijfsactiviteiten (Raaymakers, 2016). In dit
onderzoek wordt dan ook dieper ingegaan op de online tools en welke momenteel beschikbaar
zijn. Extra aandacht werd besteed aan de online tool beeldbellen in dit hoofdstuk.
Vervolgens wordt een SROI-rapport geanalyseerd. Dit rapport geeft een duidelijke weergave
van de toepassing van SROI binnen de zorgsector. Namelijk in de blended care, dit is een
combinatie van verschillende vormen van offline- en onlinecommunicatie (zoals bijvoorbeeld
beeldbellen) binnen de zorgsector.
Aan de hand van interviews met professionals uit de non-profit, social- en profitsector werd de
bekendheid van en de kennis over SROI bevraagd. Er werd ook gevraagd naar het gebruik van
online tools in hun sector en bedrijf.
Dit onderzoek werd uitgevoerd in het kader van het TETRA-project en hun onderzoek in
2017-2019 rond het ‘beeldbellen in ambulante geestelijke gezondheidszorg, integrale
jeugdhulp en thuiszorg.’ Onderzoekers die betrokken zijn bij dit project willen ook de
maatschappelijke impact meten van deze mogelijkheid. De bedoeling van dit eindwerk is dus
om een inleiding te geven tot de SROI-methode, een methode om deze maatschappelijke
impact te meten.
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2

Financiële Return on Investment
2.1 Inleiding

De ROI of return on investment is een gekend begrip in de financiële wereld. ROI toont aan
wat het rendement is op een investering. Ofwel is de investering rendabel en zal de ROI een
positief getal uitdrukken ofwel is ze niet rendabel en is de uitkomst dus negatief. (Ensie, 2016)
Als men op voorhand de ROI gaat berekenen dan doet men dat vooral om te achterhalen of men
de investering al dan niet zal uitvoeren. Hiervoor wordt een eenvoudige formule gebruikt:
(Verwachte opbrengsten−verwachte kosten)
ROI =
∗ 100% (Michael Parkin, 2017) .
intiële investering
Vaak wordt ROI ook wel verward met het begrip terugverdientijd. Maar er is dus wel degelijk
een verschil. Bij terugverdientijd zal worden bekeken of de investering sneller is terugverdiend
dan de gebruiksduur ervan. Stel, men heeft een investering die een gebruiksduur heeft van vijf
jaar en een terugverdientijd van vier jaar. Dan zal men deze investering uitvoeren aangezien ze
sneller is terugverdiend dan dat ze gebruikt wordt. Dit is duidelijk een verschil met de ROI.
Aangezien men bij de ROI kijkt naar de winstgevendheid van de investering. (Van Vliet, 2013)

2.2 Voordelen ROI
(Michael Parkin, 2017)
-

Het geeft de onderneming een hulpmiddel om te beslissen of ze een investering al dan
niet zou uitvoeren.
Het is makkelijk te vergelijken met andere investeringen/projecten.
Het brengt de winstgevendheid van een investering/project in beeld.
De ROI is voor de meeste investeringen gemakkelijk te meten aan de hand van de
formule. Soms is het niet makkelijk om tot een juiste ROI te bekomen, dit wordt
duidelijk bij de nadelen van ROI.

2.3 Nadelen ROI
-

-

ROI houdt geen rekening met de aanvullende of bijkomende kosten zoals
afschrijvingen, looptijd van een investering, de directe kosten etc. Doordat deze
elementen niet worden opgenomen kan de ROI een vertekend beeld geven of een foute
verwachting creëren. (Ensie, 2016; wikipedia, 2017)
Zoals bij elke meetmethode is de ROI heel tijdsintensief: bijvoorbeeld: het neemt heel
veel tijd in beslag om alle kosten in kaart te brengen. (Michael Parkin, 2017)
ROI houdt geen rekening met de tijdwaarde van geld. Zo houdt de ROI geen rekening
met een indexering. Bijvoorbeeld: we kunnen binnen 5 jaar met 100 euro minder kopen
als nu. (Gielen, 2004)
Als de verwachte opbrengst van een investering niet ieder jaar hetzelfde is, dan wordt
de berekening omslachtig en zal men voor elk jaar een andere ROI moeten berekenen.
(Ensie, 2016)
Men moet bij de keuze van een investering niet alleen rekening houden met de ROI,
maar ook met andere methodes zoals de terugverdientijd. (Investeerders, sd)

Pagina | 7

2.4 Voorbeeldoefeningen financiële ROI in de praktijk
2.4.1. Voorbeeld 1
Een doe-het-zelfzaak beslist om een zaagmachine te kopen, de kostprijs is 35.000 euro. Men
verwacht dat de machine 10 jaar operationeel zal zijn. Door de investering creëert het bedrijf
een nieuwe afzetmarkt die jaarlijks 8500 euro opbrengsten zal genereren.
➢ 8500 euro per jaar opbrengsten
➢ 35000 euro kosten op 10 jaar, Dus 3500 euro kosten per jaar.
➢ 8500-3500=5000
➢ (5000/3500) = 1,4286
➢ 142,86%
De ROI is bij dit voorbeeld 142,86%. Dit betekent dat je voor iedere euro die je investeert,
1,42 € terugkrijgt bovenop de reeds geïnvesteerde euro.

Materieel vast actief
Machine

Aanschaffingswaarde Afschrijvingsritme
(euro)
(%)

Afschrijving per
jaar per machine
(euro)

35.000

3.500

10

2.4.2. Voorbeeld 2
In diezelfde zaak wil men een nieuwe lakmachine kopen. De kostprijs is 20.000 euro. Men
verwacht dat de machine 5 jaar operationeel zal zijn. Door de investering lokt het bedrijf nieuwe
klanten die jaarlijks 4050 euro opbrengen door de nieuwe machine.
➢ 4050 euro opbrengst per jaar
➢ 20.000 euro kosten op 5 jaar, dus 4000 euro kosten per jaar
➢ 4050-4000=50 euro
➢ (50/4000)
➢ 1.25%
Hier wordt er een positief resultaat behaald. De ROI is wel maar aan de kleine kant en het is
dus niet zeker of de onderneming deze investeren wel zou uitvoeren.
 Van hieruit kan men dus besluiten dat voorbeeld één een goede investering is, terwijl
voorbeeld twee een minder goede investering zou zijn.

Materieel vast actief
Machine

Aanschaffingswaarde Afschrijvingsritme
(euro)
(%)

Afschrijving per
jaar per machine
(euro)

20.000

4.000

5
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2.4.3. Voorbeeld 3
Een bakkerij wil een nieuwe industriële vaatwasser kopen. Nu hebben ze een kleine vaatwasser
voor relatief eenvoudige en kleine zaken. De grote kommen en potten worden handmatig
gereinigd door het personeel. Per dag worden deze tot 4 of 5x gewassen doordat ze zoveel
verschillende ingrediënten nodig hebben. De bakkerij berekende dat ze per jaar zo’n 700
arbeidsuren nodig hebben om af te wassen. Op jaarbasis bekeken is dit zo’n 12500 euro die de
baas moet betalen aan het bakkerspersoneel zodat de kommen afgewassen geraken.
De bakkerij probeert volgende piste:
1) Ze nemen een vaatwasser van 14.000 euro én 1 extra personeelslid die afwast
➢
➢
➢
➢
➢
➢

12500 euro opbrengst per jaar. (Kosten die verdwijnen)
14000 euro kosten op 5 jaar, dus 2800 euro kosten per jaar
Extra personeelslid: ongeveer 16000 euro per jaar
12500-18800= -6300 euro
(-6300/18800)
-33.51%

Bij dit voorbeeld is er een duidelijke negatieve return on investment. Bijgevolg zal de bakkerij
deze beslissing niet invoeren.
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3

Social Return on Investment

3.1 Definitie en geschiedenis
Het begrip Social Return on Investment (SROI) werd eind 20e eeuw geïntroduceerd.
Het onderzoek en de ontwikkeling van de SROI gebeurde door Jed Emerson en de Roberts
Foundation (nu bekend onder de naam The Roberts Enterprise Development Fund, of REDF)
tussen 1997 en 2002. (REDF, 2017) De methode staat momenteel nog in haar kinderschoenen
maar de wetenschap errond is sterk in evolutie. De betrokken maatschappijen en onderzoeken
zijn verbonden in een internationale groepering, die SOCIAL VALUE UK heet. Deze
groepering nam de rol van REDF over toen deze laatste afstapte naar onderzoek van de SROI,
ten gunste van nieuwe meetmethodes. (Scholten P. , 2006)
Met de SROI-meetmethode worden alle stakeholders, investeringen en opbrengsten van een
project duidelijk in kaart gebracht. Er wordt niet gekeken naar de financiële rendabiliteit maar
wel of de investering maatschappelijk relevant is. Hoewel hier de niet-financiële zijde van een
investering wordt onderzocht, gaat men toch proberen financiële waarden te geven aan
maatschappelijke kosten en opbrengsten die de SROI beïnvloeden. Dit wordt verder uitgelegd
in het stappenplan voor een SROI-rapport. Deze factoren zijn bijvoorbeeld: milieu,
tevredenheid van de werknemers, algemeen welzijn…
Social Return on Investment kan het best worden omschreven als: “een meetmethodiek om
(toekomstig) maatschappelijk rendement van investeringen in economische en sociale zin
meetbaar en zichtbaar te maken.” (In voor zorg, 2011)
Deze meetmethodiek maakt gebruik van een stappenplan waarbij informatie wordt verzameld
over de stakeholders en de verschillende maatschappelijke kosten en opbrengsten.
Zoals er voor de ROI een formule bestaat, is er voor de SROI ook een formule. Deze is:
(𝑚𝑎𝑎𝑡𝑠𝑐ℎ𝑎𝑝𝑝𝑒𝑙𝑖𝑗𝑘𝑒 𝑜𝑝𝑏𝑟𝑒𝑛𝑔𝑠𝑡𝑒𝑛−𝑚𝑎𝑎𝑡𝑠𝑐ℎ𝑎𝑝𝑝𝑒𝑙𝑖𝑗𝑘𝑒 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛)
𝑆𝑅𝑂𝐼 = ∑
(Jillis Kors, 2014)
𝐼𝑛𝑖𝑡𝑖ë𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑢𝑖𝑡𝑔𝑎𝑣𝑒
Vervolgens wordt deze formule ontleed zodat deze duidelijk is. Deze formule komt in stap 5
van het stappenplan ook aan de orde.
• De maatschappelijke opbrengsten: hier wordt de som van alle maatschappelijke
opbrengsten genomen.
• De maatschappelijke kosten: hier telt men alle maatschappelijke kosten op.
• De initiële investering: dit is het oorspronkelijke investeringsbedrag.
De maatschappelijke opbrengsten worden verminderd met de maatschappelijke kosten. Dit
verschil wordt gedeeld door het investeringsbedrag. Het getal dat men hier uitkomt, is de SROIratio. Met deze ratio zal men conclusies vormen over de investering. Deze conclusies worden
in stap 6 uitgevoerd van het SROI-rapport.
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3.2 Voor wie?
De SROI-meetmethode is bedoeld voor projectleiders, ondernemers, managers en anderen
(beter bekend onder de naam: stakeholders (MVO Vlaanderen, 2017) die het belangrijk vinden
om het maatschappelijk rendement zichtbaar te maken van een project. Het zichtbaar maken
van maatschappelijk rendement in de vorm van financiële waarden kan voor ondernemingen
die sterk afhankelijk zijn van giften en subsidies een sterkere marketingpositie geven (door het
zichtbaar maken, in verstaanbare taal, van hun resultaten op maatschappelijk vlak). (Scholten
P. , 2006) Ook willen investeerders, overheden, fondsen en kredietverstrekkers de economische
en sociale meerwaarde van hun investeringen beoordelen. (Rabinowitz, 2008)
Non-profitorganisaties gebruiken de SROI-analyse om de relevantie en het belang van hun
activiteiten voor de maatschappij aan te tonen. Door duidelijk cijfermateriaal aan investeerders
voor te leggen, kan men ze betrekken bij het project. Zo kunnen zij ook zien dat hun investering
de moeite waard is voor het welzijn van onze samenleving. (Scholten P. , 2006)
Daarnaast is de SROI ook voor profit-organisaties een middel om de maatschappelijke
opbrengsten van een project te meten. (Greveling, 2006) Ook zij dragen maatschappelijk hun
steentje bij. (Van Loon 2014). Als profit ondernemingen met cijfermateriaal kunnen aantonen
dat ze daadwerkelijk iets bijdragen aan de maatschappij, dan kan hen dat ook opportuniteiten
voor de toekomst geven (bijvoorbeeld hun maatschappelijk rendement uitspelen in hun
marketing).

3.3 Soorten SROI
De rapportering van SROI kan op twee manieren gebeuren: een voorspelling of een evaluatie.
(Jillis Kors, 2014)
De eerste manier dient om een voorspelling te maken van de investering. Hierbij gaat men
aan de hand van voorspellingen en verwachtingen gaan onderzoeken of er een positieve SROI
kan behaald worden aan de hand van de mogelijke investering.
De tweede manier dient om een investering te evalueren. Hier is de investering al uitgevoerd.
Bij deze soort SROI-berekening gaat men bekijken of deze investering maatschappelijk
relevant was.
De beide manieren van SROI brengen volgens Scholten geen grote kosten met zich mee.
(Scholten P. , 2006). Het uitgangspunt van deze verschillende soorten SROI is dat de ene
methode toegepast wordt voor een investering en de andere na een investering.
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3.4 Stappenplan van een SROI-rapport
Het SROI-rapport wordt gevormd door het volgen van een gedetailleerd stappenplan. Er zijn in
de literatuur verschillende stappenplannen die allemaal hetzelfde doel hebben, maar soms
anders geformuleerd zijn. In dit onderzoek wordt het stappenplan gevolgd van: A guide to
Social Return on Investment. (Nicholls Jeremy, 2012) De zes stappen zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Grenzen opstellen en Stakeholders betrekken bij het opstellen van de analyse
Resultaten van de stakeholders verwerken
Een financiële waarde toekennen
Het vaststellen van de impact
SROI-berekening
Transparantie t.o.v. stakeholders

Hieronder worden de stappen uitgebreider besproken.

3.4.1 Stap 1: Grenzen opstellen en Stakeholders betrekken bij het opstellen van
de analyse
Vooraleer er aan een analyse gestart kan worden, is het belangrijk om te weten wat de
organisatie precies wil bereiken met een SROI-rapport. Daarom moet men brainstormen voor
wie, wat en waarom men deze analyse wil uitvoeren.
Vervolgens moet men ook nagaan wie de stakeholders zijn van de organisatie. Er moet een lijst
gemaakt worden van alle stakeholders die effecten zullen ondervinden van de investering. Deze
stakeholders worden best zo veel mogelijk betrokken bij de analyse. De stakeholders moeten
namelijk de informatie verschaffen die de SROI-berekening mogelijk maakt (bijvoorbeeld hoe
veel een maatschappelijke instantie kan besparen door het project). Dit kan op verschillende
manieren gevraagd worden (telefonisch, mail, enquête, interview…). Maar om de garantie van
een duidelijk en correct antwoord te willen weten, gaat men best rechtstreeks naar de
stakeholder toe. (Nicholls Jeremy, 2012)

3.4.2 Stap 2: Resultaten van de stakeholders verwerken
In stap 1 werd duidelijk dat stakeholders een grote invloed hebben op de SROI-analyse. In deze
tweede stap moet nagegaan worden wat de impact is van het project op de stakeholders. Dit
gebeurt door de verschillende bijdrages (de gekregen informatie) van de stakeholders te
analyseren. De stakeholder kan dit ook zelf doen, dat kan voor de organisatie die de analyse
uitvoert enorm veel tijd besparen. Er moet worden gecontroleerd of de impact op de
stakeholders maatschappelijk relevant is en hoe groot de impact is. (Nicholls Jeremy, 2012)
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3.4.3 Stap 3: Een financiële waarde toekennen
Dit is een belangrijke en moeilijke stap. Zoals reeds vermeld in stap 1 en 2 spelen de
stakeholders een grote rol tijdens de SROI-analyse. Daarom is het van belang om alle mogelijke
informatie op te vragen die belangrijk zijn voor de stakeholders. Aan alle mogelijke
maatschappelijke kosten en opbrengsten wordt nu een geldwaarde gekoppeld. Voor de eenvoud
worden alle maatschappelijke kosten en opbrengsten in euro uitgedrukt, ook de opbrengsten en
kosten die normaal gezien niet in euro’s kunnen worden uitgedrukt zoals bijvoorbeeld de kost
van een vernielde boom voor de maatschappij. Dit is een complexe opgave. (Nicholls Jeremy,
2012)
“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 verandering wordt uitgedrukt in een financieel getal om te beoordelen of (en
hoeveel) de investering toegevoegde waarde heeft’” (Scholten P. , 2006)
Wat Scholten hier precies mee bedoeld is, dat men geen algemene geldwaarde zal toekennen
aan sociale factoren zoals bijvoorbeeld de natuur. Maar dat de effectieve verandering, die de
investering teweegbrengt in een getal zal worden uitgedrukt.
Om een financiële waarde toe te kennen aan maatschappelijke opbrengsten die niet financieel
meetbaar zijn, bestaan er een aantal technieken. In dit onderzoek zijn deze technieken
beschreven volgens een eerder uitgevoerd onderzoek van Jasper Janssen (Scholten P. , 2006).
Hieronder zijn alle mogelijke technieken opgesomd:
1) Contingent valuation methode
De contingent valuation methode maakt gebruik van enquêtes. De respondenten worden
bevraagd over hoeveel zij hypothetisch bereid zijn voor iets te betalen. Dat kan zowel voor
goederen, diensten, als voor het milieu zijn. Deze methode is niet geschikt voor het toekennen
van een waarde aan ingewikkelde processen of veranderingen. Bijvoorbeeld: de
klimaatsveranderingen kunnen via deze methode niet in aanmerking genomen worden.
(Janssen, 2012)
2) Hedonische prijzenmethode
Deze methode gaat ervan uit dat de waarde van iets is opgebouwd uit verschillende kleinere
delen met elk hun eigen waarde. Bijvoorbeeld: de prijs van een huis hangt af van de omgeving,
de grootte en de ligging. Al deze factoren samen vormen de totale waarde.
Het wordt vaak gebruikt bij de waardering van huizen of het bepalen van lonen van
werknemers. Een nadeel van deze methode is dat er veel data nodig zal zijn en de kans bestaat
dat grote en belangrijke factoren vergeten worden. (Janssen, 2012)
3) Preventiekosten methode
Met de preventiekosten methode worden kosten berekend van maatregelen die genomen
moeten worden om in de toekomst mogelijke situaties en kosten te vermijden. (Janssen, 2012)
Preventiekosten zijn dus kosten, die gemaakt worden om in de toekomst fouten te voorkomen.
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4) Productiefactormethode
Deze methode is gebaseerd op het feit dat er grondstoffen gebruikt worden bij de productie
van goederen. De methode bestaat uit 2 verschillende stappen.
Eerst wordt de relatie tussen de vervuiling en het effect op de productie bepaald.
Daarna wordt deze waarde vermenigvuldigd met de marktprijs.
Een nadeel is dat er veel data nodig zal zijn om een betrouwbaar resultaat te bekomen.
(Janssen, 2012)
5) Reiskostenmethode
De reiskostenmethode geeft een waarde die gebaseerd is op de kosten die gemaakt zijn door
een individueel persoon om de goederen of diensten te verkrijgen. Deze methode wordt vooral
gebruikt bij recreatieve ondernemingen en locaties. Hier zijn er 2 manieren om met deze
methode een waarde te berekenen:
Ten eerste wordt gekeken naar de directe kosten. Ten tweede kan het ook door de geografische
afkomst van mensen in zones te verdelen. Ook hier is het nadeel dat er veel data nodig zijn.
(Janssen, 2012)
6) Schadelast methode
De voorlaatste methode is de schadelast methode. Hierbij wordt de kost van een schadegeval
berekend. Bijvoorbeeld: iemand die door een ongeval 3 jaar niet kan werken kost per jaar
ongeveer 13 000 euro. Dat is op 3 jaar tijd: 39 000 euro. Deze methode is gemakkelijk te
berekenen. (Janssen, 2012)
7) Schaduwkostenmethode
De laatste methode berekent de waarde door de kosten van een vervanging te berekenen. Deze
methode wordt gebruikt door bijvoorbeeld de kost om in één keer een heel ecosysteem te
vervangen te berekenen. Deze methode wordt niet zo vaak gebruikt omdat er meer kosten zijn
dan alleen de vervangingskosten. (Janssen, 2012)

3.4.4 Stap 4: Het vaststellen van de impact
Bij deze stap wordt er gecontroleerd of de uitkomsten van stap 2 daadwerkelijk uit de gedane
of toekomstige investering voortvloeien. Aangezien een rapport enkel rekening houdt met één
bepaalde investering, mag er geen rekening gehouden worden met veranderingen die andere
investeringen teweeg kunnen brengen. Daarvoor zijn er 2 begrippen die aanduiding geven hoe
dit cijfer in kaart kan worden gebracht.
De deadweight is een verandering die hoe dan ook zou plaatsgevonden hebben over dezelfde
periode (dus ook zonder het project of investering). Als er dus geen project of investering was,
dan zouden deze uitkomsten sowieso plaatsvinden. Daarom moet berekend/voorspeld worden
wat de deadweight is van een investering. Deze uitkomst mag dan niet meegerekend worden in
de SROI-berekening omdat deze mogelijke effecten geen resultaat zouden zijn van de gedane
investering. (Vital Inovators, 2015)
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De attributie omvat de effecten die zijn veroorzaakt door andere inspanningen/organisaties.
Net als bij deadweight mogen deze effecten niet in de SROI-berekening meegenomen worden.
Een organisatie wil echter enkel de effecten van hun eigen investering berekenen. Hier wil men
dus vermijden dat de effecten van investeringen van andere organisaties in het huidig SROIrapport komt.

