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Masterclass SROI

Najaar 2021

Hoe kom je tot duurzame financiering van innovaties?
Maak een quickscan-impactanalyse van je eigen
innovatie.

In deze masterclass Social Return on Investment werken we sinds 2018 volgens de beproefde
internationale SROI methodologie. Tijdens deze intensieve meerdaagse masterclass maak je een
kosten/batenanalyse. Aan de hand van achtergrondinformatie, instructies, dialogen en simulaties maak je
je de stof eigen. Zo ga je in gesprek met interne en externe stakeholders; een SROI is geen technische
invuloefening maar een middel om effectieve coalities te ontwikkelen.

VOOR WIE?
De Masterclass SROI richt zich
op o.a. projectleiders,
leidinggevenden, adviseurs,
ondernemers, directeuren,
beleidsmakers, deelnemers in
programma’s en financiers in de
zorg en het sociaal domein, die
bezig zijn met innovaties.

WAT LEVERT HET JE OP?
Kennis over de internationaal
erkende SROI methodologie
Een eigen quickscan SROI –
analyse waarmee je over je
innovatieve project in
gesprek kunt met de interne
en externe stakeholders
Inzichten in je rol en
vaardigheden als professional
in het innovatieve traject
Inzichten over het
ontwikkelen van coalities
Kennis van good practices
Netwerk

"De SROI Masterclass en methode heeft
mij handvaten gegeven om onze innovatie goed
te borgen binnen de organisatie. Ik ben positief
en vond het leuk om deel te nemen!"
- Ina Flierman (Programmacoördinator Innovatie bij
Roessingh Centrum voor Revalidatie)

DOCENTEN
Pim Ketelaar,
programmadirecteur VitaValley.
Verantwoordelijk voor SROIanalyses in de zorg en het sociaal
domein en expert in de SROImethodologie.
Maarten Ploeg,
programmadirecteur VitaValley.
Verantwoordelijk voor SROIanalyses in de zorg en het sociaal
domein en expert in de
ontwikkeling van coalities.
Stephanie Jansen – Kosterink,
onderzoeker Roessingh Research
and Development. Onderzoeker
op het gebied van klinisch en
sociale e-health evaluaties gebruik
makend van de SROI
methodologie.
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PROGRAMMA & AANBOD
Drie dagen van 9.30 – 16.00 uur
en een afsluitende sessie van
twee uur
Een terugkom middag met
aansluitend een borrel
Een digitale syllabus
Een eigen tool om de SROI te
maken.

KOSTEN & OVERIG
€ 2.950,- p.p. exclusief btw
De verwachte studiebelasting is
3,5 dagen cursus en circa 3 dagen
voorbereiding en uitwerking.
Aantal deelnemers: maximaal 18

DATA & LOCATIE
Data najaar 2021
8 sep, 29 sep, 3 nov en 24 nov
Locatie
De Masterclasses vinden plaats op
Landgoed Groot Zonneoord in Ede
of op het Roessingh Research &
Development Center in Enschede.
Adres VitaValley
Zonneoordlaan 17,
6718 TK Ede (Gld.)
Adres Roessingh Research &
Development Center
Roessinghsbleekweg 33b
7522 AH Enschede

"Ik ben erg
enthousiast over de
Masterclass, omdat
je tijdens de
Masterclass en het
maken van de SROI
veel feedback
ontvangt en er goed
wordt meegedacht."
- Marloes Postel
(Associate Lector
Technology, Health
& Care at Saxion
University of Applied
Sciences)

AANMELDEN
Interesse?
Meld je direct aan door een mail te sturen naar Brigitte Benerink, Projectmanagement Assistant RRD,
via b.benerink@rrd.nl.
Meer informatie
Wil je meer informatie of heb je specifieke vragen? Neem dan contact op Stephanie Kosterink via
s.jansen@rrd.nl.

“Mijn deelname aan de Masterclass SROI paste heel goed binnen de
opgave effectiviteit voorliggend veld en biedt mij de mogelijkheid
om nu zelf aan de slag te gaan met deze methode. Deze methode
leent zich goed voor een bredere inzet binnen de gemeente.”
- Suzanne Rosink (Beleidsmedewerker Sociaal Domein, Gemeente Twenterand)

