
SROI

Social Return On Investment

Menukaart

Sinds kort gaan overheden en gemeentes steeds meer handhaven op de uitvoering van de SROI. Dit houdt in dat een bepaald 

percentage van de opdrachtsom (minimaal 5%) geïnvesteerd moet worden in het bieden van werkplekken voor mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij als ICT van Morgen zijn een Social Enterprise, hebben de Code Sociaal Ondernemen en 

PSO-30+ certificering en hebben inmiddels veel ervaringen in het praktisch oplossen van de SROI invulling.  Door de Code 

Sociaal Ondernemen en PSO 30+ sociaal is sociaal inkopen bij ons 100% aftrekbaar van je SROI verplichting. We hebben 

diverse mogelijkheden en smaken om te helpen met deze SROI invulling. 

ICT vanaf Morgen
ICT vanaf Morgen is een leer-werkbedrijf en helpt daarmee  jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door middel 

van samenwerking met het bedrijfsleven en overheden kunnen we de jongeren laten werken en opleiden om daarmee in 

een werkritme te komen en zich verder te ontwikkelen. Op deze manier helpen we onze jongeren weer op weg richting de 

arbeidsmarkt of een vervolgopleiding. 
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Wat kunnen wij betekenen voor de invulling 
van uw SROI verplichting?

IVM SROI Menukaart

Investering in Natura:
Door uw afgeschreven apparatuur in ons te investeren, kunnen we met de jongeren werken aan het maximaliseren van de 

levensduur. Ook kunt u in natura met uw vakkennis werk voor ons uitvoeren en zo SROI invulling verzorgen.

• Laptops

• Smartphones

• Desktops

• Overige ICT apparatuur

• Ondersteuning met uw eigen professionals

Projectmatig werk:
Door sociaal in te kopen en werkzaamheden door ICT vanaf Morgen uit te laten voeren, wordt aan de SROI verplichting voldaan. 

Wij doen dit met onze jongeren onder begeleiding van professionals. Daarmee doen ze waardevolle praktijkervaring op. 

• Migraties van hardware

• inrichting van WIFI netwerken 

• Inrichting interne bekabeling

Diensten:
ICT vanaf Morgen verzorgt ook diverse diensten. Dit doen we met onze jongeren in opleiding en onder begeleiding van 

professionals.

• Service/helpdesk

• 1ste en 2de lijn support op ICT 

• Office 365 werkplek en werkplek beheer
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