3.4.5 Stap 5: SROI-berekening
Na het verzamelen van alle gegevens die nodig zijn voor de SROI-berekening kan de SROIberekening uitgevoerd worden. De formule van SROI (Jillis Kors, 2014) is:
𝑆𝑅𝑂𝐼 = ∑

(𝑚𝑎𝑎𝑡𝑠𝑐ℎ𝑎𝑝𝑝𝑒𝑙𝑖𝑗𝑘𝑒 𝑜𝑝𝑏𝑟𝑒𝑛𝑔𝑠𝑡𝑒𝑛 − 𝑚𝑎𝑎𝑡𝑠𝑐ℎ𝑎𝑝𝑝𝑒𝑙𝑖𝑗𝑘𝑒 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛)
𝐼𝑛𝑖𝑡𝑖ë𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑢𝑖𝑡𝑔𝑎𝑣𝑒

In een voorbeeld ziet dit er als volgt uit:
Er is een investering van € 1.000 waarbij er een maatschappelijke opbrengst werd gecreëerd
van € 15.000 en er een maatschappelijke kost was van € 5.000. De SROI-berekening ziet er
dan als volgt uit:
(15000 − 5000)
𝑆𝑅𝑂𝐼 =
= 10
1000
De SROI-ratio is dan 1:10. Dit moet dus worden geïnterpreteerd dat voor elke geïnvesteerde
euro er een maatschappelijk waarde gecreëerd is van € 10.

3.4.6 Stap 6: Transparantie t.o.v stakeholders
(Nicholls Jeremy, 2012)
Stap 6 is de laatste stap om te komen tot een goed SROI-rapport. Nadat het volledige SROIrapport gemaakt is, is het de bedoeling dat dit extern wordt gecommuniceerd. De manier waarop
de resultaten naar buiten gebracht worden, moet relevant zijn voor de stakeholders (besproken
in stap 1). Nadat de resultaten worden vrijgegeven, moeten deze uitkomsten ook gebruikt
worden. De resultaten worden met andere woorden verwerkt naargelang het resultaat van de
analyse.
Het is niet voldoende om enkel de cijfers mee te delen aan de stakeholders. Het moet duidelijk
aantoonbaar zijn dat er een sociale meerwaarde gecreëerd is. Aan de hand van alle verzamelde
info vanuit de verschillende stappen zou dit voldoende moeten zijn.
Verder is een SROI-rapport best zo kort mogelijk. Daardoor is het rapport snel verstaanbaar en
daalt de mogelijke verwarring die zou ontstaan bij een lang rapport.
Als de resultaten van een voorspellende SROI bekend zijn, moet daarover gepraat worden met
de stakeholders. Er moet worden nagegaan wat ze vinden van de analyse en of ze er zich kunnen
in vinden. Als de feedback positief is en de SROI-ratio positief is, kan de investering doorgaan.
Zo niet, dan moet er nog gesleuteld worden aan de informatieverwerking of in het slechtste
geval de investering niet uitvoeren.
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De resultaten van een evaluerende SROI kunnen voor veranderingen zorgen binnen de
organisatie. Als de resultaten positief zijn, kan er overwogen worden om het SROI-rapport op
regelmatige basis te gaan maken, bijvoorbeeld elk jaar. Zo blijven de stakeholders betrokken.
(Scholten P. , 2006) Er wordt op de dag van vandaag ook gebruik gemaakt van programma’s
die SROI-analyses automatiseren. Een voorbeeld van zo’n programma/software is OASIS.
OASIS staat voor Ongoing Assessment of Social Impacts. Het is eind de jaren ’90 ontwikkeld
door de Roberts Foundation. (Nu REDF) Het is een dure vorm van het maken van rapporten
aangezien de software op maat gemaakt moet worden maar het vergemakkelijkt het updaten
van de SROI-analyse op jaarlijkse basis. (Janssen, 2012)

3.5

Voordelen

De SROI biedt verschillende voordelen en hieronder zijn de belangrijkste weergegeven.
Ten eerste zijn de resultaten gemakkelijk te begrijpen voor wie weinig voeling of ervaring
heeft met SROI. (Social Ventures Australia Consulting, 2012) Doordat de SROI een cijfer is,
kan snel gekeken worden als er sociale return gecreëerd wordt.
Ten tweede biedt de SROI de mogelijkheid om de sociale meerwaarde te berekenen van een
project. Door niet enkel financiële opbrengsten in rekening te brengen maar ook
maatschappelijke opbrengsten die niet in geldwaarde worden uitgedrukt, kan een project met
een negatieve ROI toch een positieve SROI hebben. Dit kan ervoor zorgen dat investeerders,
subsidiegevers en bedrijven blijven investeren in een project met positieve SROI, ook al is de
ROI negatief of kleiner dan 1. (Scholten P. , 2006)
Daarnaast is het ook een oplossing tegen het output- denken in plaats van het impactdenken. (Scholten P. , 2006) Bijvoorbeeld: een natuurbeschermingsorganisatie die elk jaar
meer donaties binnen haalt en daardoor meer gebied kan aankopen en dus logischerwijs meer
kan beschermen. Het blijkt echter dat door biologisch onderzoek; de biodiversiteit in die
gebieden wel verder blijft afnemen. Hier wordt dus meer output gedacht in plaats van impact.
Hier kan de SROI een oplossing bieden.
Vervolgens kan de SROI publiciteit opleveren voor een onderneming. (Stichting Social
Return, 2013) Het rapport van de SROI-analyse is gemaakt voor alle stakeholders en dus ook
voor klanten. Het maatschappelijk rendement van een project kan verspreid worden via mondtot mondreclame. Hierdoor kan het imago van een onderneming een boost krijgen.
Tenslotte kan de SROI zorgen voor diversiteit binnen een onderneming en ook voor de
ontwikkeling van nieuwe inzichten.
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3.6 Nadelen
De SROI biedt echter ook nadelen. De belangrijkste zijn hieronder opgesomd.
Ten eerste is een SROI-analyse moeilijk te vergelijken. De SROI verschilt namelijk van
investering tot investering.
Vervolgens is er weinig info bekend over hoe maatschappelijke kosten en opbrengsten in geld
moeten worden uitgedrukt. Tot op heden zijn er geen goede en duidelijke databases
beschikbaar. Deze databases bevatten maatschappelijke veranderingen die uitgedrukt worden
in een geldwaarde. De databases zijn echter nodig om de SROI-berekeningen van de
verschillende ondernemingen en investeringen met elkaar te vergelijken. De profit sector heeft
kapitaal en kennis in huis om dit uit te voeren maar zonder incentives (bijvoorbeeld subsidies
van de regionale overheid) zullen ze deze daar niet voor aanwenden). (Scholten P. , 2006)
Er is ook een evaluatie- en waarnemingssysteem nodig dat steeds apart moet ontwikkeld
worden voor die bepaalde investering of deel van de organisatie. Dit systeem is echter
tijdrovend. Het kan tot 200 uren duren vooraleer een SROI-analyse gemaakt is. (Zorg en
welzijn)

3.7

Reacties op de SROI-methode

Het geloof in het nut en toekomst van de SROI-methode verschilt sterk tussen stakeholders.
Volgens Greveling, een Nederlandse accountant, zal de toepassing van de SROI in de huidige
bedrijfscultuur niet werken. Het zullen, volgens hem, de accountants en boekhouders zijn die
deze methode moeten berekenen als het verplicht zou worden opgelegd door de wetgever. Het
lijkt hem vooral moeilijk om de monetaire waarden aan bepaalde maatschappelijke
veranderingen te verklaren en het lijkt hem te veel giswerk. Daarnaast gelooft Greveling ook
niet in de correctheid van de stelling rond SROI dat deze betaalbaar zou zijn. Greveling schat
dat een grote onderneming die correct de SROI-berekening zou willen uitvoeren daarvoor een
accountant één dag in de week daaraan moet laten werken. Dit zou de onderneming per week
€ 800 kosten en op jaarbasis (50 x € 800) € 40.000, wat duur is. (Greveling, 2006)
André Hendrikse en Jos Verhoeven zijn actief als adviseurs voor sociale ondernemingen en
investeerders. Zij geloven sterk in de SROI-berekening en willen dat de regionale regeringen
dit als verplichting opleggen. Daarnaast vragen zij ook van een betrokken overheid om
duidelijke en algemene SROI-berekening regels te laten uitschrijven. De overheid zou dan ook
instaan voor het onderhoud van een centrale database rond de valutawaarden van de
verschillende maatschappelijke en sociale veranderingen. (Scholten P. , 2006)
Peter Scholten is een Nederlandse adviseur bij Scholten & Franssen en is de auteur van Social
return on investment: handleiding voor het meten van maatschappelijk rendement, een werk
waar ook de auteurs van dit werk dankbaar van gebruik hebben gemaakt. Peter Scholten gelooft
zelf sterk in SROI maar gelooft dat er, op heden, nog altijd te weinig academici bij betrokken
zijn en er (dringend) nood is aan een uniforme regels rond de berekening van de SROI.
(Scholten P. , 2006)
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4 Praktijkvoorbeelden SROI
4.1 De SROI-Rapportage van het restaurant Fifteen
Onderstaande SROI-rapportage gaat over het restaurant Fifteen in Amsterdam geïnspireerd
door de bekende chef Jamie Oliver. (Scholten P. , 2006) Dit voorbeeld komt oorspronkelijk
uit het boek ‘Social Return On Investement: handleiding voor het berekenen van
maatschappelijke rendement’ van Scholten. Scholten maakt gebruik van een bepaalde manier
van rapporteren waarbij geen afgebakende uitkomsten van de SROI worden weergegeven. Dit
om de lezer te verplichten zelf de SROI op te maken uit zijn volledig uitgewerkte rapport.
Hier werd wel het SROI-cijfer berekend, maar laat het duidelijk zijn dat de SROI meer is dan
alleen een cijfer en het SROI-rapport in zijn geheel belangrijk is.

4.1.1 Het restaurant Fifteen
Het eerste restaurant van de keten Fifteen werd opgericht in Londen in 2002 door de bekende
Engelse tv-kok Jamie Oliver. De bedoeling van het restaurant was om kansarme jongeren te
begeleiden en op te leiden voor een carrière in de horecasector. Het concept kreeg ook in
Nederland navolging toen in 2003 Coen Alewijnse en Sarriel Taus een plan opstelden om een
restaurant Fifteen op te richten in Amsterdam. Ze kregen daarvoor hulp van de gemeentelijke
dienst Maatwerk en het reïntegratiebedrijf Hudson.
De stichting Kookdroom werd opgericht door de oprichters van het restaurant Fifteen. De
stichting werd opgericht om de Nederlandse jongeren een opleiding aan te bieden van een jaar
waarbij ze ook een half jaar stage volgen in het restaurant Fifteen. Daarnaast draagt Fifteen een
flink deel van zijn winst af aan de stichting (Scholten P. , 2006) zodat de stichting elk jaar een
nieuwe groep jongeren kan begeleiden. De eerste groep werd ook gevolgd door een
televisieploeg en er werd een televisieprogramma gemaakt met de naam Jamie’s Kitchen
Amsterdam.
Doel van het restaurant Fifteen
Het restaurant Fifteen werkt nauw samen met de stichting Kookdroom. De maatschappelijke
impact die het restaurant heeft, komt dus via de stichting. Dit wil zeggen dat het restaurant de
stages kan aanbieden dankzij de stichting die de jongeren selecteert en eerst een halfjaar een
inleidende opleiding geeft. Terwijl de stichting gefinancierd wordt door de opbrengsten van het
restaurant.
Het doel bij de oprichting was om in navolging van het restaurant in Londen een succesvol en
winstgevend restaurant uit te baten. Succesvol betekent in de restaurantwereld om drie maanden
op voorhand volgeboekt en ook winstgevend te zijn. (Scholten P. , 2006) De missie van de
stichting Kookdroom, verbonden met het restaurant, is om werkloze jongeren een kans te
bieden om op te klimmen in de maatschappij door hun aan werk te helpen.
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De doelstelling op maatschappelijk niveau van het restaurant Fifteen
Het restaurant wil kansarme jongeren met een lager opleidingsniveau (geen of een afgeronde
lagere beroepsopleiding) de kans geven om een intensieve training te volgen tot kok, souschef
of chef. De jongeren volgen eerst een opleiding en leggen daarna hun praktijkstage af in het
restaurant Fifteen. De bedoeling is om de jongeren aan een job te helpen in de horeca na hun
opleiding. Het geeft jongeren de kans om na de opleiding voor zichzelf te kunnen zorgen. De
stichting volgt de jongeren op en vraagt aan de deelnemers om hun woonsituatie op orde te
hebben, niet in aanraking te komen of zijn geweest met justitie en financieel gezond te zijn
(geen grote achterstallige schulden). (Henley, 2012)

4.1.2 SWOT- analyse
De moeilijkheid om tot een goede SROI-berekening te komen is het bepalen van alle
maatschappelijke veranderingen en het toekennen van valutawaarden. Een SWOT-analyse kan
helpen om alle kosten en opbrengsten in kaart te brengen. (Scholten P. , 2006) Voor het project
van de stichting Kookdroom en restaurant Fifteen, werd volgende SWOT-analyse opgesteld:
Strenghts
-

Bewezen concept
Professioneel team
Mooie locatie
Veel publiciteit
Hip imago
Goede selectie van de jongeren
Weaknesses

-

De chef-kok heeft niet het imago van Jamie Oliver
De oorspronkelijke hype kan te hoge verwachtingen leggen
De begeleiding door Hudson buiten de keuken is maar toegezegd voor 1 jaar

Opportunities
-

Mogelijkheid tot uitbreiding van het terras
Het stadsdeel kan zich verder ontwikkelen

Threats
-

Crisis in de horecasector

De maatschappelijke impact (Scholten P. , 2006)
De jongeren die starten aan de opleiding zijn laagopgeleid (geen of een afgeronde lagere
beroepsopleiding). (Scholten P. , 2006) In de uitwerking van deze case werd ervan uit gegaan
dat de jongeren op termijn een werkloosheidsuitkering zouden ontvangen door hun lage
scholingsgraad.
Scholten heeft in zijn SROI-rapport enkele van de maatschappelijke impacts waarmee hij
rekening heeft gehouden weergegeven en welke financiële waarde hij daar aan geeft. Zo hield
Scholten voor de SROI-berekening rekening met een werkloosheidsuitkering van 24 maanden.
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Scholten gaat ervan uit dat de helft van de deelnemers een werkloosheidsuitkering hadden
ontvangen voor die periode (Dead Weight). De helft van de 18 jongeren zouden dus 2 jaar
werkloos zijn voor ze een job zouden hebben gevonden (als ze niet hadden deelgenomen aan
het initiatief). (Smit, 2016) De volgende gegevens worden bekomen: per jaar negenmaal een
besparing van een jaar uitkeringen voor 15 500 EUR per jaar (dit is een nettobedrag dus de
uiteindelijke besparing zou nog hoger liggen). Drie van de deelnemers werden door een
reclasseringsbureau begeleid (345 EUR per maand). De jongeren hebben door hun
opleidingsniveau en sociale achtergrond een hogere kans om in de criminaliteit te belanden en
zo te worden geïnterneerd (hier rekenen we een 75% kans). Eén jongere in de gevangenis kost
de maatschappij elke dag 300 EUR (per jaar: 109 500 EUR). We gaan ervan uit dat de
werkloosheidsgraad bij de jongeren na een jaar op 0% staat (dus na de opleiding). Zij zullen
dus een nettobijdrage leveren aan het sociale systeem. Omdat Scholten rekening houdt met de
kans dat er één jongere in de gevangenis beland en niet iedereen slaagt voor de opleiding: zal
worden aangenomen dat 15 jongeren zullen bijdragen aan de maatschappij (bijdragen aan het
sociale systeem en geen te voorkomen kost zijn voor de maatschappij).
De SROI-berekening
Scholten bekomt (met de hulp van bovenstaande gegevens) dan per deelnemer een
besparingskost voor de maatschappij van € 14.394,- (Scholten P. , 2006). Het aantal deelnemers
zal ook stijgen. De sociale omzet is het totaal van de ontvangsten van de stichting (door giften,
subsidies en een deel van de winst van Fifteen). De sociale kosten zijn de operationele kosten
van de stichting (zie bijlage). Het verschil van deze twee zijn de maatschappelijke opbrengsten.
De sociale kosten zijn hetzelfde als de maatschappelijke kosten. De SROI werd berekend door
de maatschappelijke kosten af te trekken van de maatschappelijke opbrengst, en de uitkomst te
delen door de maatschappelijke kosten (dit is de jaarlijkse initiële investering in deze casus).

