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SROI / leer – werkplekken
Over de SROI hebben we duidelijke afspraken met Konnected als onze strategische partner op
dat gebied. Konnected is het sociale werkbedrijf in de Stedendriehoek (Apeldoorn, Deventer
en Zutphen) en samen ontwikkelen we innovatieve samenwerkingsvormen op het gebied van
SROI en zij verzorgen in overleg met onze opdrachtgevers dan ook de contacten naar sociale
werkbedrijven in andere gebieden waar we samenwerkingen hebben.
De invulling van de SROI opgave hebben we in recente projecten onder andere vormgegeven
door de juiste mensen in te huren via de plaatselijke sociale werkbedrijven die zich richten op de
schoonmaak van de woningen tijdens en na het project. Dat is voor de huurders een aantrekkelijk
perspectief. In recente selecties werd ons gevraagd minimaal 4% van de loonkosten in te zetten
vanuit Social Return on Investment; het gemiddelde percentage van de loonkosten in 2016 was
afgerond 5,2%.
Een van de manieren waarop we dit bereikt hebben is dat we werkzaamheden van mensen met
afstand tot de arbeidsmarkt als diensten hebben aangeboden aan de bewoners. In het kader van
het project konden de bewoners deze diensten afnemen met WDW munten die ze aan het begin
van het project kregen. Zo kostte bij het project Landsherenkwartier een extra schoonmaakbeurt
drie WDW munten en konden bewoners hun zolder laten leeghalen (in verband met de
dakvervanging) voor twee WDW munten. In totaal kreeg ieder huidhouden tien WDW munten.
Op deze manier realiseerden we een mooie win-win.

Als WDW zijn wij zeer betrokken bij de toekomst van de sector en hechten wij veel waarde aan het
opleiden van personeel. Wolters, Van Dorp en Van Wijnen zijn erkende leerbedrijven en bieden
leer-werkplekken aan voor vmbo'ers.
Binnen WDW zelf hebben we verschillende stage- en afstudeermogelijkheden op mbo-, hboen wo-niveau. Voor de stagiair of afstudeerder een mooie leerervaring, voor WDW een nieuwe
bron van kennis en kunde. Kwaliteiten die we gebruiken om onszelf als lerende organisatie te
blijven ontwikkelen. Vorig jaar zijn er twee HBO studenten afgestudeerd bij WDW op het thema
“Verduurzaming van vastgoed in de Sociale Huursector”.

