
 

“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  24 september 2013 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:  Bert Denekamp, Wendy Koorman, André in Traa 

Van:  B.M.J. Eshuis 

Voor informatie:  Hans van den Berg, Openbare werken  

Onderwerp:  SROI, convenant met Stichting InfraWerkt 

 

1. Aanleiding 

In de vergadering van de commissie Fysiek van 29 mei 2013 is gevraagd om verduidelijking 

van de stand van zaken rond de toepassing van social return on investment (SROI). Dit staat 

voor het behalen van een sociaal rendement uit opdrachten van de gemeente. Ook is 

gevraagd naar de achtergrond van het aansluiten van de gemeente bij de Stichting InfraWerkt. 

2. Inhoudelijke mededeling 

Inpassing van SROI binnen Openbare Werken 

In het afgelopen jaar is de SROI bepaling uit het gemeentelijke inkoop- en 

aanbestedingsbeleid gaandeweg geïmplementeerd in civiele projecten. Het inzetten van 

burgers uit de Hof die in de ‘gemeentelijke kaartenbak’ zitten bij de uitvoering van 

gemeentelijke opdrachten vergt een samenwerking van de afdelingen Faza 

(inkoopcoördinatie), Wiz (SROI-coördinatie) en Openbare Werken (verplichtingen in 

uitvoeringscontracten en bestekken).  

 

Met de Notitie ‘Inpassing SROI bij Openbare Werken’ van 10 september 2012 is de inpassing 

in de projecten van Openbare Werken concreet gemaakt. Deze notitie is binnen de werkgroep 

SROI en Aanbestedingen  opgesteld. Belangrijkste afspraken in de notitie van september: 

 SROI per direct op te nemen in civiele bestekken middels een percentage van de 

loonsomcomponent, gebaseerd op een streven naar de inzet van één persoon voor de 

duur van het werk; 

 Per project of opdracht maatwerk leveren, dat wil zeggen de inzet koppelen aan het 

soort werk, mate van specialisme en de opdrachtgrootte;  

 Het verdere proces in overleg tussen OW, Wiz en de inkoopcoördinator vorm te geven. 
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Kwesties die naar voren zijn gekomen bij de implementatie zijn het gebrek aan opleiding van 

kandidaten, de plicht om ze een VCA cursus te laten doen en de vaak beperkte duur van de 

projecten en daarmee van de inzet. Zeker als eerst nog een cursus met goed gevolg moet 

worden doorlopen.  

 

Stichting InfraWerkt 

Begin 2013 is de Stichting InfraWerkt opgericht. Deze stichting is geboren uit een initiatief van 

enkele Twentse gemeenten, een viertal oost Nederlandse GWW *) aannemers en SPG 

InfraVak **). Die laatste instelling verzorgt leer-werktrajecten voor instromers in de GWW 

sector. 

 

InfraWerkt biedt gemeenten (en GWW aannemers) uit de regio een alternatief voor het in 

eigen beheer organiseren van SROI in civiele projecten. De aangesloten gemeenten creëren 

de vraag vanuit de aannemerij naar InfraWerkt-kandidaten door een inzetverplichting als 

bestekseis op te nemen en de bestekken vervolgens aan te besteden onder deelnemende 

GWW bedrijven. De bedrijven huren de kandidaten in van de stichting en zetten ze vervolgens 

in bij één of meerdere van hun werken. Per € 5 ton op die manier aanbesteed werk kan de 

gemeente één kandidaat leveren aan de stichting InfraWerkt. De stichting geeft ze een 

basiscursus voorziet ze van een dienstverband van minimaal één en maximaal twee jaar. 

Hoogste doel is natuurlijk dat de kandidaat in die periode een dienstverband krijgt. 

 

Inmiddels zijn bijna alle regionale GWW aannemers deelnemer in InfraWerkt. Er is geen 

drempel in de vorm van een deelnemersbijdrage die ongelijkheid teweeg brengt. De gemeente 

moet zorgen voor een balans tussen het creëren van vraag in bestekken en het aanleveren 

van kandidaten. Daarom wordt zeker niet in elk bestek de verplichting tot inzet van InfraWerkt 

kandidaten opgenomen en er is geen sprake van conflicten met het eigen inkoop- en 

aanbestedingsbeleid of de Aanbestedingswet. Openbare Werken en WIZ stemmen alles in 

overleg af. 

 

Deelname Hof van Twente 

Op 24 april ’13 is de stichting van start gegaan en kort daarvoor heeft het college besloten deel 

te nemen.  

   

Resultaten tot heden 

Begin 2013 en voor de deelname van deze gemeente aan InfraWerkt is één persoon geplaatst 

bij de uitvoering van de werken Molenstraat en Revitalisering Haven Markelo. Na korte tijd is 

hij uitgevallen met medische klachten. 

 

Binnen InfraWerkt hebben nu drie kandidaten uit de Hof de opleiding afgerond. Twee daarvan 

werken inmiddels bij Wegenbouw Lansink. Een derde kandidaat (iemand die zichzelf bij de 

stichting heeft gemeld) uit de Hof heeft de opleiding ook afgerond en werkt bij een bedrijf in 

Raalte.     

3. Conclusie 

De eerste resultaten wijzen erop dat de deelname van de gemeente aan de stichting 

InfraWerkt op een goede en effectieve manier invulling geeft aan de SROI doelstelling bij 

civiele projecten.  

 

 

 

*) GWW = Grond-, Weg- en Waterbouw 

**) SPG = Stichting Praktijkopleiding Grond-, weg- en waterbouw 

 

 

 


