
SROI – Social Return On Investment 
 
Inleiding 
Social Return on Investment is een methodiek om het maatschappelijk rendement van een investering te 
berekenen of in kaart te brengen. Bedoeling van het SROI-onderzoek is inzicht te verkrijgen op de verhouding 
tussen de totale investering (kosten) en de gerealiseerde of de te verwachten maatschappelijke effecten (baten). 
Het resultaat hieruit is het maatschappelijk rendement van de investering(en). 
 
Deze methode komt er kort gezegd op neer dat gekeken wordt wat precies de doelen van een sociale 
onderneming zijn, welke andere organisaties/financiers/mensen daar een belang bij hebben (de stakeholders), 
welke doelstellingen deze stakeholders hebben met de sociale onderneming en welke maatschappelijke ‘impact’ 
zij verwachten. Deze gegevens worden verzameld in een zgn. ‘impactmap’ om zodoende inzicht te verkrijgen op 
de verhouding tussen de totale investering (kosten) en de gerealiseerde of de te verwachten maatschappelijke 
effecten (baten). Wanneer de impacts zijn vastgesteld, kan begonnen worden met het koppelen van indicatoren 
aan deze impacts om zodoende de waarde te monetariseren; in geld uit te drukken. Het resultaat hieruit is het 
maatschappelijk rendement van de investering(en). SROI maakt de waarde van maatschappelijke investeringen 
zichtbaar. 
 
Uitgangspunt is dat er een “Theory of Change’ is: wat wil je precies in het leven van de mensen op wie de 
investering zich richt, veranderen. In nagenoeg alle gevallen zal het gaan om een verandering van een bepaald 
gedrag, preventie van ongewenst gedrag etc. Deze gedachte over wat je wilt veranderen, moet worden omgezet 
in meetbare doelstellingen. Want als het niet kan meten, hoe kan er dan succes geboekt worden? 
 
Scholten & Frassen Advies is de specialist in Nederland op het gebied van het opstellen van SROI-analyses voor 
organisaties. Scholten & Franssen stimuleert en ondersteunt organisaties bij het vinden van nieuwe en betere 
manieren om sociale impact te realiseren. Ook geeft Scholten & Franssen workshops en trainingen over SROI 
om zodoende zelf een analyse uit te kunnen voeren. 
 
 
Doel van het SROI-onderzoek voor Leergeld Nederland 
Het SROI-onderzoek richt zich op het in kaart brengen en meetbaar maken van het maatschappelijk rendement 
(impact). De SROI-analyse omvat een overzicht van zowel de financiële gegevens van Leergeld Nederland 
(ontvangen bijdragen, subsidies en andere inkomsten), als de sociale gegevens van de doelgroep of doelstelling. 
Uitgangspunt van de methodiek is het beoordelen van (fonds)gelden en giften aan Leergeld Nederland als 
investeringen.  Doordat de waarde c.q. de kostenbesparingen van maatschappelijke investeringen zichtbaar 
worden gemaakt, de impact wordt gemeten, wordt het resultaat van de investering beter zichtbaar. Op deze 
manier zal er meer waardering voor het maatschappelijk doel ontstaan. 
 
Het SROI onderzoek is in februari afgerond en in conceptvorm aan het bestuur gepresenteerd. Het bestuur 
beoordeelt het onderzoek als professioneel van opzet en is blij met de uitkomsten met betrekking tot de 
maatschappelijke meerwaarde van ons Leergeld-werk en met de waarde om derden met objectieve en 
interessante resultaten te overtuigen van de maatschappelijke relevantie van ons werk.  



 
Voor Leergeld is het SROI onderzoek een bevestiging van wat we al wisten: we doen hartstikke goed werk. Maar 
nu kunnen we ook aantonen dat dat zo is.  
 
 
Uitgangspunt van de methodiek is het beoordelen of de (fondsen)gelden en giften die Leergeld aan kinderen 
besteedt maatschappelijke investeringen zijn, die renderen. Of zij een meerwaarde opleveren voor de 
samenleving. Doordat de waarden c.q. de kostenbesparingen van maatschappelijke investeringen zichtbaar 
worden gemaakt, de impact wordt gemeten, wordt het resultaat van de investeringen zichtbaar. Op deze manier 
wordt inzichtelijk gemaakt of Leergeld voor kinderen en samenleving meer baten oplevert dan de kosten die 
ermee gemoeid zijn.. 
 
De slotconclusie is dat investeren in de toekomst van kinderen volgens de Leergeld methodiek, dik terugbetaald. 
 
Als we dat terugvertalen naar de Leergeld doelstellingen: 

• Uitbannen sociale isolement/uitsluiting  

• Fungeren als laatste vangnet, uitmondend in plaatselijke hulp bij ”gewoon meedoen”  

• En de preventieve insteek (beter nu een beetje geld investeren dan later duur leergeld betalen) 
 
dan worden onze collectieve resultaten door het SROI onderzoek  in een ander, duidelijker, maatschappelijk 
kader geplaatst. Dat is gedaan vanuit een wetenschappelijke benadering, waarbij verbanden zijn gelegd tussen 
armoede, het niet mee kunnen doen en de aantoonbare gevolgen voor kind en samenleving.  
 
Allereerst wordt een nadere definiëring en uitwerking gegeven aan de probleemstelling, die Leergeld hanteert  
“als schoolgaande kinderen uit minima gezinnen ten gevolge van armoede, niet kunnen deelnemen aan het 
sociaal en maatschappelijk leven op en rond school, dreigt voor hen sociale uitsluiting. Dat is slecht voor de 
betrokken kinderen en slecht voor de samenleving” 
 
Onze probleemstelling is vervolgens wetenschappelijk, bekeken en getoetst aan onderzoeken die relaties 
hebben met de armoede problematiek. 
 
