
STAP 1 STAP 2

Samen aan het werk.

SRoI activeren is simpel, geeft je een goed gevoel én als we het samen goed aanpakken heb je er bedrijfstechnisch ook nog 
eens wat aan. We hebben allemaal hetzelfde
gemeenschappelijke doel: een beter perspectief voor werkzoekenden. Iedereen draagt zijn steentje bij. In een goede samen-
werking waarin iedereen zijn rol en verantwoordelijkheid pakt, kunnen we er een succes van maken. De opdrachtnemer, 
WSPR én de werkzoekende: samen aan het werk voor werk.

Gefeliciteerd, je hebt een opdracht voor de Gemeente Rotterdam binnengehaald! 
Dat betekent ook dat je aan de slag gaat met een maatschappelijke opdracht: SRoI. 
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Gefeliciteerd! 
Je hebt de 
opdracht!

Aan de slag! 
Ook met jouw 
sociale hart.

Heb je een 
goed idee? Kom je er niet 

helemaal uit?

Te gek! 
De registratie 
is gelukt.

GO! 

Lees er alles 
over in de 

aanbesteding.

Opdracht >  
€ 50.000 ? 

Dan heb je een SRoI 
verplichting.

Je doet mee aan 
een aanbesteding.

Je registratie wordt 
gecontroleerd

Samen hebben werk gemaakt 
van werk. Voor iedereen.

Je bent nog helemaal 
nieuw met social return

Opdracht 
wordt gegund 

We tekenen het 
contract. 

De SRoI verplichting 
is een feit. 

Akkoord! 
Je bent goed bezig.

We sturen jou een 
informatiepakket

Iedereen 
doet mee

Leg je SRoI-voorstel 
vast in het 

registratiesysteem.

Als ondernemer gee� u mensen 
zonder werk weer perspectief. Bĳ 
voorkeur met een baan of stageplek. 
Maar er is veel meer mogelĳk.

Neem contact op 
met het 

coördinatiepunt SRoI 
voor hulp op maat. 

Samen maken 
we een plan 
van aanpak

Een 
accountmanager 
komt naar je toe 

YES! 

Dat noemen we Social Return on Investment 
(SR). Geen winst in harde euro’s, des te meer in 
hart voor de ander. We hebben allemaal 
hetzelfde gemeenschappelĳke doel: kansen 
creëren voor iedereen, want iedereen doet mee. 
En als we het met zĳn allen goed aanpakken, 
hee� uw bedrĳf er ook baat bĳ.

We dragen allemaal ons steentje bĳ: de 
gemeente, u als opdrachtnemer, WSPR én de 
werkzoekende. In een goede samenwerking 
waarin we allemaal onze rol en 
verantwoordelĳkheid nemen, kunnen we er 
een succes van maken. 

Samen aan het werk voor werk!

OPDRACHTNEMER ACCOUNTMANAGER
WSPR

GEMEENTE WERKNEMER

Iedereen 
doet mee.

WAT IS 
MOGELIJK?

Als ondernemer gee� u mensen 
zonder werk weer perspectief. 
Bĳ voorkeur met een baan of 
stageplek. Maar er is veel meer 
mogelĳk.

Dat noemen we Social Return (SR). Geen winst in harde 
euro’s, des te meer in hart voor de ander. We hebben 
allemaal hetzelfde gemeenschappelĳke doel: kansen 
creëren voor iedereen, want iedereen doet mee. En als 
we het met zĳn allen goed aanpakken, hee� uw bedrĳf 
er ook baat bĳ.

We dragen allemaal ons steentje bĳ: de gemeente, u als 
opdrachtnemer, WSPR én de werkzoekende. In een goede 
samenwerking waarin we allemaal onze rol en 
verantwoordelĳkheid nemen, kunnen we er een succes 
van maken.

Samen aan het werk voor werk!

www.wsprĳnmond.nl e socialreturn@ro�erdam.nl
t 010-4985993

Gefeliciteerd! U hee� de opdracht 
binnen voor de gemeente. Mét een Social 
Return afspraak. Dat betekent samen iets moois 
doen voor de stad, de regio en haar inwoners.

Samen aan 
het werk.

Met stip op 1

Opdracht
 > € 50.000? 
Dan hee� u een 
SR-verplichting.

U tekent het 
contract met de 
gemeente. 
De SR-verplichting 
is een feit.

De accountmanager 
gee� groen licht.

Gefeliciteerd! 
U hee� de 
opdracht!

Met inlogcode voor 
het registratiesysteem.

Hee� u een 
goed idee? 

De accountmanager 
helpt u op weg: 
1-op-1 of telefonisch

Het Coördinatiepunt SR 
staat klaar voor hulp.

WSPR kan u helpen 
met vinden van 
personeel.

1
U doet mee aan 
een aanbesteding.

Aan de slag! Ook 
met uw sociale hart.

2
De gemeente 
gunt u de 
opdracht. 
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U maakt een plan 
voor SR binnen 
uw bedrĳf.

WSPR stuurt u informatie 
met de gegevens van uw 

accountmanager.

U registreert uw 
plan in het systeem.

Weer iemand 
aan de slag!

De registratie 
is gelukt.

YES! 

GO! 

Lees er alles 
over in de 
aanbesteding.

1   WERK

U neemt contact op met 
de accountmanager 
van WSPR.

Klik op de bu�ons voor 
meer informatie.

2  LEREN

3 MAATSCHAPPELIJKE
 ACTIVITEIT

4  INKOOP

Tof plan! 
Met kansen 
voor iedereen.
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