Figuur 1: tabel met de berekening van de maatschappelijke impact van het restaurant Fifteen
Conclusies
De stichting biedt laaggeschoolde jongeren een kans om een opleiding te volgen waarbij ze, op
termijn, een maatschappelijk rendement kunnen opleveren. De jongeren worden na verloop van
tijd een nettobetaler aan het sociaal systeem. Na twee jaar is er een positief maatschappelijk
rendement bereikt. (Scholten P. , 2006). De SROI bereikt in het vijfde jaar een resultaat van
1:2,20. Dit wil zeggen dat voor elke geïnvesteerde euro er een maatschappelijk waarde wordt
gecreëerd van 2,2 euro.
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4.2

SROI-rapportage van Valid Express

4.2.1 Valid Express (Scholten P. , 2006)
Valid Express is opgericht in 1999 en biedt koerierdiensten aan in Nederland. De koerierdienst
werkt uitsluitend met mensen met een fysieke handicap of chronische ziekte. De dienst werd
opgericht door Nicolette Mak, nadat haar fysiek gehandicapte broer werd geweigerd bij een
bestaande koerierdienst. De missie van het bedrijf: mensen met een beperking een betaalde
werkgelegenheid aanbieden omdat zij anders geen economisch rendement zouden hebben
(meer kosten aan de maatschappij dan opbrengsten). De oprichting van Valid Express werd
mede mogelijk gemaakt door de Start Foundation. Zij hebben als doel een arbeidsmarkt te
creëren waar voor iedereen plaats is. De hulp van de Start Foundation bestond er in om in het
jaar 2000 startkapitaal ter beschikking te stellen en in 2004 een lening af te sluiten voor de
uitbreiding van de activiteiten van Valid Express. (Scholten P. , 2006) Het maatschappelijk
rendement van Valid Express zit hier dus in arbeidsplaatsen creëren voor personen die vaak
werkloos zijn voor langere periodes. De uitkomst van de SROI die hier wordt weergegeven is
berekend met de gekende gegevens uit 2004 toen de lening, door Start Foundation, werd
toegekend.
In 2004 heeft Valid Express vestigingen in Amsterdam en Den Haag met 31 vaste medewerkers
(27 personen met een handicap of chronische ziekte). De werknemers hebben door hun
handicap een verminderde toegang tot de arbeidsmarkt en zij kregen daardoor een erkende
status. Daarnaast waren de meeste werknemers langdurig werkloos. Het platform heeft veel
publiciteit gekregen, daardoor is het bij veel mensen bekend en er zijn politici die in de raad
van bestuur zetelen. Klanten van dit project zijn onder andere ING, Unicef, Schiphol Group, en
ABN-AMRO. De klanten zijn positief over de dienstverlening en staan actief achter het project
en zijn medewerkers. Het is echter niet vanzelfsprekend om winst te maken of het voortbestaan
te garanderen van dit project. (Scholten P. , 2006)

4.2.2 Economisch rendement
Het bedrijf kende tot 2004 geen winstgevende jaren uitgezonderd het jaar 2001 dat wel
winstgevend was. Het bedrijf had echter in de daaropvolgende jaren moeite om break-even te
draaien. Dit kwam vooral door problemen met een te snelle groei en problemen bij het opzetten
van de vestiging in Den Haag. In dit voorbeeld wordt gebruikt gemaakt van prognoses in de
toekomst (van 2004), deze prognoses komen van de ondernemer die zich baseert op historische
gegevens van het bedrijf (bestaande omzet en groei).
Er moet uiteraard bij dit bedrijf rekening worden gehouden met kosten die niet eigen zijn aan
andere koeriersbedrijven, zoals speciale wagens die kunnen gebruikt worden door de
werknemers met een handicap. Daarnaast zijn er ook speciale opbrengsten zoals de
loonkostensubsidies (deze ontvangen ze telkens wanneer ze een persoon met een handicap in
dienst nemen) en liggen de verzekeringspremies lager omdat de werknemers kunnen
terugvallen op een vervangend ziekte-inkomen bij afwezigheid door hun handicap of
chronische ziekte. De beperkingen van de werknemers zorgen er ook voor dat men om de vier
uur moet wisselen van chauffeur, dit maakt een goede planning absoluut noodzakelijk maar
zorgt toch voor vertraging. (Scholten P. , 2006) De bovenstaande economische kosten worden
betaald met maatschappelijk geld (subsidies), in de berekening spreken we dan van sociale
kosten.
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Maatschappelijk rendement
Maatschappelijke opbrengst werkgelegenheid
Gemiddeld is de jaarlijkse kostenbesparing € 19.796 per jaar en per werknemer. (Scholten P. ,
2006)

Figuur 2: tabel met de maatschappelijke opbrengsten en kosten van Valid Express
Voorbeeldfunctie
De rol van Valid Express als voorbeeld voor anderen mag ook niet onderschat worden in de
berekening van het sociaal rendement. Valid Express wordt vaak geconsulteerd door andere
ondernemers met soortgelijke plannen of ideeën. Naar het voorbeeld van Valid Express werden
in Nederland ook Mell Services en Grafitrans opgericht, ook zij bieden koeriersdiensten aan
waarbij de werknemers kampen met een werkonbekwaamheidsaandoening. Deze
voorbeeldfunctie heeft een grote maatschappelijke impact en een groot sociaal rendement.
(Scholten P. , 2006)
In deze SROI- berekening wordt deze voorbeeldfunctie en publiciteit gemeten door met twee
kanalen rekening te houden:
1. Publiciteit in kranten en tijdschriften
2. Publiciteit op radio en televisie
De waarde van de publiciteit in kranten, tijdschriften, radio en televisie werd berekend door
middel van advertentietarieven. Valid Express had een artikel in een dagblad dat nationaal werd
verspreid (Nederland) ter grootte van een halve bladzijde: normaal kost een advertentie van
dezelfde grootte en plaatsing ongeveer € 10.000. Een advertentie op nationale televisie van een
halve minuut heeft een waarde van ongeveer € 4.000. In het jaar 2009, als men rekening houdt
met bovenstaande bedragen komt Valid Express zo aan een bedrag van € 55.000. (Scholten P.
, 2006)
Dead Weight
Bovenstaande term verwijst naar het kenmerk waarbij zonder het bestaan van Valid Express de
werknemers toch een baan zouden vinden bij een andere onderneming. (Wikipedia, 2017) Als
Valid Express niet was opgericht; hoe groot zou het maatschappelijk rendement dan geweest
zijn door andere initiatieven, werkgelegenheid bij bedrijven zonder maatschappelijke missie
etc.
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Uit onderzoek is gebleken dat een groot deel van mensen met een
arbeidsongeschiktheidsuitkering langdurig een werkloosheidsuitkering zullen nodig hebben. In
2001 was de uitstroom slechts 8% (personen die geen aanspraak meer maken op de uitkering
omdat ze vast werk hebben). Met dit percentage, als dead weight, wordt er een waarde bekomen
van iets meer dan € 2.500. (34.761*8% = 2780,88) (Scholten P. , 2006) Bij deze berekening is
er echter een bedrag genomen van € 12.500. Dit omdat de personen die bij Valid Express
werken meestal gemotiveerder zijn en zich positief willen onderscheiden (de kans is dus groter
dat zij toch werk hadden gevonden). Het bedrag van € 12.500 houdt rekening met de inschatting
dat 4 op de 10 koeriers toch een job had gevonden zonder Valid Express. (Scholten P. , 2006)
De SROI berekenen
De sociale opbrengsten en kosten zijn gekend. Het zijn de opbrengsten die Valid Express aan
de maatschappij betaalt (bijdragen aan de ziekenkas, belastingen, …). De sociale kosten zijn
onder andere subsidies en de bedragen die de zieke werknemers ontvangen van de ziekenkas.
(Scholten P. , 2006) De maatschappelijke opbrengsten en kosten van de werkgelegenheid zijn
hierboven al besproken, net zoals de maatschappelijke opbrengst van de voorbeeldfunctie. De
teller van de SROI-berekening werd bekomen door de totale maatschappelijke opbrengsten af
te trekken met de maatschappelijke kosten. De SROI werd bekomen door het maatschappelijke
rendement (maatschappelijke opbrengsten – maatschappelijke kosten) te delen door de
maatschappelijke kosten (ook in deze casus zijn dit de initiële investeringsuitgave).

Figuur 3: tabel om de SROI uit te rekenen van Valid Express
De SROI heeft een vrij constante waarde vanaf 2005. Valid Express heeft dus een constante
SROI-waarde van ± 1,9 in die periode. Dit wil zeggen dat voor elke euro dat het bedrijf
investeert, er een maatschappelijk rendement is van ± € 1,9.
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5

Andere Meetmethoden

5.1 Inleiding
Naast de SROI-methode, die hiervoor duidelijk aan bod komt, zijn er ook vele andere methodes
om sociale impact te meten. Na grondig onderzoek te hebben verricht, was het al snel duidelijk
dat er ongeveer 30 meetmethodes zijn om een sociale impact in kaart te brengen. Deze 30
meetmethodes vindt u terug in de tabel: overzicht meetmethodes. (Bijlage 1) Er kan tussen de
verschillende meetmethodes ook een onderscheid worden gemaakt tussen het belang voor de
non-profit en profitsector. De voornaamste meetmethodes, volgens reeds eerdere gedane
onderzoeken (Maas, 2009), zijn:
• Voor non-profit organisaties: SROI, SCBA en LEM
• Voor profit organisaties: SRA, ACAFI, TBL, MIF en BACO
Deze acht methodes krijgen dan ook meer aandacht en zullen verder worden besproken. Deze
zjin in het verleden ook al zijn besproken en onderzocht door Karen Maas in haar onderzoek
naar: De classificatie van de meetmethodes.
Meetmethode
Social Return on Investment (SROI)
Social Costs-Benefit Analysis (SCBA)
Local Economic Multiplier (LEM)
Social Return Assessment (SRA)
Atkinsson Compass Assessment for Investors
(ACAFI)
Triple Bottom Line (TBL)
Measuring Impact Framework (MIF)
Best Available Charitable Option (BACO)

Profit

Non-profit









Figuur 4: overzicht meetmethodes (Maas, 2009)
Het wil niet zeggen dat de meetmethodes die ontwikkeld zijn voor bijvoorbeeld de profitsector
niet kunnen gebruikt worden in andere sectoren. Een goed voorbeeld hiervan is de SROImethode. Oorspronkelijk was deze meetmethode gemaakt voor ondernemingen, actief in de
non-profit sector. Naarmate deze methode meer en meer gebruikt werd, begonnen ook
bedrijven in de profitsector deze te gebruiken. (Maas, 2009)
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5.2 Bespreking meetmethodes
5.2.1 De social costs- benefit analysis (SCBA)
Deze methode werd ontwikkeld om de sociale impact van een investering op te meten. De
bedoeling van deze methode is eigenlijk om de sociale kosten en sociale impact van een
activiteit of investering om te zetten in geldwaarden, net zoals bij de SROI, en daar het
maatschappelijk rendement van te berekenen. Het bepalen van deze sociale impact in
geldwaarden volgt dezelfde methoden als de SROI. (Janssen, 2012)
De berekening van de SCBA gebeurt op dezelfde manier als de kostenbatenanalyse. De analyse
wordt berekend door de in geldwaarden omgezette sociale impact af te trekken van de sociale
kosten. Het verkregen bedrag is het sociale rendement van de investering.
5.2.1.1 Vergelijking met de SROI
De berekening van de SROI lijkt heel erg op deze van de social cost- benefit analyses (SCBA).
Het verschil zit hem in de formule en de interpretatie van de beiden. De Roberts Foundation
(REDF) bouwde haar SROI-berekening dan ook op vanuit de SCBA-methode (en de ROImethode). De SCBA wordt vaker gebruikt voor geïnteresseerden buiten de ondernemingen.
(Scholten P. , 2006) Bij beide berekeningsmethoden wordt gebruik gemaakt van
maatschappelijke veranderingen die worden vertaald in valutawaarden. De SCBA wordt
berekend door de totale maatschappelijke impact af te trekken van de investeringsuitgave. Het
resultaat is een negatief of positief getal. Bij de SROI wordt de totale maatschappelijke impact
gedeeld door de investeringsuitgave en de uitkomst kan als een percentage worden gelezen (de
SROI*100).
Als voorbeeld nemen we het vijfde jaar uit het praktijkvoorbeeld ‘Restaurant Fifteen’. De
SCBA-uitkomst is € 442.321 en de SROI is 2,20.
Het probleem bij beide meetmethoden is het tekort aan betrouwbare databases met gegevens
over valutawaarden van maatschappelijke impacts.
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5.2.2 De Local Economic Multiplier. (LEM)
Deze methode meet hoe een variabele verandert door een nieuwe situatie in een bepaalde locatie
(bijvoorbeeld: grotere lokale werkgelegenheid door het openen van een nieuw magazijn). In de
theorie rond deze methode gaat men er vanuit dat men meer impact heeft op lokaal niveau (tot
3x zoveel) dan op een groter regionaal niveau. De inkomens worden dan ook in drie rondes
gemeten: (Janssen, 2012)
1) Via een direct inkomen
2) Via een indirect inkomen (Hetgeen wat op lokaal niveau wordt uitgegeven)
3) Via een afgeleid inkomen (Hetgeen wat op lokaal niveau wordt uitgegeven door de
personen die het geld ontvangen in de tweede ronde)
Na het meten van de inkomens in deze drie rondes wordt de lokale multiplier bekomen. Dit is
namelijk de som van deze drie inkomens gedeeld door het direct inkomen. Anders
geformuleerd is dit:
(𝑰𝒏𝒗𝒆𝒔𝒕𝒆𝒓𝒊𝒏𝒈+𝒅𝒊𝒓𝒆𝒄𝒕𝒆 𝒐𝒑𝒃𝒓𝒆𝒏𝒈𝒔𝒕𝒆𝒏 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒔𝒕𝒆𝒓𝒊𝒏𝒈+𝒊𝒏𝒅𝒊𝒓𝒆𝒄𝒕𝒆 𝒐𝒑𝒃𝒓𝒆𝒏𝒈𝒔𝒕𝒆𝒏 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒔𝒕𝒆𝒓𝒊𝒏𝒈)
𝑳𝑬𝑴 =
(Janssen, 2012)
𝒊𝒏𝒗𝒆𝒔𝒕𝒆𝒓𝒊𝒏𝒈
Het voorbeeld van het nieuwe magazijn zou als volgt kunnen weergegeven worden: een
getrouwd persoon (A) vindt werk in het magazijn (1.). Het magazijn zorgt echter lokaal ook
voor een groei: meer omzet voor de plaatselijke winkel. Door de verhoogde activiteit van de
winkel is er meer werkgelegenheid en deze neemt de partner van persoon A in dienst (2.). Het
koppel betaalt belastingen waardoor de regionale overheid meer kan investeren en hun ook
meer premies kan toestaan (bijvoorbeeld kindergeld) (3.). (Janssen, 2012)
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5.2.3 Atkisson compass assessment for investors (ACAFI)
De ACAFI-methode is ontworpen door het bedrijf Atkisson in het jaar 2000. Het is de opvolger
van het Atkisson Compass Index of Sustainability. Dat was een instrument voor het beoordelen
van de duurzaamheid van gemeenschappen. De ACAFI-methode heeft als doel beleggers te
informeren en bij te staan bij de toepassing van de rapportagerichtlijnen van belangrijke normen
bij maatschappelijk verantwoord ondernemen. (Burrit, 2011)
Voorbeelden hiervan zijn het Global Reporting Initiative (GRI) en de Dow Jones Sustainability
Index (DJSI). Deze populaire tool wordt ook gebruikt voor het inlijsten, definiëren, beoordelen
en meten van de voortgang op weg naar duurzaamheid. De ACAFI-methode kan ook interessant
zijn voor bedrijfsleiders en economische academica’s. (AtKisson, 2000)
De methode omvat een structuur met 4 belangrijke gebieden. Elk gebied staat voor een
belangrijk element en heeft verschillende indicatoren die elk een eigen specifieke criteria
hebben.
Zo staat de N voor natuur, dat de milieuvoordelen en de effecten hiervan omvatten. Het is
vanzelfsprekend dat de investering niet schadelijk mag zijn voor het milieu. (AtKisson, 2000)
De letter E betekent economie, het is belangrijk dat investeerders de financiële gezondheid van
hun investering in de gaten houden zodat hun investering rendabel blijft. Men houdt ook
rekening met de economische invloed van de investering op de wereld.
Na het element economie komt samenleving. Bij samenleving moet de investering baat brengen
bij de gevolgen voor de gemeenschap en betrokkenheid. Alle stakeholders moeten een positief
belang hebben bij de uitvoering van de investering. (AtKisson, 2000)
Het laatste gebied is het element welzijn. Dit houdt in dat investeerders rekening moeten houden
met het effect op de individuele kwaliteit van het leven tijdens de duur van hun investering.
(AtKisson, 2000)
De Compass methode is maar een van de methodes die Atkisson aanbiedt. Andere methodes en
meetmodellen zijn Amoeba, Pyramid en stratesphere. (AtKisson, 2000)

Figuur 5: Compass tool van Atkisson
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5.2.4 Social Return Assessment (SRA)
Deze meetmethode is ontwikkeld in het jaar 2000 door het Amerikaanse bedrijf Pacific
Community Ventures. (Burrit, 2011) De tool wordt vooral gebruikt om de belangrijkste
resultaten van een project of activiteit vast te leggen. Aan de hand van deze tool kan de sociale,
economische en milieu impact worden gemeten. De SRA is ontworpen om kleinere bedrijven
te helpen voor het meten van hun impact en omvat 3 verschillende fases. (Courtney, 2014)
Fase A: Het onderzoeken van de verandering/impact
Fase B: Het meten van de verandering
Fase C: De waardering van de verandering
Naast deze verschillende fases zijn er ook nog 3 verschillende niveaus afhankelijk van je
vereisten.
Niveau 1: Omvat fase A
Niveau 2: Omvat fase A en B
Niveau 3: Omvat fase A, B en C
Hoe kan een onderneming nu op een eenvoudige manier te weten komen welk niveau van
toepassing is voor hen? Aan de hand van volgende tabel kunnen ze het niveau kiezen dat voor
hen het beste uitkomt:

Figuur 6: niveau-analyse van Social Return Assesment Tool
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5.2.5 Best Availlable Charitable Option (BACO)
BACO is een meetmethode die gecreëerd is door het adviesbureau Acumen Fund. Deze tool
zegt dat er andere methoden zijn om een maatschappelijk rendement te verkrijgen dan louter
de traditionele benaderingen. Ze gaan vooral kapitaal proberen opbouwen door te investeren in
nieuwe ontwikkelingen op vlak van technologie. Deze tool is ook een handig hulpmiddel voor
investeerders omdat het specifiek zal vertellen waar hun (filantropisch) kapitaal het meest
effectief is. Filantropisch kapitaal is kapitaal dat gebruikt wordt voor goede doelen of een
liefdadigheidsinstelling te steunen. (Société Générale) Het BACO-model is gebaseerd op
bestaande goede doelen die ongeveer dezelfde goederen en diensten leveren als die van
Acumen’ Fondsen. (Acumen Fund, 2007)

