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Social return on investment 
 
ATKB en SROI 
 
Beleid 
 
ATKB wil binnen haar context een bijdrage leveren aan het duurzaam en maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. Dit doen we o.a. door SROI onderdeel te laten zijn van ons beleid. Op deze manier dragen we er 
aan bij dat er reguliere leer- en/of werkplekken ontstaan voor mensen met een kwetsbare positie op de 
arbeidsmarkt en dragen we bij aan goed onderwijs. 
 
ATKB zoekt naar een invulling van de social return ambities op de volgende terreinen: 
  
1. Directe Arbeidsparticipatie; 

2. Indirecte Arbeidsparticipatie;    

3. Inkoop;  

4. Alternatieve vormen van invulling. 
     
 
1.Directe Arbeidsparticipatie  
 
Onder Directe Arbeidsparticipatie verstaan wij dat ATKB een vaste plek aanbiedt aan mensen die behoren tot de 
doelgroep binnen de verschillende afdelingen van ATKB. Vanzelfsprekend is het aantal vacatures afgestemd op 
de formatiemogelijkheden. 
 
2.Indirecte Arbeidsparticipatie  
 
Onder Indirecte Arbeidsparticipatie verstaan wij de doelgroep toe leiden naar werk, met het liefst een potentie 
naar een duurzame plek. Voor de invulling daarvan stellen we enkele werkplekken open voor medewerkers uit 
de doelgroepen garantiebanen (Wet banenafspraak), WSW en Wajong, BBL en BOL-leerlingen (bij stages, BBL 
en BOL-leerlingen gaat het om leerlingen van het VMBO, VSO, praktijkscholen en MBO niveau 1 & 2). Dit traject 
kan zowel leiden tot een vast baan bij ATKB, als een opstapje naar een functie elders. 
 
3.Inkoop 
 
Hieronder verstaan wij dat producten, diensten, middelen en materieel ingekocht worden bij bedrijven, 
instanties die een maatschappelijk karakter hebben, sociale werkvoorziening of bij een sociaal ondernemer. 
 
4.Alternatieve vormen van invulling 
 
Een andere vorm van social return waar we ons op richten is het uitvoeren van (een) maatschappelijke 
activiteit(en). Het gaat om inzet (in natura) door het verrichten van activiteiten die:  
a. arbeidsparticipatie of vakmanschap bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan onbetaalde gastlessen, excursies bij 
en voor een bedrijf, instellingen, branche, sector of bedrijfsbezoeken;  
b. investeren in een  jaarlijks te bepalen project dat een bijdrage levert aan de samenleving, gebruikmakend van 
de kennis van onze medewerkers. 
 
 

 