De gevolgen van armoede van kinderen wordt in kaart gebracht op de volgende dimensies: 

• maatschappelijke participatie 

• onderwijskansen van arme kinderen  

• armoede en gezondheid van kinderen  

• armoede en het psychosociaal welbevinden van kinderen  

• armoede en regelovertredend gedrag 
 
De uitkomst van het SROI onderzoek is dat aantoonbaar wordt gemaakt dat het opgroeien in ‘armoede’ in NL 
gevolgen heeft voor de ontwikkeling en het welbevinden van kinderen en jongeren. Zij blijken minder in staat 
maatschappelijk te participeren, hebben vaker gezondheids- en psychosociale problemen en vertonen vaker 
regelovertredend gedrag dan niet-arme kinderen. Deze verschillen blijven meestal ook bestaan als rekening 
wordt gehouden met andere kenmerken van ouders of van het gezin waarin ze opgroeien, zoals opleidingsniveau 
van de ouders en de samenstelling van het gezin. Bovendien blijkt er een verband tussen onderwijsprestaties van 
kinderen (in de basisschool leeftijd) en de hoogte van het ouderlijk inkomen. Kinderen uit meer welgestelde 
gezinnen doen het beter op school dan kinderen uit gezinnen, die er financieel minder goed voorstaan. 
 
Bevindingen uit het veldonderzoek (Arnhem, Den Haag, Dordrecht en Oosterhout) bevestigen dat het niet-
gebruik van voorliggende voorzieningen sinds het werkzaam zijn van een actieve Leergeld-stichting, significant  
is teruggebracht en dat eveneens het gebruik van bijzondere Bijstand is toegenomen.  
 
 
 
 



 
Leergeld en samenleving  
Kinderen uit gezinnen met een laag inkomen participeren veel minder in activiteiten, omdat de financiële positie 
van de ouders daartoe onvoldoende ruimte biedt. Leergeld completeert de kosten voor meedoen aan activiteiten 
op gebied van onderwijs en sociale vaardigheden; stimulerende activiteiten zoals sport, muziek, dans, hobby e.d. 
Uit onderzoek blijkt dat voor kinderen criteria als volledige toegang tot onderwijs, toegang tot recreatieve 
activiteiten belangrijke criteria zijn voor het voorkomen van sociale uitsluiting.  
Participatie in vrijetijdsvoorzieningen is één van de instrumenten om jongeren te betrekken bij de samenleving en 
de tweedeling tussen kansarme en kansrijke jeugd te verkleinen. Leergeld investeert in ontwikkelkansen door 
kinderen nu maatschappelijk te laten participeren Op deze manier wordt sociale uitsluiting in de toekomst 
voorkomen, met alle positieve gevolgen van dien ook voor de samenleving. 
 
Leergeld en landelijke overheid 
Er bestaan onderzoeken waarbij berekeningen zijn gemaakt welke kosten (niet uitputtend) de samenleving veelal 
op termijn voor zijn kiezen krijgt als gevolg van het niet kunnen meedoen. 
Deze kosten betreffen de werkgebieden van diverse ministeries  

• VWS - Volksgezondheid welzijn en sport 

• OCW - Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen   

• SZW – Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

• Justitie 
 
Leergeld en lokale overheden 
Uit veldonderzoek komt naar voren dat Leergeld-stichtingen veelvuldig aanvullingen bieden op lokaal 
minimabeleid. Dat directe resultaten duidelijk worden door toegenomen gebruik van Bijzondere Bijstand en van 
voorliggende voorzieningen leidende tot een reductie van het relatief hoge niet-gebruik. Vanwege het 
hoofdzakelijk vrijwilligerskenmerk van elke Leergeld-stichting wordt daarmee additioneel de lokale samenleving 
zeer veel uitvoerende kosten bespaard.  
Anderzijds wordt door verwijzing naar officiële hulpverlenende instanties de effectiviteit van het totale zorgpakket 
significant verhoogd. Hierbij is te denken aan Maatschappelijke Dienstverlening, schuldhulpverlening, IB-groep, 
voedselbanken, etc. Ook tijdige en adequate verwijzingen bepalen mede de maatschappelijke meerwaarde van 
het werk van een stichting Leergeld.  
 
Impact – naar kostenbesparing 
De omvang van de impact (toegevoegde waarde) van Leergeld wordt bepaald door de totale kostenbesparingen, 
die geleverd worden aan ministeries en lagere overheden. Zij opgemerkt dat slechts een bescheiden deel van 
echte kosten via openbaar literatuuronderzoek beschikbaar en opgenomen is. P.M.posten zoals bijvoorbeeld      
€ 40 mio. voor het wegwerken van wachtlijsten voor jeugd, e.d. doen in deze berekeningen niet mee.  
 
Attributiegraad 
In het SROI rapport is inzichtelijk gemaakt wat de betekenis van elk van deze effecten is. Daartoe is gebruik 
gemaakt van zogenaamde attributiegraden (de mate waarin resultaten zijn toe te rekenen aan de activiteiten van 
onze organisatie). Na uitvoerige discussie tussen bestuur en onderzoekbureau en met de nodige bescheidenheid 
durft LgN het aan te stellen dat de attributiegraad van onze gezamenlijke stichtingen en Leergeld Nederland 
ongeveer ligt tussen de 30-40%. 
 
SROI-ratio 
Dat betekent dat één geïnvesteerde Euro in Leergeld, de maatschappij tussen de 4,71 tot 6,28 meerwaarde 
oplevert. Dat betekent dat investeringen in Leergeld een zeer hoog maatschappelijk rendement oplevert. 
 
  
  


