SROI-update

Unit SROI Baanbrekend
Drechtsteden

Beste relatie,
Via deze SROI-update willen wij u graag regelmatig informeren over mogelijkheden,
eventuele wijzigingen en ontwikkelingen binnen de SROI in de Drechtsteden.
In deze editie: herinnering Indexering bouwblokken, samenwerking Unit SROI /
D'Akademie, Wet AVG (privacy wetgeving), samenwerking Hooge Nesse / Veerplaat en
Bal Projecten
Veel leesplezier!
Met vriendelijke groet,
Daizy van der Meulen
Manager Baanbrekend Drechtsteden
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Herinnering Indexering bouwblokken
Vanaf nu zijn de bouwblokken geïndexeerd. Ook is er een nieuw bouwblok toegevoegd
met het oog op D'akademie (zie ook verder in deze update). De mogelijkheden tot
invulling van de SROI verplichting zijn zo nog breder inzetbaar. Hier heeft u, als
opdrachtnemer, een informatie e-mail over ontvangen.
In de SROI Monitor kunt u de bouwblokken en de daarbij behorende bedragen bekijken.
https://www.baanbrekenddrechtsteden.nl/sroi
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Samenwerking D'Akademie
Baanbrekend Drechtsteden en
Dordtmij hebben D'akademie
gelanceerd! Kandidaten met
een afstand tot de
arbeidsmarkt worden tijdens
dit traject intensief begeleid
naar een stabiele werkomgeving, vooral in de Bouw
en Infra. De kandidaat start
met een arbeidsovereenkomst
van 7 maanden bij
D'Akademie. Daarbij wordt
ook de mogelijkheid geboden
diverse kwalificaties te
behalen. Op die manier kunnen kandidaten doorgroeien naar vakkracht en/of
doorstromen bij de werkgever of kan een reguliere (uitzendovereenkomst bij Dordtmij in
het vooruitzicht gesteld worden.
De samenwerking is gebaseerd op SROI. Binnen Baanbrekend Drechtsteden is de Unit
SROI actief. Deze houdt zich bezig met de aanpak Social Return On Investment,
waarmee werkgelegenheid wordt gecreëerd voor mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt.
Tijdens een sfeervolle bijeenkomst op maandagmiddag 25 maart vond de ondertekening
van de overeenkomst tussen Baanbrekend Drechtsteden (Daizy van der Meulen) en
Dordtmij (Jan Rademaker) plaats.
De genodigden, onder andere opdrachtnemers en opdrachtgevers, werden welkom
geheten door directeur Sociale Dienst Drechtsteden David van Maanen. De gasten
luisterden onder het genot van een hapje en een drankje naar de enthousiaste uitleg van
Jan Rademaker. Hij benadrukte het belang van de samenwerking voor zowel de Bouw
en Infra als ook het belang hiervan voor de kandidaten.
Benieuwd naar de samenwerking tussen Dordtmij en Baanbrekend Drechtsteden? Klik
hier om het filmpje te bekijken.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wet AVG inzake bijlagen Monitor
Graag vragen we nogmaals uw aandacht voor de wet AVG (privacy wetgeving). De
verplichte velden in de Monitor zijn aangepast zodat hier alleen "niet herleidbare
gegevens" van de kandidaat ingevuld kunnen worden. Van belang is dat de
overeenkomst van de kandidaten wordt geüpload als bijlage(n)in de SROI Monitor,
volgens de AVG, zodat deze invullingenakkoord kunnen worden bevonden.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Samenwerking Hooge Nesse/ Veerplaat en Bal Projecten
Stichting De Hooge Nesse / Veerplaat wil op een duurzame en ecologische wijze
(circulair) het gebied de Hooge Nesse Veerplaat in Zwijndrecht beheren. Het
groenbeheer in het gebied, 90 hectare, wordt uitgevoerd door onder andere
participanten die worden begeleid door medewerkers van Stichting Zwijndrecht Werkt.
In dit natuurgebied wordt ook in samenwerking met Stichting Zwijndrecht Werkt een
bezoekerscentrum gebouwd. De stichting Hooge Nesse / Veerplaat wil in deze
samenwerking een bijdrage leveren aan sociale duurzaamheid.
Deze samenwerking is gekwalificeerd als maatwerk invulling van de SROI verplichting.
Omdat dit project kandidaten uit de doelgroep SROI een kans geeft op werk.
De heer Henk Bal, directeur van Bal Projecten, heeft als eerste opdrachtnemer, een
financiële bijdrage geleverd aan dit project. Daarnaast heeft hij een kandidaat uit een van
de doelgroepen op het aangenomen werk ingezet.
Klik hier voor de website van Stichting Zwijndrecht Werkt.
Klik hier voor de website van Hooge Nesse Veerplaat.
Klik hier voor de website van Bal Projecten.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mocht u vragen hebben kunt u de Unit SROI bereiken via: 078 770 87 70. E-mailen kan
ook naar sroi@drechtsteden.nl.
Met vriendelijke groet namens de Unit SROI,
Carla Diana John
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