5.2.6 Measuring Impact Framework (MIF)
Deze methode om de sociale impact te meten is ontwikkeld door de Wereldhandelsraad voor
Duurzame Ontwikkeling. De methode werd ontwikkeld voor bedrijven, zodat ze konden meten
wat de sociale bijdragen van hun investeringen zijn. Het ‘Framework’ is gebaseerd op een 4
stappenplan. (World Business Council for Sustainable Development, 2006)
1) Leg grenzen vast: bepaal de reikwijdte en diepte van de algehele beoordeling in termen
van geografische grenzen (lokaal versus regionaal). Hoe groter het bedrijf hoe groter de
impact op het sociale niveau zal zijn.
2) Meet de directe en indirecte impact. Bijvoorbeeld: de jobcreatie die ontstaat binnen het
bedrijf na het opstarten van een nieuwe productielijn. Dit is een voorbeeld van een
directe impact. De indirecte impact is dan dat er daardoor een verbeterde levenskwaliteit
is voor die mensen.
3) Probeer in te schatten wat de bijdrage is op economisch en sociaal vlak. In deze stap
speelt ook de rol van een stakeholder. Deze stap is de eigenlijke ‘berekening’ van de
impactmeting.
4) Help de onderneming om een antwoord te formuleren op de sociale en economische
vraag.
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5.2.7 Triple Bottom Line (TBL)
Deze methode is ontwikkeld door John Elkington. Volgens hem moeten bedrijven niet enkel
hun financiële prestaties en winst meten, maar ook hun impact op de economie, omgeving en
gemeenschap waarin zij opereren. (Lewis) De methode wordt ook wel ‘de drie P’s’ genoemd.
Deze 3 P’s staan voor: People, Planet en Profit. Deze 3 factoren moeten goed in evenwicht zijn.
Als bijvoorbeeld de profit te groot is, kan het zijn dat er minder rekening gehouden wordt met
het milieu of met de sociale factor. (Wikipedia, 2017)
Er wordt vooral gekeken naar hoe een onderneming handelt tegenover de planeet, mensen en
winsten bij deze methode. Triple Bottom Line is daarnaast ook gekend onder de naam:
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het is voor een onderneming niet voldoende dat
enkel de aandeelhouders baat hebben bij hun exploitatie. Volgens Maatschappelijk
verantwoord ondernemen mag een bedrijf geen schade toebrengen aan hun personeel, de
omgeving en de gemeenschap. (Lewis)
1) People
Hierbij staat de mens centraal.
Hoe de werknemer zich voelt,
hoe zijn werkervaring is etc.
2) Planet
Bij deze factor staat de planeet
centraal. Een bedrijf moet
rekening houden met zijn
ecologische voetafdruk als
bedrijf. Papieruitsparing,
afvalverwerking is goed voor
het milieu en heeft ook
financieel een meerwaarde.
3) Profit
Figuur 7: triple bottom line
Een onderneming moet natuurlijk ook kijken naar de meerwaarde die het kan creëren.
Hierbij wordt gekeken naar de kosten en opbrengsten van de onderneming.
Zoals blijkt is de Triple Bottom Line niet echt een meetmethode, het is eerder een manier om
te beoordelen in welke mate de onderneming bezig is met deze 3 compartimenten. Zijn deze 3
luiken in evenwicht, kan er gestreefd worden naar een optimale bedrijfscultuur. Echter als 1 of
2 luiken te veel uitgebalanceerd zijn in vergelijking met de rest, kan dit tot onregelmatigheden
leiden. Bijvoorbeeld: werknemers die de druk te groot vinden, het bedrijf die te weinig winst
haalt, of wanneer een onderneming negatief in het daglicht komt doordat ze geen aandacht
hebben voor het milieu.
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5.3 Classificatie van de meetmethodes
5.3.1 Inleiding
Iedere onderneming is anders wat betreft hun activiteiten en doelstellingen. Zelfs
ondernemingen die in dezelfde sector actief zijn, zijn anders ten opzichte van elkaar. Vandaar
dat het dus nodig is om over een breed gamma aan meetmethoden te beschikken zodat bedrijven
een meetmethode kunnen kiezen die het beste bij hen past. Vandaag is er nog geen enkele
meetmethode die echt met alles rekening houdt. Hoe kan een bedrijf nu weten welke methode
het best past bij hun bedrijfsuitoefening. Wel, elke methode verschilt ten opzichte van elkaar
door een aantal punten. Deze verschillende punten zijn: doel, tijdsframe, oriëntatie,
tijdsinterval, perspectief en benadering. (Muthu, 2015) Een onderneming kan dus een gepaste
meetmethode vinden door een aantal aspecten aan te duiden die zij willen toepassen. Hieronder
staan de verschillende dimensies met hun soorten in een tabel.

1.

Dimensies
Doel

2.

Tijdspanne

3.
4.
5.

Oriëntatie
Periode
Perspectief

6.

Benadering

Soorten
Doorlichten
Evalueren
Toezicht houden
Rapporteren
Lopend
Toekomstig
Verleden
Input en output
Korte- en lange termijn
Micro (individueel)
Meso (onderneming)
Macro (maatschappij)
Impact methode
Monetarisatiemethode
Verwerkingsmethode

Figuur 8: tabel over de dimensies van sociale impact meetmethodes (Muthu, 2015, p. 217)

5.3.2 Uitdieping dimensies
De eerste dimensie is het doel. Het is belangrijk om als onderneming te weten waarom men
een impactevaluatie wil doen. Wat wil men precies meten is daarom een indicator voor het
kiezen van het juiste doel. Deze dimensie kan ook nog eens worden onderverdeeld in 4 soorten.
Deze zijn: doorlichten, evalueren, toezicht houden en rapporteren. (Maas, 2009)
Vervolgens is er de dimensie Tijdspanne. Bij deze dimensie is het mogelijk om een impact
evaluatie uit het verleden, een voor heden en een voor de toekomst te doen. Hierbij wordt er
ook onderscheid gemaakt in 3 verschillende soorten. Bij de soort: ‘lopend’, gaat het dus over
het heden. Als een onderneming de sociale impact in de toekomst wil bekijken, maken ze
gebruik van de soort: ‘toekomstig’. Als laatste is er de evaluatie van het verleden. Dit wordt
mogelijk gemaakt door een terugziende impactevaluatie. (Muthu, 2015)
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Ook de dimensie oriëntatie speelt een rol bij het kiezen van een meetmethode die bij je
onderneming past. Er zijn 2 soorten oriëntatie: een oriëntatie op de input en een oriëntatie op
de output. Een voorbeeld van een inputgeoriënteerde methode is een besparing van uitgaven
door een toegenomen tevredenheid binnen de onderneming. Een voorbeeld van een
outputgeoriënteerde methode is een betere reputatie van de onderneming. (Maas, 2009)
Als men wil nagaan of een bepaalde meetmethode goed is voor op korte- of lange termijn,
dan zal men volgende dimensie raadplegen: periode. Bij de meeste methodes wordt er niet op
lange termijn gekeken. Kijk maar eens naar de SROI. (Maas, 2009) Toch is een impactmeting
op lange termijn niet onbelangrijk voor een onderneming. Meestal duurt het ook wel een tijd
tot men kan spreken van een impact op sociaal vlak. Vandaar dat het dus beter als een
onderneming een impactmeting doet op lange termijn. (Muthu, 2015)
Daarnaast is er nog de dimensie: perspectief. Het is dus ook mogelijk om gebruik te maken
van verschillende perspectieven bij het meten van een sociale impact. Hier kan er ook een
onderscheid worden gemaakt tussen 3 soorten, namelijk: micro, meso en macro. (Muthu,
2015) Bij microniveau wordt er enkel gekeken naar de onderneming zelf. Op mesoniveau is er
al een bredere kijk en komen ook andere bedrijven aan bod. Ook de economische sector waarin
de onderneming zich bevindt, wordt op dit niveau behandeld. Als laatste, bij het
macroperspectief wordt er gekeken naar de totale investeringen van een land. (Roberta, 2009)
Dus deze vijfde dimensie kan ook van belang zijn als een onderneming een impactmeting wil
doen op een hoger niveau dan enkel micro.
De laatste dimensie is de benadering. Voor deze dimensie zijn er 3 mogelijke methoden,
namelijk: Impactmethode, Verwerkingsmethode en Monetarisatiemethode.
Bij de verwerkingsmethode staan de efficiëntie en kosteneffectiviteit van lopende
investeringen centraal. (Muthu, 2015)
De impactmethode is vooral handig als een onderneming zijn output wil meten en de impact
ervan.
Als laatste methode is er de Monetarisatiemethode. Deze methode gaat iets anders te werk
dan de twee vorige. Hier gaat men sociale- en milieu-indicatoren proberen omzetten in een
geldsom. Op die manier kan er een vergelijking worden gemaakt met de traditionele financiële
gegevens. (Maas, 2009)
Is SROI de juiste meetmethode voor het TETRA-project? Momenteel is SROI de meest
gebruikte en één van de gemakkelijkst verstaanbare meetmethoden om maatschappelijk
rendement te meten, deze bekendheid kan de leesbaarheid vergemakkelijken voor de
stakeholders. (Janssen, 2012) Dit kan de stakeholders helpen bij het TETRA-project, zeker
omdat meetmethoden van maatschappelijke meetmethoden nog onbekend zijn in België. Aan
de hand van onderstaande tabel kan worden opgemaakt dat SROI een goede methode is voor
maatschappelijk rendement te meten en in het oog te houden. Het TETRA-project kan gebruik
maken van de kenmerken: rapporteren, evalueren en toezicht houden. De SROI biedt zo een
manier om het maatschappelijk rendement steeds in het oog te houden. De SROI-methode richt
zich ook op ondernemingen en projecten in de non-profit en social sector.
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Hieronder staan een aantal tabellen waarbij de verschillende dimensies met haar soorten zijn
toegepast op de meetmethodes. Als eerste is er een tabel met methodes die vooral door nonprofit organisaties kunnen worden toegepast. Daarna is er een tabel voor de profit organisaties.
Aan de hand van deze twee tabellen kan een onderneming een goede meetmethode vinden, die
het best bij hun activiteiten, missie, visie en bedrijfscultuur past.
Dimensies
Doel

Tijdspanne

Oriëntatie
Periode
Perspectief

Benadering

Soorten
Doorlichten
Toezicht houden
Rapporteren
Evalueren
Toekomstig
Voortdurend
Terugziend
Input
Output
Korte termijn
Lange termijn
Micro
Meso
Macro
Verwerking
Impact
Monetization

SROI

LEM

SCBA

Figuur 9: classificatie van de meetmethodes (Maas, Corporate Social Performance, 2009)

Dimensies
Doel

Soorten
BACO
MIF
ACAFI
SRA
Doorlichten
Toezicht houden
Rapporteren
Evalueren
Tijdspanne
Toekomstig
Voortdurend
Terugziend
Oriëntatie
Input
Output
Periode
Korte termijn
Lange termijn
Perspectief
Micro
Meso
Macro
Benadering
Verwerking
Impact
Monetization
Figuur 10: classificatie van de meetmethodes (Maas, Corporate Social Performance, 2009)
Legende;

: Ja,

: Nee,

: Deels
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6

Online tools

6.1 Inleiding
Het meten van de SROI bij het implementeren van online tools is natuurlijk enkel mogelijk als
er voldoende kennis beschikbaar is over de online tools. Het is belangrijk te weten wat online
tools zijn en welke de meest gebruikte zijn.
Online tools bestaan sinds de 20ste eeuw en worden sindsdien ook gebruikt door bedrijven en
zelfstandigen om in contact te staan met hun stakeholders. Een online tool kan omschreven
worden als softwaregereedschap. Een tool is vaak een programma voor het uitvoeren van
algemene taken. Ook wordt het gebruikt als communicatiemiddel. (Encyclo, 2017; Betekenisdefinitie, sd)

6.2 Waarom gebruiken bedrijven online tools?
De laatste jaren maken bedrijven meer en meer gebruik van online tools. Volgens een
onderzoek van Facebook, in samenwerking met de OESO en de Wereldbank gebruikt 80% van
de bedrijven online tools om hun processen en activiteiten uit te voeren. Meer dan 500
Belgische kmo’s namen deel aan dit onderzoek. (Gijsbrechts, 2017).
Uit het onderzoek blijkt dat 71% van de bevraagde kmo’s online tools en sociale media gebruikt
voor het verstrekken van informatie aan de klanten. Vaak gaat dit over de openingsuren, de
contactinformatie en info over de medewerkers van het bedrijf. (Gijsbrechts, Hiervoor
gebruiken Belgische kmo's online tools het meest, 2017)
Online tools zorgen ook voor naamsbekendheid. Wie actief is op sociale media is vaak beter
bekend dan bedrijven die niet willen communiceren via online tools. (Gijsbrechts, 2017)
Vaak worden online tools ook ingezet om producten en diensten van bedrijven in de kijker te
zetten. Dit is één van de belangrijkste redenen voor het gebruik van online tools door bedrijven
volgens het onderzoek van Facebook. (Gijsbrechts, Smartbiz, 2017)
Ook dienen online tools voor het gebruiksgemak, zowel voor klanten als voor de medewerkers.
Zo kan bijvoorbeeld een dokter een online agenda bijhouden en kunnen klanten die ziek zijn
via een website of app een afspraak met hem maken. Daardoor kan zowel de dokter als de klant
zien wanneer er een gaatje vrij is in de agenda. (Gijsbrechts, 2017)
Een derde argument om online tools te gebruiken is de tijdsbesparing. Door deze tools correct
en efficiënt te gebruiken kunnen bedrijven heel wat tijd besparen. (Gijsbrechts, 2017)
Het kan ook gebruikt worden als communicatiemiddel. Binnen een bedrijf wordt er heel veel
gecommuniceerd. Online tools kunnen daarbij een goed middel zijn om communicatie efficiënt
te laten verlopen. Zo kan er een mailsysteem worden ontwikkeld zodat iedere mail bij de juiste
medewerker van een bedrijf terecht komt. Ook het contact met klanten wordt vaak via online
tools gemaakt. Bijvoorbeeld om informatie door te spelen aan klanten gebruiken bedrijven
online kanalen. (Gijsbrechts, Smartbiz, 2017)
Een laatste aandachtspunt waarom bedrijven werken met online tools is het milieu. Door te
werken via verschillende kanalen kan een bedrijf heel wat papier besparen. (Gijsbrechts, 2017)
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6.3 Voorbeelden van online tools
Zoals eerder vermeld bestaan er verschillende soorten online tools. Voorbeelden van de
belangrijkste online tools worden hieronder per soort opgesomd.

6.3.1 Tijdbesparende tools
1. Evernote: deze tool schept vooral orde. Het programma biedt de tools die men nodig heeft
om orde te scheppen op alle elektronische apparaten.
2. Datumprikker: als men met een groep een afspraak wil plannen, bijvoorbeeld voor een
meeting, dan is deze online tool gemakkelijk te gebruiken. Men stuurt een datumprikker uit
en men krijgt een overzicht van wie wanneer wel of niet kan. De meest bekende
datumprikker is Doodle.
3. YouCanBook.me: het kan eens lastig zijn om de agenda’s naast elkaar te leggen om tot
een afspraak te komen. Als men dit per e-mail wilt doen zijn er verschillende tools waarbij
de afspaak rechtstreeks in een gereserveerd blok in de agenda kan worden ingepland.
YouCanBook.me is hiervoor erg geschikt en heeft bovendien een gratis versie. (Hussman,
2015)

6.3.2 Online vergaderen/beeldbellen
1. Google Hangouts: deze tool is gemaakt voor een meeting of afspraak te organiseren met
meerdere deelnemers. Doordat dit een product van google is kan je het eenvoudig koppelen
met je google agenda.
2. Beeldbellen: met beeldbellen belt men met een professional en hoort en ziet men deze
persoon. Met bijna iedere smartphone kan men gebruik maken van beeldbellen. Het grote
voordeel is dat men geluid én beeld heeft. Apple heeft een app ontwikkeld waarmee men
kan beeldbellen. De app heet FaceTime. Ook Google Androids heeft een beeldbelapplicatie
Een ander voorbeeld van beeldbellen is Skype: met deze app kan men gratis (video)bellen
en chatten met iedereen ter wereld. (Zuid Oost zorg, 2016)
Verder in het onderzoek wordt een apart deel aan beeldbellen besteed.

6.3.3 E-mails en e-mailmarketing
1. Mailchimp: Mailchimp wordt gebruikt om gemakkelijk e-mailcampagnes op te zetten. Met
een gratis account kan men 2.000 abonnees beheren en mag men 12.000 e-mails per maand
versturen.
2. YMLP: met dit e-mailprogramma kan men snel en eenvoudig nieuwsbrieven versturen.
Er zijn 30 sjablonen beschikbaar met elk een verschillend doel.
3. Outlook: bedrijven werken ook vaak met een Outlook account. Men kan er zowel mails in
versturen als een online agenda maken. Vaak kunnen medewerkers elkaars agenda zien, wat
voor transparantie bij de collega’s zorgt.
4. Toutapp en Yesware: kan gebruikt worden om het doelpubliek van een onderneming te
benaderen. Men kan een reeks e-mails vooraf klaarzetten deze automatisch laten versturen.
Daarnaast kan men e-mails personaliseren op basis van variabelen en bovendien inzien of
de e-mails wel of niet geopend worden door de ontvangers. (Hussman, 2015)
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6.3.4 Bestanden maken en beheren
1. Google Drive: dit is een handige opslagplaats voor alle bestanden. Men kan ook een bestand
delen met andere mensen en zo kunnen zij ook aan hetzelfde bestand werken. Nog een
voordeel is dat men het kan koppelen aan een google agenda.
2. Webtransfer: omdat sommige bestanden te groot zijn om in een e-mail te versturen is deze
tool een ideale oplossing. Met dit programma stuurt men gratis (tot 28 GB) bestanden door
naar wie dan ook.

6.3.5 Boekhouden en facturen
1. Reeleezee: deze gebruiksvriendelijke tool is bestemd voor ondernemers die geen kennis
van boekhoudkundige zaken hebben. Men koppelt een bankrekening aan het online
boekhoudpakket en transacties worden automatisch binnengehaald.
2. Coen: Coen is heel handig voor het bijhouden van vele facturaties, belastingaangiftes en
eigen administratie.

6.3.6 Afbeeldingen en fotobewerking
1. Picasa: dit is de foto editor van Google. Hiermee kan men foto’s organiseren, bewerken en
voorzien van mooie effecten.
2. Da Button Factory: met deze tool kan men in een handomdraai buttons maken voor op
foto’s of voor op uw website.
3. Pixlr: voor een onlineprogramma biedt dit veel mogelijkheden om foto’s te bewerken en
de look ervan aan te passen. Men kan werken met lagen, op alle mogelijke manieren de
kleuren aanpassen en tientallen filters gebruiken. (Petitjean, 2015)

6.3.7 Website
1. Google zoekwoordplanner: de zoekwoordplanner kan onder meer gebruikt worden om
nieuwe ideeën op te doen voor zoekwoorden om zo gericht een blogartikel te schijven of
een websitepagina creëren.

6.3.8 Voor op de telefoon
1. WhatsApp: de meest gebruikte app ter wereld voor het versturen van berichtjes. Het enige
wat nodig is om het te gebruiken is een Wifi-verbinding.
2. Keep: een app van Google waarmee men onderweg alle gedachten en ideeën georganiseerd
kan houden. Er is ook een spraak memo aanwezig. Hiermee kan men onderweg iets
inspreken en de app zal het automatisch transcriberen.

6.3.9 Sociale media
1. Facebook.: één van de meest gebruikte onlinekanalen van de wereld. Met een
Facebookaccount kunnen gebruikers vrienden worden met familie, vrienden, kennissen en
zakenrelaties. Facebook is ook gekoppeld aan Messenger, waar men kan chatten met alle
Facebook vrienden.
2. Twitter: met een twitteraccount kan men verschillende tweets versturen. Een tweet is een
kort tekstje dat men kan schrijven en deelt met heel de wereld.
3. LinkedIn: dit sociale mediakanaal is zoals een online cv. Men kan bijvoorbeeld opleidingen
en werkervaringen toevoegen aan het profiel.
Pagina | 36

6.3.10 Overige
Chatten: er bestaan al sinds vele jaren verschillende chatmogelijkheden. Met een gsm kan men
berichten versturen. Via Messenger kan men ook berichten versturen, maar dan gelinkt met een
Facebookaccount. Ook bestaan er anonieme chatsessies waar men online aan kan deelnemen.
Bijvoorbeeld: Jongeren met problemen kunnen op verschillende platforms hun gevoelens kwijt.
Dokters of mensen met ervaring kunnen hierop dan reageren.
De laatste jaren zijn bedrijven meer en meer actief op sociale media. Dit doen ze vooral om hun
bedrijf bekend te maken en om informatie mee te geven aan klanten.
Online tools en sociale media zijn een belangrijke factor geworden voor bedrijven om met al
hun stakeholders in contact te blijven en hen de juiste informatie te verschaffen.
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6.4 Het gebruik van onlinecommunicatie in de zorgsector
In voorgaande delen werden de begrippen SROI en online tools beschreven. Omdat het
TETRA- project wil achterhalen of er een sociale meerwaarde is van online tools/beeldbellen
in de zorgsector wordt er in dit hoofdstuk specifiek ingegaan op de werking van
onlinecommunicatie in de zorgsector. Daarbij wordt er gebruik gemaakt van het begrip ehealth. Dit omvat zowel beeldbellen als blended care.

