
Onderdeel van Facilicom

Social Return on Investment
Al bijna 50 jaar lang kan Facilicom op vrijwel elk terrein de juiste 

diensten leveren. Om inzichtelijk te maken op welke wijze dit het 

meest efficiënt is passen wij SROI toe; Social Return on Investment. 

Deze methodiek voor het meten van de effecten en het rendement 

van maatschappelijke projecten maakt de doelen, stakeholders, 

investeringen en effecten van activiteiten inzichtelijk. 

Facilicom streeft naar een personeelsbestand dat een afspiegeling 

is van de samenleving. Daarin is ook plaats voor mensen met 

een zwakkere positie tot de arbeidsmarkt. En omdat Facilicom 

en haar dochterondernemingen beschikken over een groot 

aantal opdrachtgevers verspreid over heel Nederland, ontstaan 

er mogelijkheden om binnen één organisatie op diverse vlakken 

werkgelegenheid te bieden.

Breijer Bouw en Installatie is al ruim 60 jaar partner in elk  bouw- 

en installatieproject. We werken in diverse branches onder andere 

voor gezondheidsinstellingen, scholen, overheidsinstellingen, retail 

en woningbouwcorporaties, maar ook voor projectontwikkelaars, 

beleggers en onroerend goedbeheerders. Op de andere zijde van 

deze leaflet vindt u de SROI-cijfers van Breijer met betrekking tot het 

project ‘IK ZIT OP ZUID’.



Breijer heeft ruime ervaring in het actief integreren van Social Return on Investment. ‘IK ZIT OP ZUID’ is hier onderdeel van; hierin voeren 

leerlingen renovatieprojecten uit onder begeleiding van onze professionals. ‘IK ZIT OP ZUID’ is een samenwerking tussen Breijer, Woonstad, 

Albeda, Zadkine en de gemeente Rotterdam. Binnen deze samenwerking zijn inmiddels vijf projecten uitgevoerd, met leerlingen van het 

Albeda en het Zadkine College. 

‘IK ZIT OP ZUID’
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Breijer geeft gedurende het leerlingentraject 

‘IK ZIT OP ZUID’ gemiddeld 12 leerlingen per 

project de kans om zich onder professionele 

begeleiding te ontwikkelen binnen de bouwsector.

Facilicom heeft een 

SROI-doelstelling  

van 5,0%.

Breijer heeft in totaal 775 medewerkers 

in dienst, gedurende het leerlingentraject 

‘IK ZIT OP ZUID’ hebben tot nu toe 62 

MBO leerlingen de kans gekregen om 

zich te ontwikkelen. 

-  31 Leerlingen timmerman/ 

allround klussenier

- 12 Leerlingen schilders

- 8 Leerlingen stucadoor

- 4 Leerlingen tegelzetters

-  7 Leerlingen slopers (MBO niveau 1)

11.500 uur185 uur

‘IK ZIT OP ZUID’ is goed voor een leerlingen inzet van 65% 

ten opzichte van Breijer personeel. In totaal is er 11.500 uur 

aan leerlingen uren ingezet, wat betekent dat elke leerling 

gemiddeld 185 uur per project werkt.

leerlingen professionele 
begeleiding

Breijer heeft minimaal twee langdurige 

projecten per jaar in Rotterdam, waar 

leerlingen van  MBO niveau 1 t/m 4 een kans 

krijgen om te participeren in de bouwsector 

binnen hun gekozen opleidingsrichting.

Per woonhuis worden gemiddeld 10 deuren en 

kozijnen vervangen, 160m² plafonds geschilderd en 230 m² 

metalstudwanden geplaatst. Dit betekent dat er tot nu 

toe in totaal bij ‘IK ZIT OP ZUID’: 

50 deuren en kozijnen zijn vervangen, 
800 m² plafonds geschilderd en  
1150 m² metalstudwanden zijn geplaatst door leerlingen.

775 medewerkers
5,0%

12

62
leerlingen