6.4.1 Wat is e-Health?
E-health is een zeer omvangrijk begrip. Als we het hebben over eHealth in de brede zin van het
woord dan hanteert men de definitie als volgt:
“eHealth is het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën en met name
Internettechnologie, om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren.
Middels nieuwe technologieën en vormen van zorg zal eHealth een bijdrage leveren aan
kwaliteitsverbetering en doelmatigheid van preventie en zorgtrajecten. eHealth kan daarbij een
op zichzelf staand traject zijn, maar is even zozeer van belang als het gaat om de integratie en
stroomlijning van bestaande zorgtrajecten. eHealth biedt daarbij de patiënt meer
mogelijkheden om zicht en invloed te krijgen op zijn eigen zorgtraject”. (Fianne Bremmer,
2013)
Kort samengevat gaat het over het gebruik van nieuwe ICT en internet technologieën om
gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren.
Als men bij e-health de SROI wil berekenen richt zich men voornamelijk op het begeleiden of
behandelen van patiënten in de zorgsector. Er zijn twee toepassingen te onderscheiden die zich
hierin snel ontwikkelen. Deze zijn blended care en beeldbellen. (Fianne Bremmer, 2013)
Blended care
Deze vorm van e-health is een combinatie van online en offline interventies. Een deel van het
reguliere face to face contact wordt vervangen door online toepassingen. Voorbeelden van deze
toepassingen zijn: diagnostiek, psycho-educatie, monitoring, online opdrachten, dagboek
bijhouden, beveiligd e-mailcontact, chatsessies en beeldcommunicatie. (Fianne Bremmer,
2013)
Beeldbellen
Beeldbellen, of in de zorgsector ook wel beeldschermzorg genoemd, is in de enge zin van het
woord het aanbieden van ondersteuning en zorg op afstand. Deze vorm van zorg krijgt steeds
meer aandacht.
Het onderscheid tussen blended care en beeldbellen wordt daarmee steeds kleiner. Beide
toepassingen combineren online en offline interventies en /of contact met een face to face
contact van patiënten. (Fianne Bremmer, 2013)
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6.4.2 Wat is beeldbellen?
Met beeldbellen wordt bedoeld dat men met iemand belt waarbij men de andere persoon kan
zien. De camera wordt geactiveerd waardoor de andere persoon de beller kan zien en horen.
Er bestaan verschillende mogelijkheden om te beeldbellen. Dit kan via:
-

Een app voor op een tablet of smartphone. Een voorbeeld hiervan is FaceTime.
(Hulpmiddelenwijzer/beeldbellen, 2017)

-

Een computerprogramma voor een ‘gewone’ computer. Dan moet de computer wel
voorzien zijn van een camera. Een voorbeeld is Skype. (Hulpmiddelenwijzer/beeldbellen,
2017)

6.4.3 Beeldbellen in de medische sector
Beeldbellen is ook een nieuwe ondersteuning van zorg. Dit staat wel nog in zijn kinderschoenen
maar is zich sterk aan het ontwikkelen. Met beeldbellen ziet en spreekt de patiënt de dokter of
professional die de persoonlijke situatie van de patiënt goed kent. Dat geeft een vertrouwd
gevoel. (Beeldbellen: zorg op afstand, sd)
Dit is een goed alternatief voor een huisbezoek of contact via de telefoon. Het is vaak een extra
mogelijkheid om met elkaar contact te staan. (Hulpmiddelenwijzer/beeldbellen, 2017)
Hieronder worden een aantal redenen opgesomd waarvoor beeldbellen gebruikt kan worden.
(Beeldbellen: zorg op afstand, sd)
-

Een controle ‘s ochtends om na te gaan of men de nacht goed doorgekomen is.
Een gesprek over de vragen en problemen waar men door een ziekte tegenaan loopt.
Meekijken met een zorgverrichting die men doet waarover men zich nog wat onzeker voelt.
Even contact opnemen om te kijken of men klaar is om naar bed te gaan en bijvoorbeeld
niet in een stoel in slaap is gevallen.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Er bestaan ontelbare redenen om gebruik te maken van het
beeldbellen.

6.4.4 Vital Innovators
Vital Innovators is een sociale onderneming dat gevestigd is in Nederland en de onderneming
richt zich volledig op innovatie in de gezondheidszorg.
Ze hebben veel ervaring met het maken van SROI-rapporten voor het meten van
maatschappelijke impacten.
Zo hebben ze een SROI-rapport gemaakt over blendend care/beeldbellen voor de organisatie
VitaValley. Het volledige SROI-rapport is terug te vinden in de bijlagen, hieronder worden de
resultaten aan de hand van het stappenplan van SROI weergegeven. (Vital Inovators, 2015)
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6.4.5 Voorbeeld: hoe wordt de SROI van beeldbellen gemeten
Om de SROI van beeldbellen/blended care te meten is het belangrijk om het stappenplan van
een SROI-rapport goed te volgen. In onderstaand voorbeeld wordt er gebruik gemaakt van het
stappenplan dat eerder in dit onderzoek is vermeld.
In dit voorbeeld wordt de Nederlandse organisatie VitaValley gebruikt.
VitaValley focust zich op innovaties voor vitaliteit, gezondheid en zorg. Ze verbinden
organisaties die bij kunnen dragen aan deze zorginnovatie door te netwerken. In projecten en
coalities gaan ze aan de slag en delen ze hun kennis en ervaring. Altijd met hetzelfde doel: het
verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen in gezondheid, ziekte en ouderdom. (Onze
aanpak, sd)
Om dit te meten heeft VitaValley een SROI-analyse laten uitvoeren door Vita Innovators.
Allereerst worden de stakeholders geïnformeerd en krijgen ze de nodige uitleg over de SROIanalyse. Verder gaan de stakeholders bepalen wat voor hen van belang is. (stap 1)
De stakeholders voor de organisatie VitaVally zijn:
De klanten die gebruik maken van beeldbellen
- De organisaties voor maatschappelijk welzijn
- De geestelijke gezondheidszorg
- De gemeente
- Huisartsen
- Onderwijsinstellingen
- Zorgverzekeraars
- Werkgevers
- Woningcorporaties
Alle gegevens die nodig zijn om de SROI-berekening te maken, worden verzameld. Dit kan
door de stakeholder zelf gebeuren. Er wordt bekeken wat die investering voor hen kan
betekenen. Dit gaan ze dan overdragen aan de organisatie die de investering zal uitvoeren.
(stap 2)
Voor iedere stakeholder wordt er een zo realistisch mogelijk beeld gevormd van de meerwaarde
die ze bieden. Aan de veranderingen wordt hier een waarde gegeven. Dit gebeurt voor zowel
financiële als niet-financiële veranderingen. (stap 3).
Daarna wordt de meerwaarde van iedere stakeholder bekeken. Hier moet er gelet worden op de
deadweight en de attributie. In dit rapport wordt er geen rekening gehouden met deze factoren.
Dit kan omdat ze mogelijks niet aanwezig zijn, of omdat ze gewoonweg vergeten zijn. (stap 4)
De SROI berekenen (stap 5):
Er wordt gebruik gemaakt van figuur 10 op de volgende pagina om de formule van SROI toe
te passen.
De meerwaarde van alle stakeholders worden met elkaar opgeteld (blauwe balk): 2 + 70 + 58
+ 50 + 44 = 224.
De initiële investering (rode balk) is 94 + 8 = 102. Door deze 2 cijfers met elkaar te delen
(224/102) wordt er een SROI van 2,2 gecreëerd. Met andere woorden: Voor iedere euro dat er
geïnvesteerd, wordt er een maatschappelijke waarde gecreëerd van 2,2 euro.
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De SROI-methode streeft ernaar om aan deze gegevens zoveel mogelijk een waarde toe te
kennen. (Fianne Bremmer, 2013) Het proces en de uitkomst van het SROI-rapport is bij deze
stap afgerond. Uiteindelijk moet de onderneming met deze cijfers gaan bekijken wat ze hiermee
gaan doen. Ook worden de resultaten meegedeeld aan de stakeholders (stap 6) (Vital Inovators,
2015)

Figuur 11: de SROI kosten en opbrengsten verdeling voor blended Care in de zorgsector.
(Stil, 2016)
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7

Diepte-interviews

Om meer informatie te krijgen over het gebruik van online tools, SROI en ROI werden diepteinterviews met professionals uit zowel de profit, non-profit als social sector gecontacteerd. In
deze interviews werd gepeild naar de kennis over de ROI en de SROI, en het gebruik van
digitale tools in de onderneming. Het is interessant om hier de kennis over deze begrippen en
het gebruik van de digitale tools in de verschillende sectoren naast elkaar te kunnen plaatsen.
Met de diepte-interviews willen we een antwoord verkrijgen op volgende vragen:

7.1 De kennis omtrent financiële en sociale ROI
1. Bent u vertrouwd met de begrippen ROI en SROI?
o Zoja, kan u er mij iets over vertellen?
o Wat verstaat u eronder?
o Kan u mij voorbeelden geven?
2. Kan u mij de verschillen geven tussen de financiële ROI en de social ROI?

7.2 Gebruik online tools in profit/non-profit/social sector
3. Maakt u gebruik van online tools binnen uw onderneming? Zoja, dewelke?
4. Wordt/worden de laatst geïmplementeerde tool(s) frequent gebruikt? (Door u en of
klanten) (de laatste 3 tools)
7.3

Meetbaarheid en rendabiliteit van online tools
5. Is deze online tool meetbaar op financieel vlak?
6. Is de tool meetbaar op sociaal of niet-financieel vlak? (Maatschappelijke return)
7. Wat is de reactie van klanten op de online tool?
o Wordt dat bevraagd of gemeten?
8. Wat is de meerwaarde van deze tool? (Doelgroep)
o Wordt dat bevraagd of gemeten?
9. Zijn de laatste geïmplementeerde tools rendabel? Is er een goede verhouding tussen de
kosten en opbrengsten?
10. Gebruikt u dit systeem al lang? Gebruikte u vroeger een ander soort tool? (Waarom
bent u overgestapt?)
11. Kan je het inzetten van jullie online tools aanrekenen aan de cliënt?
12. Ziet u deze online tools als een investering?
13. Is er een zichtbare verandering door het gebruik van deze tool?

7.4 Voor of tegenstander online tools
14. Bent u een voor- of tegenstander voor het gebruik van online tools in de
social/profit/non-profit sector? (Leg uit waarom)
15. Wat vindt u van beeldbellen in de zorgsector (sociale sector)?
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7.5 Overzicht interviews
Naam
Naam bedrijf
kandidaat
H.D.
Apotheek B*
M.R.
Vzw jeugdwerk C*
R.F.
Bakker D*
D.L.
Verzekeringskantoor E*
T.D.G.
Vzw algemeen werk F*
B.D.R.
Bank A*
K.B.
Online betalend platform G*
V.H.
Apotheek H*
L.V.
Online gratis cv platform I*
K.D.
Vzw binnen gezondheid/welzijn J*
F.D.
Verzekeringsmakelaar K*
S.O.
Online betalend platform G*
H.V.M.
Huisartsenpraktijk M*
M.D.
Bedrijf voor werkplekbenodigdheden N*
I.D.V.
Boekhoudkantoor O*
W.C.
Leverancier oplossingen/meetapparatuur P*
Figuur 11: tabel overzicht interviews

7.6 Inleiding
Hieronder werd per vraag de bevindingen neergeschreven. Op deze manier is het makkelijker
om een algemeen beeld te vormen over wat de antwoorden van de geïnterviewden precies zijn.
Bij sommige vragen zijn de antwoorden verdeeld. Dit hangt natuurlijk af van onderneming tot
onderneming, maar ook de sector waarin ze actief zijn.

7.6.1 Bent u vertrouwd met de begrippen ROI en SROI?
De personen die we hebben geïnterviewd uit de sociale, non-profit en profit sector wisten allen
wat het begrip ROI was en hadden er al mee gewerkt of waren er mee vertrouwd. Over de SROI
was er echter veel minder bekend en het overgrote deel kwam nooit in contact met deze
meetmethode (of het meten van maatschappelijk rendement in het algemeen) in hun job. Ze
konden het begrip plaatsen, maar wisten dit eerder door hun eigen redenering dan uit verworven
kennis vooraf.
In België is de SROI bij het grootste deel van de ondernemingen (nog) onbekend en dus wordt
er ook geen gebruik gemaakt van een SROI-analyse door de ondernemingen. De financiële kant
van een investering of onderneming heeft nog steeds een absolute voorrang.
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7.6.2 Kan u mij verschillen geven tussen financiële en sociale ROI?
Aangezien het merendeel van de personen geen antwoord kon geven op de eerste vraag, was
het zeker ook een moeilijke opdracht om een verschil te geven tussen ROI en SROI. Velen
deden wel een poging om een verschil te geven nadat er een toelichting werd gegeven omtrent
de begrippen. Sommigen ervaren SROI als een meetmethode die een bedrijf bewuster kan
maken van de impact op de omgeving. Personen uit de profitsector met weinig kennis van
SROI, hebben naar hun mening minder belang bij het maatschappelijk rendement.
De bedrijven uit dit onderzoek hebben allen een positief maatschappelijk rendement (door de
creatie van arbeidsplaatsen, het sponseren van plaatselijke evenementen of zelfs het
onderhouden en onderwijzen van de plaatselijke jeugd), er is echter een duidelijk verschil
tussen de bedrijven die kennis hebben van hun eigen maatschappelijk rendement en de
bedrijven die dit niet weten.

7.6.3 Maakt u gebruik van online tools binnen uw onderneming? Zoja, dewelke?
De ondernemingen, die hebben meegewerkt aan het onderzoek maakten allemaal gebruik van
online tools. Deze tools zijn wel verschillend van onderneming tot onderneming. Ook is er een
verschil van sector tot sector. Bij Bank A* maken ze bijvoorbeeld gebruik van een aantal
applicaties. Dit is zeer handig voor de klanten, aangezien ze hierdoor niet steeds naar het
kantoor hoeven te komen voor kleine verrichtingen. Bij Verzekeringsmakelaar K*, Online
gratis platform CV I* en Online betalend platform G* maakt men gebruik van software die de
klant linkt aan een vastgoedmakelaar, werkaanbieder of dokter. Bij alle 3 de interviews staat de
productiegrootte centraal. Verzekeringsmakelaar K* staat daar al het verst in, terwijl Online
gratis platform CV I* en Online betalend platform G* nog maar startups zijn. In de
dokterspraktijk wordt er gebruik van tools om dossiers te raadplegen van patiënten, verslagen
op te stellen en afspraken te maken (website; www.afspraken.be). In het boekhoudkantoor
(Boekhoudkantoor O*) worden alle operaties via tools gedaan, boekhouden is dan ook een sterk
gedigitaliseerde sector.
“… en wij hebben deze tools ook nodig. We letten er wel op dat we de tools waar we in
investeren ook optimaal worden gebruikt en dat we niet altijd al onze tijd en moeite steken in
verschillende systemen.” (Boekhoudkantoor O*)
Bij Verzekeringskantoor E* en Bank A* (profit) gebruiken ze online tools zowel intern als
extern. Het interne gebruik van online tools is niet voor de klanten, maar voor de medewerkers.
Verzekeringskantoor E* maakt gebruik van een gesofisticeerd mailsysteem dat gekoppeld is
met de server. Op de server worden alle documenten en mails opgeslagen. Zo kan iedere collega
zien wat er al voor een bepaalde klant gebeurd is. Om te communiceren met klanten maakt
Verzekeringskantoor E* gebruik van een website, Facebook en LinkedIn. Facebook wordt
gebruikt om particuliere klanten op de hoogte te houden en LinkedIn wordt gebruikt om te
communiceren met zelfstandigen en kmo’s. Hierin gaat Bank A* toch anders tewerk. Zij
onderhouden namelijk het contact met hun klanten door middel van telefonie en mails.
Bij de apothekers en dokter (social/profit) die geïnterviewd werden gebruiken ze online tools
om een extra service te bieden aan hun klanten. Klanten kunnen via een webshop een bestelling
plaatsen en ook online betalen. Een nieuw soort tool bij Apotheek B* zijn de kluisjes waar de
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klanten van gebruik kunnen maken. Hierbij kunnen klanten een medicijn bestellen en dit dan
op eender welk tijdstip komen halen uit het kluisje aan de hand van een 4-cijferige code.
Als conclusie kan men zeggen dat het gebruik van online tools niet meer is weg te denken in
onze huidige maatschappij. Zo blijkt ook uit de interviews dat er in alle sectoren gebruik wordt
gemaakt van tools. Deze tools zijn wel verschillend van elkaar, maar hebben wel een
gemeenschappelijk doel. Dit doel is: Het verbeteren van de onderneming en een zo goed
mogelijke service bieden aan hun klanten.

7.6.4 Wordt/worden de laatst geïmplementeerde tool(s) frequent gebruikt?
De tools in het algemeen werden frequent gebruikt door de onderneming zelf, maar ook door
hun klanten. Als je gaat kijken naar de applicaties van Bank A*, dan worden deze zeker veel
gebruikt door de klanten. Uit het interview bleek zelfs dat er een activiteitsgraad is van ongeveer
800.000 actieve gebruikers en dit enkel voor applicaties op de smartphone. In totaal heeft Bank
A* rond de 13.000 werknemers en deze maken allemaal gebruik van het platform O365.
M.R., één van de verantwoordelijken van de Vzw jeugdwerk C* vertelde tijdens zijn interview
dat de laatste geïmplementeerde tool hun online ticketverkoop is. Via dit systeem kunnen ze
nagaan hoeveel tickets er online verkocht werden. In 2016 werden er voor dit event meer dan
3000 tickets online verkocht. Dit onlinekanaal wordt dus frequent gebruikt door de fuifgangers.
Dankzij de sorteerrobot besparen apothekers veel tijd bij het zoeken naar een medicijn. Deze
tijd kunnen ze dan inzetten om extra service te bieden aan hun klanten.
Volgens Bakker D* wordt de app van de bakkerij frequent gebruikt. Dit gaat wel ten koste van
de webshop. Hij merkt een verschuiving van de computer (waar men de webshop kan
raadplegen) naar de smartphone (waar men de app kan gebruiken).
Bij Verzekeringskantoor E* wordt de laatste tool die ze gelanceerd hebben niet gebruikt door
klanten, maar door de medewerkers. Ze gebruiken een server om alle bestanden in juiste
klantenmappen te stoppen. Al die klantenmappen bevatten polissen, mails, schadedossiers, etc.
Men kan dus in het algemeen zeggen dat de tools heel frequent gebruikt worden zowel door het
personeel als door klanten. Enkel bij de startups die werden geïnterviewd wordt de tool nog niet
frequent gebruikt. Daarom proberen ze nu te investeren in marketing om naambekendheid te
verwerven. Vandaag de dag zijn tools niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Het is al
zodanig ingeburgerd dat iedereen er gebruik van maakt. Van jongs af aan komen kinderen al in
contact met online tools.

7.6.5 Is deze online tool meetbaar op financieel vlak?
Een online tool (als investering), in het algemeen, is meetbaar op financieel vlak. Het is aan de
ondernemingen zelf, om deze tool ook effectief te gaan meten en berekenen.
In de profitsector wordt elke investering financieel geëvalueerd. De reden hiervoor is dat
aandeelhouders een rendement willen voor het geld dat zij investeren. Iedere aankoop en
investering wordt ook weergegeven in de boekhouding. De online tools (Bank A*, Bedrijf voor
werkplekbenodigdheden N*, Leverancier oplossingen/meetapparatuur P*, Boekhoudkantoor
O*) werden steeds grondig geanalyseerd en vergeleken met andere producten.
Uit het interview met K.B. en S.O. (Online betalend platform G*) werd duidelijk dat het
moeilijk is om een positieve ROI te bekomen als je nog maar een startup bent. Het duurt even
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maar na een aantal jaar verwachten ze wel een positieve evolutie in het gebruik van het
platform. Mensen zullen stilletjes aan meer en meer gebruik maken van beeldbellen met dokters
voor het opvolgen van wonden en of andere ziektes. In België is dit echter nog niet
doorgebroken terwijl dit in Amerika en Verenigd Koninkrijk wel het geval is. Enkele
voorbeelden die hetzelfde idee voortbrengen zijn: Teladoc, Doctor on demand, babylon en
Pushdoctor.

7.6.6 Is de tool meetbaar op sociaal of niet-financieel vlak? (Maatschappelijke
return)
Bij deze vraag waren de antwoorden niet bepaald positief. Veel ondernemingen meten niet wat
hun impact is op sociaal vlak. Ze vinden het ook vaak te moeilijk en willen er geen tijd aan
spenderen. Hieronder zijn er een aantal voorbeelden opgesomd die voortkwamen uit de
interviews.
D.L. (zaakvoerder Verzekeringskantoor E*) heeft zijn online tools nog niet echt gemeten op
sociaal vlak, maar hij is er wel van overtuigd dat hij met zijn kantoor heel wat besparingen doet
op financieel en niet-financieel vlak. Vroeger verstuurde hij veel brieven per post naar klanten.
Dit koste veel geld, moeite en vooral papier. Nu gebeurt bijna alles online. Hij denkt dat hij
daar elk jaar een besparing doet van een paar 1.000 euro. Langs de andere kant zorgen online
tools voor minder werkgelegenheid omdat er bijvoorbeeld minder mensen bij de post moeten
werken.
Bij de huisartsenpraktijk zag men een positieve evolutie na het invoeren van enkele digitale
tools. Zo kon men meer tijd spenderen aan de patiënten zelf tijdens de consultaties omdat de
telefoon niet steeds hoefde beantwoord te worden om afspraken vast te leggen en zorgde de
uitwisseling van informatie onder de verschillende zorgverleners voor een betere en
betrouwbare hulpverlening.
In het geval van Online betalend platform G* zit de maatschappelijke return hem in het
reduceren van de CO2-uitstoot. Maar ook het efficiënter zijn van ziekenhuizen en
spoeddiensten. Het aantal bedden zal naar omlaag kunnen doordat de patiënt van thuis uit ook
verzorgd en opgevolgd kan worden.
In het algemeen kunnen we besluiten dat de meetbaarheid op sociaal vlak nog niet gemeten
wordt bij de meeste ondernemingen. Veel ondernemingen vinden het moeilijk of hebben er
zelfs geen tijd voor, omdat het tijdsintensief is en omdat het geld kost. Bij Bank A* gebeurt dit
al wel. Banken moeten namelijk voldoen aan een aantal richtlijnen die aan hen worden
opgelegd. Vroeger gebeurde namelijk alles ter plaatse en op papier. Maar op vandaag, gebeurt
er al heel wat digitaal. Je hebt dan enerzijds de verplaatsingskost van de klant die wordt
uitgespaard en anderzijds de besparingen op papier. Mensen hoeven dus niet meer naar het
kantoor te komen om bepaalde documenten te ondertekenen. Het ondertekenen van de
documenten kan gewoon van thuis uit via de applicaties die Bank A* voorziet. De digitale
handtekeningen die Bank A* ontvangt worden ook gemeten en opgevolgd. Er is al sprake van
honderdduizenden handtekeningen via de online tools. Bank A* meet en volgt ook de
verplaatsingskosten die zijn uitgespaard op. Op die manier kunnen ze precies vermelden wat
hun sociale impact nu eigenlijk ook is.
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“Wij kunnen dus iedere keer gaan zeggen wat de impact op het kantoor is, hoeveel
tijdsbesparing het levert en hoeveel verplaatsingen er zijn uitgespaard naar de kantoren. En ja
dat wordt allemaal opgevolgd en gemeten.” (Bank A*)

7.6.7 Wat is de reactie van klanten op de online tool? (Wordt dit bevraagd of
gemeten?)
In het algemeen kan er besloten worden dat de reacties van de klanten op de online tools zeer
positief zijn. De meeste mensen beseffen ook wel dat de digitalisering niet meer is weg te
denken en dat alles dus ook vlotter moet verlopen. Aan de hand van de voorbeelden hieronder
wordt dit ook wel duidelijker.
Bedrijf voor werkplekbenodigdheden N* speelt hard in op het gebruik van hun online tools.
Hun vertegenwoordigers zijn nog steeds het belangrijkste kanaal voor klanten om hun zorgen
te uiten en bestellingen door te geven maar de zeer toegankelijke en gebruiksvriendelijke
website zorgt voor een gemakkelijker te verkopen product en een grotere vraag naar minder
gekende producten.
Bij Online betalend platform G* is het zelf mogelijk dat klanten een rating geven voor de tool.
Daar is de patiënt een belangrijke klant terwijl bij Verzekeringsmakelaar K* de tool gratis is
voor vastgoedmakelaars en wordt daar de reactie van de klanten niet gevraagd. Hier kijkt men
vooral waar de werknemers nog tijd kunnen winnen om het proces van huurwaarborgen te
versnellen of te vergemakkelijken.
Uit deze voorbeelden kan men afleiden dat de reacties van de klanten effectief heel positief
zijn. Door middel van facebook en het geven van feedback op websites worden deze reacties
bijgehouden en ook eventueel geanalyseerd. Er zijn dus een aantal ondernemingen die deze
informatie bij elkaar brengen in de vorm van een grafiek. Op die manier kan er een algemeen
beeld worden gevormd over de tevredenheid van hun klanten. Als er dan wordt opgemerkt dat
de tevredenheid van de klanten niet goed is, dan zullen er maatregelen volgen om dit toch te
verbeteren.

7.6.8 Wat is de meerwaarde van deze tool(s)? (Wordt dat bevraagd of gemeten?)
De meerwaarde van de tool in de profitsector werd bijna altijd berekend met de ROI of
equivalent in geldwaarde. Als een tool niet nuttig of overbodig is, wordt deze gesaneerd en zal
men geen arbeidsuren of kosten aanrekenen voor het aanleren of onderhouden van deze tool.
Uiteraard wordt er ook bevraagd naar de mening van de werknemers (bij de boekhouder en
Leverancier oplossingen/meetapparatuur P*) maar dit is ondergeschikt aan de meting, sommige
werknemers werken namelijk liever met oudere systemen en zouden het liefst de oude tools
behouden; er wordt echter altijd geïnvesteerd en overgeschakeld naar nieuwe systemen als deze
volgens de cijfers en bevindingen vlotter werken en goedkoper zijn.
Een online tool kan ook meerwaarde bieden doordat ze door klanten heel gemakkelijk gebruikt
kunnen worden. Een werkzoekende hoeft niet meer naar een interimkantoor gaan maar kan
online een match krijgen met een werkaanbieder. Een ouder die merkt dat zijn peuter plots
hevige koorts krijgt, hoeft niet per se meer naar de spoedafdeling, maar kan dit online navragen.
Een ander voordeel van het gebruik van online tools is dat je bij de druglijn anoniem kan chatten
met hulpverleners. Daardoor is de drempel ook lager om een vraag te stellen over een toch wel
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moeilijk te bespreken onderwerp. De meerwaarde voor de klant wordt bevraagd. Dit kan op een
manier waar een cijfer op 5 gegeven kan worden. Of waar er verbeterpunten mogelijk zijn voor
de tool.

7.6.9 Zijn de laatste geïmplementeerde tools rendabel? Is er een goede
verhouding tussen de kosten en opbrengsten?
In het algemeen zijn de tools van de ondernemingen wel rendabel. Bij de apothekers en bakker
worden er namelijk meer bestellingen gedaan online. Dankzij de tools hebben ze een groter
publiek en dat is ook positief voor hun opbrengst. Net zoals bij de Vzw jeugdwerk C*, waar er
sprake is van meer omzet dankzij hun online ticketverkoop.
Bij de startups daarentegen is er een negatieve relatie tussen de kosten en opbrengsten. Het
werk dat de makers van Online betalend platform G* en Online gratis platform CV I*
momenteel doen is vooral tijdsintensief. Ze hopen dat hun tools snel bekend worden bij de
consument, aangezien er nu nog niet veel gebruikers zijn.
De tools bij de boekhouder, huisarts en de verkoop waren steeds aangekocht met de ROI in
gedachten. Zij hadden vaak uitgebreid onderzoek gedaan op voorhand om te bepalen wat voor
hun de beste investering zou zijn. Daarnaast worden de kosten steeds bijgehouden. De tools
zijn dus steeds rendabel of zijn noodzakelijke hulpmiddelen om de activiteiten te laten uitvoeren
waardoor ze soms duur zijn maar nodig. Er wordt steeds gezocht naar nieuwe en goedkopere
oplossingen.

7.6.10 Gebruikt u dit systeem al lang? Gebruikte u vroeger een ander soort tool?
(Waarom bent u overgestapt?)
De startups in het onderzoek maakten allen gebruik van een online tool. Dit was meestal ook
hun corebusiness. Vooral Online betalend platform G* en Online gratis platform CV I*, zij
zorgen voor de link tussen arbeidsaanbod en arbeidsvraag met hun digitale tool.
Verzekeringsmakelaar K* maakt sinds enkele jaren gebruik van een tool om hun productie op
te drijven enerzijds en anderzijds uit juridische verplichting.
Merk je dan een groot verschil van bv in 2010 was het op papier en in 2015 online. Dat je nu
veel meer capaciteit aankan?
“Dat klopt inderdaad. 1 van de redenen was dat het noodzakelijk is om het aan te kunnen.
Om met minder mensen, meer te kunnen doen. Anderzijds was dit ook juridisch noodzakelijk
om dat te kunnen doen.” (Verzekeringsmakelaar K*)
De huisarts maakt momenteel gebruik van een tool om afspraken vast te leggen. Vroeger
gebeurde dit telefonisch en op papier, dit was zeer tijdsintensief en er gebeurden vaker fouten.
Daarnaast worden medische dossiers tegenwoordig digitaal ter beschikking gesteld van de
zorgverlener (via de identiteitskaart), dit maakt medisch advies veel correcter en het werk voor
de zorgverlener beter.
“Mijn computerprogramma is mijn belangrijkste tool in mijn praktijk. Ik kan de medische
gegevens van mijn patiënten opvragen, ik kan de resultaten bekijken van het labo en ik kan daar
ook taken doorgeven. Als ik een vraag heb kan ik opzoeken op het internet wat mij zekerheid
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geeft en mij antwoorden kan geven. Ik kan via e-health gegevens opvragen bij specialisten en
ziekenhuizen…” (huisarts).

7.6.11 Kan je het inzetten van jullie online tools aanrekenen aan de cliënt?
Voor sommige klanten is de online tool een hulpmiddel (druglijn) die gratis kan aangeboden
worden, door de subsidies die gegeven worden. Andere tools zullen doorgerekend worden aan
de klant. Zoals bijvoorbeeld bij Online betalend platform G* en Online gratis platform CV I*
zal er geld gevraagd worden aan de patiënt en de werkaanbieder. Echter bij
Verzekeringsmakelaar K* is het gebruik ervan gratis. Dit komt grotendeels doordat ze dit als
een extra service willen aanbieden en ziet men dit ook als een lokmiddel om zo potentiële
klanten te strikken of om bestaande klanten tevreden te houden.

7.6.12 Ziet u deze online tools als een investering?
De ondernemingen waarmee we contact hebben gehad vinden de online tools zeker en vast een
soort van investering. Deze tools brengen veel kosten met zich mee, maar de ondernemingen
hebben er ook veel voordelen aan. Bij bepaalde bedrijven hadden ze echter geen keus en was
de investering noodzakelijk om hun activiteiten te kunnen blijven verderzetten.
Bij de huisarts worden de online tools sterk gesubsidieerd. Zij zou echter nog steeds de
investering doen moest dit niet zo zijn. De boekhoudster zet sterk in op digitale tools en zij ziet
deze online tools als een investering die absoluut noodzakelijk zijn om haar activiteiten uit te
voeren. Ze is ook voortdurend bezig met het updaten en vernieuwen van haar systemen en van
haar online tools. Deze online tools zijn de grootste investering naast personeel en hun kantoor
zelf. De meeste geïnterviewden bekijken de investering enkel financieel en wat de financiële
impact daarvan is. Met uitzondering van de druglijn die enkel sociaal gerelateerd denken en
waar winst wordt gezien als een geholpen persoon.

7.6.13 Is er een zichtbare verandering door het gebruik van deze tool?
De meeste startups hopen op een verandering. Ze hopen op een snelle naambekendheid en dat
zo het publiek hun tool leert kennen. Bij Verzekeringsmakelaar K* is er wel al een duidelijk
zichtbare verandering. Door de implementatie van hun extranet en de online tool hebben ze hun
productiecijfer serieus kunnen opkrikken met hetzelfde aantal mensen. Daardoor is de
financiële kant verbeterd, maar ook de relatie met de klant is beter geworden doordat alles
sneller kan worden uitgevoerd.
In de gezondheidszorg en in de profitsector (boekhoudkantoor, de sales (Leverancier
oplossingen/meetapparatuur P* en Bedrijf voor werkplekbenodigdheden N*) is er een
duidelijke shift gebeurd naar een grotere afhankelijkheid van de online tools. Ze kunnen hun
beroep ook niet meer voorstellen zonder deze tools. Zo is het boekhoudkantoor volledig
afhankelijk van hun sterk beveiligde server omdat de handelingen en acties via dit systeem
gebeuren.
“Als ik kijk naar de digitale tools voor onze klanten dan is het eigenlijk het 24/7 bereikbaar zijn
een grote meerwaarde. Dus met andere woorden, zaken worden ogenblikkelijk afgehandeld en
de nood om u fysiek te verplaatsen is er ook niet meer aan de hand van de tools.” (Bank A*)
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Door het gebruik van online tools is het bij Bank A* zeker en vast een duidelijk verschil, klanten
moeten niet meer fysiek aanwezig zijn om bepaalde verrichtingen uit te voeren. Medewerkers
kunnen worden ingezet voor andere taken.
M.R. (Vzw jeugdwerk C*) vertelde in het interview dat er door het gebruik van online tools er
meer bezoekers zijn. Vroeger kwamen er enkel mensen uit Dorp C* naar onze fuif, maar de
laatste jaren komen er steeds meer en meer personen uit de andere steden en gemeenten.
Zoals blijkt is er bij de meeste ondernemingen wel sprake van een verandering. Die
veranderingen kunnen gaan van het bereiken van een breder publiek tot het opkrikken van het
productiecijfer.

7.6.14 Bent u een voor- of tegenstander voor het gebruik van online tools in de
social/profit/non-profit sector? (Leg uit waarom)
De personen die wij hebben geïnterviewd waren allemaal positief tot zeer positief over het
gebruik van online tools in hun sector. Het maakt hun werk vlotter en correcter daarnaast was
de corebusiness van enkelen een online tool; zij waren zeer enthousiast over hun tool en wat
het kan betekenen voor een onderneming of particulier. Iedereen is er zich ook van bewust dat
online tools niet meer zijn weg te denken zijn.

7.6.15 Wat vindt u van beeldbellen binnen de zorgsector (sociale sector) ?
Er waren gemengde reacties bij het beantwoorden van deze vraag. Velen verkiezen nog steeds
het menselijk contact als het gaat om de behandeling van hun gezondheid. Anderen, die actief
zijn in de specifieke sector, vinden het absoluut een goed idee en denken dat het de toekomst
is.
Online betalend platform G* bijvoorbeeld heeft een tool ontwikkeld om particulieren vlotter in
contact te laten komen met de juiste zorgverleners. Dit maakt het ook gemakkelijk voor de
zorgverleners zelf vermits zij beter kunnen samenwerken. Uiteraard is er ook wat controverse.
De CEO van Online betalend platform G* wil alles wat online opgelost kan worden, online
opgelost zien. Maar mensen die niet direct met de social/profit sector te maken hebben, willen
het liefst de beste behandeling voor zichzelf en hebben nog meer vertrouwen in de fysieke
behandeling van de dokter.
“Ik zie het zelf totaal niet zitten om via videobellen te werken.” (huisarts bij Huisartsenpraktijk
M*)
Bij huisartsenpraktijk M* is er geen enthousiasme voor beeldbellen. Een huisarts en zijn patiënt
hebben nood aan menselijk contact en veel van de informatie die de huisarts opneemt gebeurt
via niet-verbale communicatie. Het kan in beperkte mate wel ingevoerd worden, denk
bijvoorbeeld aan een specialist met zeer weinig tijd en een patiënt die geen grote afstanden kan
afleggen. De zorgverlening zal ook geen oplossing vinden in het beeldbellen omdat veel
patiënten niet alleen ziek zijn maar ook vaak eenzaam zijn en nood hebben aan menselijk
contact (dit zou ook helpen in het gezond houden van mensen) en daar is beeldbellen geen
oplossing voor.
“Ik twijfel er toch aan of de digitalisering in de zorgsector positief is. Want er kunnen
onmogelijk diagnoses worden gesteld als je via skype een afspraak hebt met je dokter. Wel is
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het een goede manier voor het opvolgen van wonden.”

(Apotheek H*)

De reactie van Apotheker H* was tweeledig. Ze verkiest nog steeds het menselijke contact als
het gaat om doktersbezoeken. Een diagnose stellen is inderdaad moeilijk via telecommunicatie.
Maar het opvolgen van een wonde of ziekte is volgens haar zeker en vast mogelijk.
Als conclusie kan er worden gesteld dat het menselijke contact nog steeds heel belangrijk is bij
het behandelen van patiënten. Het vaststellen van diagnoses is zeker en vast een moeilijke
beslissing als er geen fysiek contact is tussen patiënt en dokter. Vandaar dat het beeldbellen
enkel een rol kan spelen bij het opvolgen van patiënten en niet bij de behandeling ervan.

8

Conclusie

De SROI is momenteel de meest bekende meetmethode om de maatschappelijke impact van
investeringen te meten. Kort samengevat kan SROI het best worden omschreven als: “een
meetmethodiek om (toekomstig) maatschappelijk rendement van investeringen in economische
en sociale zin meetbaar en zichtbaar te maken.” (In voor zorg, 2011)
Het SROI-rapport kan worden opgesteld aan de hand van een 6-stappenplan waarbij gegevens
worden verzameld over de verschillende stakeholders. Gevolgd door het herkennen en
analyseren van de impact die het project of investering zal hebben op de stakeholders. De
moeilijkste maar essentiële stap in de opmaak van het SROI-rapport is het toekennen van een
geldwaarde aan de impact op de stakeholders. De berekening van de SROI zelf, gebeurt door
een formule waarbij de maatschappelijke opbrengsten afgetrokken worden met de kosten en
wordt gedeeld door de initiële investeringsuitgave. De laatste stap in het proces is het analyseren
van de gegevens en de gegevens voorstellen aan de stakeholders.
De grootste uitdaging voor de SROI om relevant te blijven zal het aanleggen zijn van een goede
en duidelijke database waarin maatschappelijke veranderingen en hun geldwaarde worden in
opgenomen. Deze database zou dan kunnen worden geraadpleegd bij het opmaken van een
SROI-rapport.
Uit het onderzoek is gebleken dat de SROI een geschikte methode is voor het meten van
maatschappelijke impact in de zorgsector. De eenvoudig te begrijpen resultaten van het SROIcijfer en rapport hebben een grote meerwaarde omdat veel stakeholders nog maar over weinig
kennis beschikken over maatschappelijke impactmeting. De mogelijkheid om het
maatschappelijk rendement aan te tonen, kan helpen de zorgsector warm te maken voor het
project als het SROI-rapport een positief resultaat toont uiteraard). Het evaluerende en
toeziende kenmerk biedt ook een mogelijkheid om het maatschappelijk rendement in het oog
te blijven houden. Door middel van de analyse van een SROI-rapport omtrent beeldbellen en
blended care wordt ook een voorbeeld gegeven van een SROI-rapport over beeldbellen.
Tijdens het onderzoek bleek dat er weinig kennis en ervaring is in België omtrent het meten
van maatschappelijke impact. Dit werd bevestigd door een bevraging van personen die actief
zijn in de profit, non-profit en social profit sector. Bij het evalueren van een nieuwe investering
werd steeds onderzoek gedaan naar het financieel rendement maar werd amper of geen rekening
gehouden met het maatschappelijke rendement.
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Het gebruik van online tools is in de bedrijfswereld tegenwoordig niet meer weg te denken. Uit
de bevraging bleek dat veel bedrijven gebruik maakten van online tools en deze tools een grote
meerwaarde hadden in de werking van de activiteiten van de onderneming.

9

Aanbeveling voor het TETRA-project

Er werd bij het onderdeel online tools uitgebreid gesproken over e-health (beeldbellen en
blended care). Het uitgewerkte SROI-rapport van beeldbellen kan worden gebruikt door het
TETRA-project als hulpmiddel om stakeholders en sociale impacts te herkennen. De SROImethode is een goede methode om het maatschappelijk rendement van het project weer te geven
en te analyseren door zijn uitgebreide beschrijving en gemakkelijk te interpreteren rapport en
cijfer. Het opstellen van een goed SROI-rapport duurt wel lang en vergt veel betrokkenheid van
de stakeholders. Het zal dan ook belangrijk zijn om alle stakeholders te herkennen en ze te
betrekken in het onderzoek.
Als laatste onderdeel is er een bespreking van de diepte-interviews. Na het analyseren van de
interviews is gebleken, dat de vraag naar het gebruik van beeldbellen gemengde reacties
opleverde. Vooral in de sociale zorg wordt dit als iets negatief beschouwd. Mensen verkiezen
nog steeds het menselijk contact als het gaat over hun gezondheid. In de profit en non-profit
sector daarentegen leverde het dan weer wel positieve reacties op. Het zorgt er namelijk voor
dat mensen meer tijd hebben en minder verplaatsingen hoeven doen. Het TETRA-project zal
hier rekening mee moeten houden want het zal belangrijk zijn om de meerwaarde van het
beeldbellen aan te tonen. Een goed uitgewerkt SROI-rapport met een positieve uitkomst kan
misschien een hulpmiddel zijn om de maatschappelijke meerwaarde aan te tonen.
Momenteel zijn er al gelijkaardige tools of projecten aan de gang, bijvoorbeeld Online betalend
platform G*, maar zij boeken tot op heden weinig succes. Verschillende geïnterviewden gaven
aan dat beeldbellen wel zou werken om mensen uit de eenzaamheid te halen door hun tools als
bijvoorbeeld Compaan (een gebruiksvriendelijk tablet met beeldbelmogelijkheden) aan te
bieden.
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11 Bijlagen
11.1 Bijlage 1: Overzicht meetmethodes (Maas, 2009)
(Social) Impact measurement methods
1. Acumen Scorecard
2. Atkinsson Compass Assessment for Investors (ACAFI)
3. Balanced Scorecard (BSc)
4. Best Available Charitable Option (BACO)
5. BoP Impact Assessment Framework
6. Center for High Impact Philanthropy Cost per Impact
7. Charity Assessment Method of Performance (CHAMP)
8. Foundation Investment Bubble Chart
9. Hewlett Foundation Expected Return
10. Local Economic Multiplier (LEM)
11. Measuring Impact Framework (MIF)
12. Millennium Development Goal scan (MDG-scan)
13. Measuring Impacts Toolkit
14. Ongoing Assessment of Social Impacts (OASIS)
15. Participatory Impact Assessment
16. Poverty Social Impact Assessment (PSIA)
17. Public Value Scorecard (PVSc)
18. Robin Hood Foundation Benefit-Cost Ratio
19. Social Compatibility Analysis (SCA)
20. Social Costs-Benefit Analysis (SCBA)
21. Social Cost-Effectiveness Analysis (SCEA)
22. Social e-valuator
23. Social Footprint
24. Social Impact Assessment (SIA)
25. Social return Assessment (SRA)
26. Social return on Investment (SROI)
27. Socio-Economic Assessment Toolbox (SEAT)
28. Stakeholder Value Added (SVA)
29. Toolbox for Analysing Sustainable Ventures in Developing Countries
30. Wellventure Monitor
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11.2 Bijlage 2: Uitgeschreven interviews
(weggelaten in dit rapport, kan bekome,n worden op aanvraag
.
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11.3 Bijlage 3: Overzicht meetmethode SROI door Scholten (Scholten P. , 2006)
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11.4 Bijlage 4: Het SROI-rapport van blended care

De werkzame principes van
Blended Care in het sociaal
domein.
MAART 2016
Boris Stil (I-Kracht), Nino Bellengé (Vital Innovators) & Rob Snoeren (I-Kracht).
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1 INLEIDING
Blended Care is nog een relatief nieuw begrip in het sociaal domein. De CoöperatieI-Kracht werkt sinds
2013 aan de verdere ontwikkeling van Blended Care in het sociale domein. Om verdere verspreiding
van Blended Care te stimuleren, is er de behoefte ontstaan om inzichtelijk te maken wat de werkzame
principes van Blended Care zijn, en hoe deze de verschillende betrokken partijen beïnvloeden. Hiertoe
is VitaValley gevraagd een SROI-analyse uit te laten voeren vanuit haar onafhankelijke positie als
zorginnovatie netwerk. Deze analyse gaat over de ontwikkeling van Blended Care in de brede zin en
overstijgt dus het belang van de CoöperatieI-Kracht.
Met VitaValley in de rol als opdrachtgever is de SROI-analyse vervolgens uitgevoerd door Vital
Innovators, met de input het bestuur van de CoöperatieI-Kracht, haar leden en verschillende
stakeholders van Blended Care in het sociaal domein. De huidige silo structuur van het publieke domein,
belemmert de financiering van opschaling van deze innovatie. Het in kaart brengen van de
maatschappelijke kosten en baten draagt bij aan de dialoog tussen de stakeholders over het evidente
belang van investeren in innovatief maatschappelijk welzijnswerk (Blended Care). Door gezamenlijk de
werkzame principes vast te stellen komt de weg vrij voor verdere verspreiding van Blended Care binnen
het sociaal domein.
Deze SROI analyse is tot stand gekomen met medewerking van:
Gemeente Veldhoven, Gemeente Zoetermeer, GGzE, Het Olde Ambt, IMW Tilburg, Juvans, Kwadraad,
Lumens, MJD, Noordermaat, SGZ, Spinn, Stichting Welzijn Delfzijl, Stichting Welzijnswerk Hoogeveen,
Tinten Welzijn, Traverse, VGZ, Vivenz & Xtra.
Met dank aan:
Dik Hermans (VitaValley) en Pim Ketelaar (Vital Innovators)
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3 SOCIAL RETURN ON INVESTMENT
Om de toegevoegde waarde van Blended Care inzichtelijk te maken is gebruik gemaakt van de Social
Return on Investment (SROI) methodiek. Dit is een methode om maatschappelijke waarde-creatie te
berekenen en te managen. SROI benadert de maatschappelijke waarde vanuit een
stakeholdersperspectief. Op deze manier meet SROI veranderingen op een wijze die relevant is voor de
mensen of organisaties die deze veranderingen beleven of hieraan bijdragen.
De SROI methode maakt duidelijk hoe maatschappelijke waarde gecreëerd wordt door sociale en
economische outcomes te meten en in geld uit te drukken. De outcomes vergelijken we met de
maatschappelijke kosten (input) die nodig zijn om deze verandering tot stand te brengen. Het vast
stellen van de maatschappelijke waarde blijft onderhevig aan onzekerheden. Zeker bij een innovatie als
Blended Care, waar nog geen wetenschappelijk onderzoek naar de effecten bekend is. Daarom is het
van groot belang dat alle betrokkenen het eens zijn over de gebruikte uitgangspunten en waarderingen.
Voor het opstellen van de SROI-analyse zijn de volgende stappen doorlopen (figuur 1):

Figuur 1: De doorlopen stappen voor het uitvoeren van een SROI analyse.

De verandertheorie die geformuleerd wordt in de eerste stap vormt de basis voor de SROI analyse.
Hierin is beschreven wat de werkzame principes van Blended Care zijn, en met welke uitgangssituatie
we in de maatschappelijke businesscase rekening houden. Bij alle volgende stappen wordt dus telkens
gekeken naar het verschil tussen de uitgangssituatie (regulier maatschappelijk welzijnswerk zoals dat
de afgelopen jaren binnen de gemeente is geweest) versus de voorgestelde situatie, waarbij
maatschappelijk welzijnswerk wordt verleend volgens de principes van Blended Care.
In dit proces worden alle betrokkenen en belanghebbenden, de stakeholders van Blended Care binnen
het sociaal domein geïdentificeerd. Vervolgens wordt gekeken welke inbreng zij hebben (in geld, tijd of
activiteiten in natura) en welke effecten zij ontvangen, de uitkomsten. Belangrijk is dat dit proces
doorlopen wordt in gezamenlijkheid met de verschillende stakeholders. Uiteindelijk worden alle inbreng
en uitkomsten uitgedrukt in geld om ze vergelijkbaar te maken (monetarisering). Aan de hand hiervan
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kan dan de SROI-ratio berekend worden. Bij het doorlopen van de analyse hanteren we de volgende
SROI basisprincipes (figuur 2):

Figuur
2: De zeven basisprincipes voor de uitvoering van een SROI-analyse.

Als er onder de betrokken stakeholders overeenstemming bereikt kan worden over de gehanteerde
principes en waarderingen, kunnen we uiteindelijk komen tot een berekening die inzichtelijk maakt
hoeveel elke stakeholder bijdraagt en wat het voor die stakeholder oplevert. De totale ratio van alle
inbreng en uitkomsten laat zien wat de totale toegevoegde maatschappelijke waarde van Blended Care
is.
Deze SROI-analyse is slechts een eerste versie en geeft daarmee vooral inzicht in de werkzame
principes. De snelle opkomst en ontwikkeling van dit type zorginnovaties laat zich niet bestuderen door
klassieke longitudale wetenschappelijke studies. Daarom moet gewerkt worden met meer pragmatische
methoden zoals deze. Waar onvermijdelijk aannames en ‘best educated guesses’ in verwerkt zitten. Het
is daarom van extra belang dat de gebruikte waarden gedragen worden door alle betrokkenen. Ook
zijn, om vals positieve scenario’s te vermijden, de positieve effecten overal zeer bescheiden ingeschat.
Aan de hand van deze eerste SROI, kan vervolgens gericht nader onderzoek gedaan worden naar de
aannames en waarden waar verdere verificatie het meest wenselijk is.
Tevens is het aantal uitkomsten dat meegenomen is in de analyse erg beperkt gehouden. We zijn hierbij
zoveel mogelijk tot de kern gebleven van Blended Care en hebben alleen de grootste effecten
meegewogen. Naast de beschreven uitkomsten zijn voor elke betrokken stakeholder nog meerdere
kwalitatieve uitkomsten te bedenken. We dagen u bij dezen dan ook graag uit om verder na te denken
over de kwalitatieve voordelen van Blended Care, en hoe u vanuit uw rol verder kunt bijdragen aan de
totstandkoming hiervan.

4 HET SOCIAAL DOMEIN
De leden van I-Kracht opereren in het sociaal domein. Het betreffen organisaties voor maatschappelijk
welzijn. De organisaties hebben als doelstelling om mensen integraal te ondersteunen bij het versterken
van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie, vanuit eigen kracht en met inzet van de
omgeving. Actief burgerschap wordt gestimuleerd en er worden verbindingen gelegd tussen vrijwilligers
en burgers, tussen informele en formele netwerken, tussen professionals in eerste en tweede lijn.
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en burgers, tussen informele en formele netwerken, tussen professionals in eerste en tweede lijn.
Begeleiding wordt geboden of ingeschakeld als zelfredzaamheid ontbreekt. De meeste
ondersteuningsvragen liggen op het gebied van financiën, huisvesting, gezondheid en relatie. Vaak
betreft het een combinatie van ondersteuningsvragen. Organisaties voor maatschappelijk welzijn
opereren dichtbij mensen in wijken en buurten.

5 WERKZAME PRINCIPES
In de essentie gaat Blended Care over een burger eigenaar maken van zijn eigen ondersteuningstraject.
Dit om grip te krijgen op zijn eigen economische en maatschappelijke zelfstandigheid. Deze burgers
wordt de gelegenheid geboden om gebruik te maken van een eigen digitale hulpomgeving, en dit
gebruik wordt gestimuleerd. Door deze digitale hulpomgeving kan altijd en overal gewerkt worden aan
het persoonlijke vraagstuk, al dan niet in dialoog met een professionele hulpverlener.
De digitale hulpomgeving bevat bijvoorbeeld beveiligde communicatie met een zorgverlener,
toegangsmachtigingen tot de persoonlijke gegevens voor derden en zelfhulpmodules. Het gebruik van
deze technologische hulpmiddelen kan worden gecombineerd met face to face ondersteuningsvormen
(zoals keukentafelgesprekken).
Blended Care wordt verleend door de huidige welzijnsorganisaties en levert op drie manieren extra
voordeel op ten opzichte van de traditionele vormen van hulpverlening:
1. Door digitale zelfhulpcontent en een grotere beschikbaarheid van diensten kunnen een deel van
de vragen/problemen eerder geadresseerd worden.
2. Door het gebruik van een digitale omgeving en daarbij ook de mogelijkheid tot anonieme
hulpvragen wordt de instap barrière verlaagd.
3. Communicatie en gegevensuitwisseling tussen meerdere betrokkenen (sociaal netwerk,
vrijwilligers en/of professionals) rondom een cliënt wordt vereenvoudigd. De cliënt kan
bijvoorbeeld (delen van) zijn/haar dossier ook delen met mensen in zijn/haar netwerk, de
huisartsen of GGZ.
Deze drie uitgangspunten zullen naar verwachting leiden tot een groter bereik van minimaal 10%. Dit
ten eerste omdat hulpverleners efficiënter kunnen omgaan met hun tijd, bekend is dat e-consulten
efficiënter verlopen dan face-to-face consulten. Ten tweede zal er een vergroot bereik zijn, omdat de
instap barrière verlaagd wordt en de cliënten beter bereikt kunnen worden dan voorheen. Uiteindelijk
moet dit leiden tot een nog betere dienstverlening voor een grotere groep mensen.
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6 UITGANGSSITUATIE
De casus waarop we de SROI hebben toegepast betreft een gemeente van 150.000 inwoners. Het
betreft een imaginaire modelgemeente. Deze gemeente kent een gemiddelde bevolkingssamenstelling
en een zorg en sociaal domein met diverse aanbieders. De gemeente kent sociale wijkteams, waarbij
stakeholders vanuit diverse disciplines samenwerken rondom de ondersteuning van een cliënt. Deze
gemeente heeft vergroten van eigen regie voor haar burgers van speerpunt tot daadwerkelijke uitvoer
vertaald. Blended Care is daarbij een belangrijk vehikel. Alle hulpverleners in de sociale wijkteams
werken volgens de principes van Blended Care.
Blended Care faciliteert bij vragen om maatschappelijk en of economisch zelfstandig te blijven. Figuur
3 geeft een overzicht van de verschillende type ondersteuningsvragen. Een Blended Care traject kent
meestal meerdere ondersteuningsvragen, in de figuur gaat het telkens om de hoofdvraag van een
traject. Uit driejarige casestudie uit 2011-2013 blijkt dat 60% van alle trajecten een financiële
component kent.
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Figuur 3: indeling onderwerpen van ondersteuningsvragen.

7 DE MAATSCHAPPELIJKE BUSINESSCASE
Bij het opstellen van de SROI is gebruik gemaakt van aangeleverde informatie van de betrokken
stakeholders. Zo zijn er bijvoorbeeld meerdere workshops geweest met stakeholders waarbij een zo
realistisch mogelijk beeld van de uitgangssituatie is geschetst, en hebben er zorgorganisaties en
gemeenten hun data beschikbaar gesteld om inzicht te geven in de kosten en effecten. De data van
deze organisaties en gemeenten is vervolgens vertaald naar onze voorbeeld situatie voor een modaal
gemeente met 150.000 inwoners. Om deze voorbeeld SROI begrijpelijk te houden, gaan we er vanuit
dat de externe factoren, zoals het aantal inwoners van de gemeente, constant blijven. Binnen onze
modaal gemeente worden er jaarlijks 1300 begeleidingstrajecten verleent door de welzijnsorganisatie.
Hieronder staan per stakeholder de inbreng en uitkomsten beschreven. Zowel de inbreng als uitkomsten
beschrijven niet het totaal van alle inspanningen en opbrengsten, maar de extra inbreng en uitkomsten
ten opzichte van de traditionele situatie zonder Blended Care. We gaan voor deze maatschappelijke
businesscase uit van een termijn van 5 jaar (2016-2020).
Omdat de uitkomsten (helaas) geen gegeven feiten zijn maar verwachtingen, wordt hier telkens voor
deze onzekerheid gecorrigeerd aan de hand van een impact claim. Deze impact claim wordt opgebouwd
uit een attributie en een deadweight factor. De deadweight beschrijft de effecten/verbeteringen die hoe
dan ook plaats hadden gevonden over dezelfde periode en dus geen direct gevolg zijn van de
investering. Binnen de attributie vallen de effecten die zijn veroorzaakt door andere inspanningen of
organisaties. Deze correctie zorgt er voor dat er veelal slechts een zeer klein deel van de beraamde
uitkomsten toegekend wordt aan de daadwerkelijke investering en dus meegewogen wordt binnen de
SROI-ratio. Dit verhoogt vervolgens wel de kans dat de verwachte maatschappelijke baten ook
daadwerkelijk gerealiseerd zullen worden.
7.1. Cliënt
Inbreng
De cliënt komt voornamelijk in contact met Blended Care via de sociaal professional. Deze medewerker
stuurt de cliënt een account toe. De software is dusdanig ingericht dat de cliënt hier direct mee aan de
slag kan. Er is geen extra tijd nodig voor verkenning van de tool. Het werken met Blended Care kost de
cliënt dus geen extra tijd ten opzichte van het reguliere proces.
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Opbrengst
Hogere economische zelfstandigheid

Betalingsregelingen & schuldhulpverlening
Binnen de huidige 1300 jaarlijks verleende trajecten, kent 60% een financiële vraag of probleem.
Cliënten worden hierbij geholpen met het aflossen van schulden of het maken van betalingsregelingen.
Tijdig adresseren van deze problemen en escalatie voorkomen is in deze trajecten cruciaal om verdere
(financiële) schade te voorkomen.
Naar schatting kan door het vervroegd bereiken (10% vergroot bereik) van deze cliënten met behulp
van Blended Care in 20% van deze gevallen verdere schade van gemiddeld €200 voorkomen worden.

1.300 trajecten * 10% vergroot bereik * 60% financiële vraag * 20% succesvolle interventie * €200
= €3.120 sociale waarde per jaar.
Arbeidsparticipatie & zelfredzaamheid
Onder de begeleide cliënten vindt een stijging plaats in arbeidsparticipatie. Dit is onder andere te zien
in een stijging van op de zelfredzaamheidmatrix, leefgebied ‘financieel’. In totaal laten de via Blended
Care begeleide cliënten een gemiddelde stijging zien van 4,8% in dit gebied. Financieel zelfredzaam
betekent dat er voldoende inkomsten zijn en dat deze inkomsten dusdanig worden besteed dat er aan
de basis behoeften voldaan kan worden zonder uitkering of hulpverlening. Dit benodigde bedrag wordt
in Nederland vastgesteld door het UWV. In 2015 stelt het UWV als gemiddeld sociaal minimum circa
€303,80 per persoon per week, dat is €15.797,60 per jaar. We gebruiken dit sociaal minimum als
vertaling van financiële zelfredzaamheid.

1.300 trajecten * 10% vergroot bereik * 60% financiële vraag * 4,8% stijging * €15.797,60 =
€59.146,21 sociale waarde per jaar.
Hoger psychosociaal welbevinden
Door de online dienstverlening kunnen cliënten direct terecht met hun vragen of zelf opzoek naar
betrouwbare informatie. Ook is de drempel tot het opnemen van contact aanzienlijk lager via het online
kanaal. We zien bij cliënten met Blended Care begeleiding een gemiddelde stijging van 2,7% op de
totale Zelfredzaamheidsmatrix. Dit is een belangrijke positieve uitkomst die Blended Care nastreeft.
Echter, er is geen onderzoek beschikbaar naar de stijging in kwaliteit van leven bij Blended Care cliënten.
Vanwege de ‘zachtheid’ in deze waarden zijn hier verder geen schattingen over gedaan en is deze
toename in welbevinden verder niet gemonetariseerd.
Impact Claim
Economische zelfstandigheid wordt bijgehouden door het CBS. Het percentage economisch
zelfstandigen is de afgelopen jaren gedaald. Er zijn geen aanwijzingen die er op wijzen dat hier een
abrupte wijziging in te zien zal zijn. Wel zijn er andere initiatieven te vinden die ook gericht zijn op
ondersteuning, de impact claim bedraag daarom 20% (Deadweight 50%- Attributie 60%).
7.2. Organisaties voor maatschappelijk welzijn
Inbreng
Implementatie
Interne implementatie van Blended Care bevat communicatie, herinrichting, scholing en ontwikkeling
van de Blended Care middelen. Data over urenbesteding is beschikbaar uit een eerder
implementatietraject.
- 660 uur door één medewerker met tarief €75.
- 18 uur door 9 medewerkers met tarief €75.
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Dit traject was echter één van de eerste Blended Care implementaties, ook de software werd hierbij
voor het eerst ingezet. We gaan er van uit dat de implementaties in de komende jaren tenminste 20%
efficiënter zullen verlopen dan deze. Hiermee komt het totaal op (80% * (660 + 18*9)) 658 uur.

658 uur * €75 = €49.350,ICT kosten
Voor het gebruik van de digitale Blended Care tool worden abonnementskosten gerekend. Deze software
kosten worden berekend aan de hand van het aantal gebruikers.

Voor een organisatie voor maatschappelijk welzijn bedraagt de abonnementskosten binnen een
gemeente van 150.000 inwoners jaarlijks €9.600,-.
Opbrengst
Groter bereik
Door de mogelijkheid te allen tijde contact op te nemen en door dit contact digitaal op te kunnen nemen
wordt de drempel tot zorg verlaagd. Hierdoor kan een groter publiek bereikt worden en kunnen er met
het al bereikte publiek meer raakmomenten zijn. Hierdoor worden meer effecten bewerkstelligd met
dezelfde middelen.
Gebruikerservaringen van Blended Care hulpverleners ervaren dat circa 2 uur van de gemiddeld 8 uur
fysieke begeleiding per traject verdwijnt. Deels wordt deze fysieke begeleiding verplaatst naar online
begeleiding, deels kan deze tijd ingevuld worden door het begeleiden van extra cliënten: vergroten van
het bereik.
Naar schatting is dit vergrootte bereik minimaal 10%. Deze aanname is getoetst met een
verantwoordelijke voor registratie & interne verantwoording, een manager en teamleden. Allen konden
deze aanname onderschrijven. Het zal bij welzijnsinstellingen tot tevredenheid leiden dat met dezelfde
middelen een groter publiek geholpen kan worden. Echter leidt dit voor de welzijnsorganisatie niet direct
tot extra inkomsten, wel komt dit effect tot uiting door 10% vergroting van andere effecten.
Minder reiskosten
Door een deel van het fysieke contact te vervangen door online contact worden reiskosten bespaard.
Naar schatting is dit 25% van het totaal. De gemiddelde jaarlijkse reiskosten zijn €3065.

25% * €3.065 = €766,25 per jaar.
Minder Reistijd
Ook een deel van de reistijd van de medewerkers komt hiermee te vervallen en kan omgezet worden in
productieve tijd. Naar schatting is het totaal aantal jaarlijkse uren besteed aan reizen circa 2000. Ook
hier gaan we uit van een kwart reductie.
25% * 2.000 uur * €75 = €37.500,- per jaar.
Hogere productiviteit bij no show
De tijd die normaliter verloren gaat als een cliënt niet op komt dagen voor een consult kan met Blended
Care dienstverlening direct worden ingezet. Medewerkers kunnen direct aan de slag met productief
werk op de caseload. Hierdoor komt het volledige huidige verlies van productiviteit ten gevolge van ‘no
show’ te vervallen. De ‘no-show’ is de afgelopen jaren nauwkeurig geregistreerd en is redelijk constant
met gemiddeld 570 gemiste consulten per jaar.

570 consulten * 30 minuten / €75 per uur = €21.375,-.
Impact Claim
Van zowel de reiskosten als de no-show percentages is de meetdata van de afgelopen jaren beschikbaar.
Deze zijn beiden constant en er zijn geen redenen om aan te nemen dat deze de komende jaren
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spontaan zullen dalen. Ook is het zeer moeilijk bevonden om de tijd die verloren gaat bij het niet komen
opdagen van een cliënt op een andere manier zinnig in te zetten. Er zijn geen andere initiatieven
gesignaleerd die dezelfde effecten beogen. Wel zien we eHealth initiatieven gericht op het direct helpen
van mensen met welzijnsvraagstukken. Daarom stellen we een impact claim van 25% (Deadweight 50%
- Attributie 50%).
7.3. Geestelijke gezondheidszorg
Inbreng
Digitale zelfhulptools
GGZ instellingen kunnen een actieve bijdrage leveren aan de inhoud van de Blended Care tool.
Bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van indicatievrije al ontwikkelde digitale zelfhulptools voor
burgers en sociaal professionals. Bijvoorbeeld toegepaste games, videocontent, een stappenplannen et
cetera. Deze middelen zijn echter al ontwikkeld voor de eigen cliënten en het gaat hierbij dus niet om
een extra inspanning.
Opbrengst
Efficiënter verloop traject
Voor de GGZ kan Blended Care twee effecten hebben. Blended Care kan en deel van de cliënten
begeleiden die anders doorverwezen zouden worden naar de GGZ. Hierdoor worden GGZ trajecten
bespaart, deze besparing valt echter bij de verzekeraar.
Bij cliënten die via Blended Care doorverwezen worden naar de GGZ zal een stuk efficiëntie winst
plaatsvinden. Zo zullen begeleide cliënten binnenkomen met een duidelijk geformuleerde hulpvraag
waardoor het behandelplan beter ingestoken kan worden. Hierdoor zal voornamelijk de intake sneller
verlopen. We houden er rekening mee dat er bij de intake gemiddeld tenminste één uur á €100 komt
te vervallen bij de 4% van de Blended Care cliënten die doorverwezen worden naar de GGZ.
1.300 cliënten * 4% * €100,- = €5200,Impact Claim
Binnen de GGZ wordt op dit moment ook gezocht over hoe de trajecten efficiënter in te delen. Blended
Care maakt ook daar een intrede. Verder ontstaan er volop andere eHealth initiatieven die gericht zijn
op het beter ondersteunen van de eHealth cliënt. De verwachting is dus dat waar het welzijn kansen
laat liggen, de GGZ de dienstverlening zelf verder naar voren schuift. We stellen de impact claim daarom
op 8% (Deadweight 60%- Attributie 80%).

7.4. Gemeenten
Inbreng
De gemeente voert een deel van zijn verantwoordelijkheid uit via de welzijnsorganisaties. De inbreng
en de uitkomsten hiervan staan benoemd bij de welzijnsorganisaties. Het gaat hier enkel om de extra
inbreng van de gemeente, buiten de welzijnsorganisaties om.
Opzetten samenwerkingsverbanden
Initiëren en stimuleren van samenwerkingen tussen sociale wijkteams om Blended Care mogelijk te
maken. Tevens zal Blended Care meegenomen moeten worden in de contractering bij de verschillende
deelnemende partijen. Dit vraagt echter geen extra inspanningen ten opzichte van de reguliere
contractering. Het opzetten van goede samenwerkingsverbanden kosten naar schatting gedurende een
half jaar één dagdeel per week van een gemeentelijk ambtenaar.

26 weken * 4 uur * €75 = €7.800
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Opbrengst
Alleen kwalitatieve factoren
Voor de gemeente zien we niet direct duidelijk kwantificeerbare uitkomsten, anders dan die via de
welzijnsorganisatie bewerkstelligd worden. Wel heeft betere begeleiding van de burgers belangrijke
kwalitatieve uitkomsten. Uiteindelijk hopen we deze terug te zien in een verbeterde leefbaarheid van de
gemeente, minder inzet van jeugdzorg en een vermindering van de aanspraak op Wmo.
7.5. Huisartsen
Inbreng
Verkennen Blended Care
Om door te verwijzen naar Blended Care moeten huisartsen overzicht krijgen op de structuren en het
aanbod in hun regio. Dit vormt geen extra inspanning ten opzichte van de reguliere verkenningen die
een huisarts hiervoor doet.
Opbrengst
Voor de huisartsen zien we geen concrete kwantificeerbare uitkomsten. Wel hebben de bevraagde
huisartsen aangegeven de opkomst van Blended Care te waarderen en met name de mogelijkheid tot
het online anoniem vragen stellen wordt zeer positief ontvangen.
7.6. Onderwijsinstellingen
Inbreng
De meeste onderwijsinstellingen plaatsen medewerkers van lokale welzijnsorganisaties en moeten dus
geen andere investeringen nemen. Bij het overgaan van de welzijnsorganisatie op Blended Care zal de
onderwijsinstelling hier in mee gaan.
Opbrengst
Kwalitatieve uitkomsten
Gedegen begeleiding van de leerlingen heeft voor de onderwijsinstellingen meerdere kwalitatieve
gevolgen. We kunnen bijvoorbeeld verwachten dat er minder overlast rond het schoolgebouw zal zijn,
er kan een positieve invloed op de studieresultaten zijn en ook zou er minder aanspraak gemaakt kunnen
worden op ‘passend onderwijs’ trajecten.
7.7. Zorgverzekeraars
Inbreng
De zorgverzekeraars leveren geen inbreng voor de verlening van Blended Care.
Opbrengst
Reductie psychosociale consulten huisartsen
60% van de consulten van huisartsen heeft een psychosociale, psychosomatische of psychische reden.
Door het vergrote bereik en functies zoals het anoniem vragen kunnen stellen zullen een deel van deze
consulten afgevangen kunnen worden door Blended Care. De bevraagde
eerstelijnsgezondheidszorg organisatie deelt deze verwachting, echter, het is lastig een schatting te
maken over de grootte. We gaan daarom uit van een minimaal scenario waarbij 2% van deze consulten
verschuift naar Blended Care.
Per FTE huisarts vinden er jaarlijks gemiddeld 8900 consulten plaats. In de voorbeeld gemeente zijn 60
FTE huisartsen actief. Het gaat bij deze doelgroep veelal om reguliere verlengde consulten (>20 min.)/.
Daarom hebben we als kostprijs het gemiddelde genomen van de NZa tarieven van een regulier kort
consult (€9,07) en een regulier lang consult (€18,13). Gemiddeld €13,06.

2% * 60 FTE huisartsen * 8900 consulten * 60% psychosociaal/psychisch/psychosomatisch *
€13,06 per consult = €83.689,-
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Reductie GGZ trajecten
De verwachting is dat een deel van de verwijzingen naar begeleidingstrajecten binnen de GGZ
afgevangen zou kunnen worden door Blended Care. Gemiddeld wordt 4% van de cliënten doorverwezen
naar de GGZ, dat zijn jaarlijks 52 cliënten. Hoewel er geen meetgegevens beschikbaar zijn, is de
verwachting dat vanuit het sociaal domein vooral doorverwezen wordt naar de SGGZ. Dit omdat het
hier vaak om mensen met multi-problematiek en/of een lage sociaal economische status gaat.
Verwachting is dat er door de directere begeleiding die Blended Care biedt, cliënten uit de GGZ gehouden
kunnen worden of binnen een lagere DOT terecht komen. Er zijn tussen de verschillende DOT’s en
aanbieders in de GGZ sterke prijsverschillen. De prijzen van deze trajecten vallen tussen de €1200 en
€50.000. We gaan er echter vanuit dat het hier voornamelijk om besparing van lichtere trajecten zal
gaan en hebben daarom in gezamenlijkheid een gemiddelde besparing van €3000 gesteld. Dit is naar
verwachting een bescheiden inschatting. We houden hierbij rekening met jaarlijks twee besparingen
van of binnen een GGZ traject.

1.300 trajecten * 4% = 52 doorverwijzingen naar GGZ.
Verwachte besparing bij 2 trajecten * €3.000,- per besparing = €6.000,- per jaar.
Impact Claim
Er zijn talloze initiatieven en systeemveranderingen gericht op het vermijden van consulten in de formele
zorg. Dit geldt zowel voor de huisarts consulten als voor de GGZ. De kans echter dat er spontane
effecten optreden die het aantal psychosociale consulten doet afnemen of GGZ trajecten doen afnemen
schatten we minder groot in. We houden de impact claim beperkt op 12% (60% deadweight – 70%
attributie).
7.8. Werkgevers
Inbreng
Werkgevers leveren geen extra inspanning voor de verlening van Blended Care. Wel zouden ook
werkgevers hun werknemers kunnen wijzen op de mogelijkheden van Blended Care.
Opbrengst
Hogere arbeidsproductiviteit
Volgens het Nibud heeft 80% van de bedrijven werknemers met financiële problemen, bij deze
werknemers wordt een verlies aan productiviteit geschat van minimaal 20%. Ook ontstaan er hierdoor
regelmatig problemen tussen werkgever en werknemer die verzuim veroorzaken. Door de zelfhulp via
Blended Care of het online adresseren van vragen bij welzijnsmedewerkers zal er een tweede reductie
in verzuim plaatsvinden. Consulten tijdens kantooruren kunnen hierdoor terug gebracht worden.
We schatten in dat dit voor de helft van de cliënten relevant is, binnen die groep verwachten we een
reductie in verzuim van 5%. Het gemiddelde verzuim is 4%. De kosten voor een werkgever voor een
modaal werknemers zijn jaarlijks €55.380,-. Omdat dit geldt voor alle medewerkers in Blended Care
trajecten, kan hier rekening gehouden worden met het groei scenario van 10%.

1.430 trajecten / 2 * €55.380,- * 4% * 5% = € 79.193,- per jaar.
Impact claim
De afgelopen jaren is er een daling te zien in het werkverzuim. Ook zijn er initiatieven die zich richten
op het verbeteren van de mentale gezondheid van werknemers. We houden daarom ook hier de
impact claim beperkt, op 12% (Deadweight 60%- Attributie 70%).

7.9. Woningcorporaties
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Inbreng
Net als werkgevers zouden ook woningcoöperaties bij kunnen dragen aan de verwijzingen naar Blended
Care. Dit zal echter geen extra inspanning vragen.
Opbrengst
Woningcoöperaties kunnen door de verwijzing naar Blended Care een service verlenen. Dit draagt bij
aan de dienstverlening en klantwaardering van de coöperatie, maar brengt verder geen significante
kwantitatieve opbrengsten mee.

8 RESULTATEN
We zien dat Blended Care in het sociale domein een maatschappelijke impact realiseert met een ratio
van 2,2. Dat betekend dat gemiddeld over vijf jaar, de investeringen zich 2,2 keer dit bedrag aan
maatschappelijke baten opleveren. In de onderstaande figuur zijn worden de investeringen en
opbrengsten per stakeholder weergeven (figuur 4).

Figuur 4: SROI kosten en baten verdeling voor Blended Care in het sociaal domein. Gemiddelde over
vijf jaar, bedragen afgerond in duizendtallen (x1000).
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9 DISCUSSIE
De SROI laat zien dat Blended Care positieve uitkomsten heeft voor de verschillende stakeholders. Deze
ratio laat zien wat de totale toegevoegde maatschappelijke waarde van Blended Care binnen het sociale
domein betekent. Tevens kunnen de kosten en baten per stakeholder beschouwd gemaakt worden.
Belangrijk hierbij te vermelden is dat er twee correctie factoren zijn toegepast op alle gebruikte waarden:
de deadweight en attributie factoren. Deze factoren nemen in acht dat een deel van de uitkomsten hoe
dan ook tot stand was gekomen door andere maatschappelijke veranderingen en andere initiatieven die
hetzelfde doel nastreven. Alle gebruikte waarden en waarderingen zijn al zeer beknopt ingeschat,
hierboven op wordt vervolgens slechts een klein deel van deze inschattingen daadwerkelijk geclaimd.
We komen met deze analyse dus tot een minimaal scenario.
De positieve reacties uit de praktijk van Blended Care gebruikers, verdedigen deze positieve SROI
uitkomst. Dit is tenslotte een vertegenwoordiging van de toegevoegde waarde. Wel is in de praktijk
tevens te zien dat de investeringen voor Blended Care volledig belegd zijn bij de organisaties voor
maatschappelijk welzijn. De innovatiebudgetten van deze organisaties staan onder druk en kunnen een
belemmering zijn voor de verdere opschaling van Blended Care.
Momenteel ligt het initiatief voor de uitrol van Blended Care binnen een gemeente bij de organisaties
voor maatschappelijk welzijn. Aan de hand van deze SROI analyse wordt tevens een SROI-template
opgesteld. De precieze inbreng en opbrengsten per stakeholder zullen verschillen per gemeente. Met
behulp van deze template kunnen verschillende gemeenten zelf SROI’s opstellen om de lokale situatie
inzichtelijk te maken. Doel van deze aanpak is om met elkaar te komen tot een strategie, financiering
en uitrol van Blended Care binnen de gemeente. Wij denken dat de gemeente vanuit haar onafhankelijke
rol zelf trekker moet zijn van dit proces.
In deze SROI zijn alleen de kerneffecten van Blended Care benoemd. Een innovatie als deze brengt
altijd spin-off effecten met zich mee, bijvoorbeeld omdat de samenwerking tussen maatschappelijk
welzijnswerk, huisartsen en de GGZ-instelling verbeterd, of het beschikbaar stellen van digitale
zelfhulpmodulen. Dit zijn effecten die meewegen in de afweging tot implementatie voor Blended Care
maar zich niet direct laten vangen in een maatschappelijke businesscase. Het blijft dus belangrijk om in
gedachten te houden dat er meer effecten zijn dan hier beschreven.

Pagina | 82

