
Maatschappelijk ondernemen 
en de zin en onzin van  

maatschappelijke interventies

Donderdag 9 januari 2014

Uitnodiging

 
Waar? De nieuwe 
locatie van  
Werkcentrum Gered 
Gereedschap,  
Noordmonsterweg 1 
in Middelburg 
 

 
Maatschappelijk 
rendement in Zeeland 
is vooral interessant 
voor medewerkers 
(cliënten), managers 
en beleids-makers van 
zorginstellingen en 
gemeenten,  wethou-
ders, behandelaren, 
verpleegkundigen en 
begeleiders 

 
Aanmelden
Ga naar  
www.emergis.nl en 
schrijf gratis in 



Maatschappelijk  
ondernemen 
 
Tijden veranderen. De financiering in de zorg verandert en gemeenten zijn met de 
decentralisaties vanaf 2015 zelf meer verantwoordelijk voor onderdelen van het sociale 
domein. 
2014 wordt een belangrijk jaar. Nog één jaar de tijd om keuzes te maken voor zaken die 
straks onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning gaan vallen. Juist nu is het tijd 
om u te vertellen over de meerwaarde, het maatschappelijk rendement van organisaties, 
projecten en bedrijven in de gezondheidszorg.

Op donderdag 9 januari houdt Emergis een bijeenkomst over maatschappelijk onderne-
men en de impact van bedrijven en initiatieven in de sociale en zorgsector. Wij willen u 
inspireren, stof tot nadenken geven en met elkaar in contact laten komen rondom de zin 
en onzin van maatschappelijke interventies. Een middag om niet te missen! We nodigen 
u van harte uit! 
 
Programma 
13.45 uur Inloop met koffie en thee 
 
14.00 uur Ontvangst door dagvoorzitters Marjolein Windrich, ervaringswerker en   
 André Merks, hoofd kenniscentrum Emergis
 
14.15 uur  Opening door drs. Ben de Reu, gedeputeerde Provincie Zeeland
 
14.30 uur  Presentatie van het boek Dan ga ik liever op vakantie. Over de zin en onzin  
 van maatschappelijk ondernemen door Peter Scholten, Scholten&Vander  
 Meij 
 
15.00 uur  Werkcentrum Gered Gereedschap belicht. Kansen en mogelijkheden voor  
 maatschappelijk rendement vanuit een instellingsbrede invalshoek door  
 Jac van Meer, directeur bedrijfsvoering Emergis 
 
15.30 uur  Paneldiscussie met Marjolein Windrich, Ben de Reu, Peter Scholten, Jac  
 van Meer en Carien Borst
 
16.00 uur  Afsluiting met hapje en drankje 

 
SROI analyse Werkcentrum Gered Gereedschap 
Emergis heeft een Social Return on Investment- on-
derzoek gedaan voor Werkcentrum Gered Gereed-
schap. Emergis is daarmee één van de pioniers in 
Zeeland op het gebied van het meten van maat-
schappelijk rendement. De resultaten van dit onder-
zoek zijn door Carien Borst bijeengebracht in het 
boek SROI analyse Werkcentrum Gered Gereedschap

Dan ga ik liever op vakantie. Over zin en onzin van 
maatschappelijke interventies  
Peter Scholten, die SROI in Nederland introdu-
ceerde, schreef samen met zijn collega Marije van 
der Meij dit jaar het boek Dan ga ik liever op vakantie. 
Over zin en onzin van maatschappelijke interventies. 
Dit boek is een kritische beschouwing over het 
meten van rendement en vraagt aandacht voor twee 
specifieke onderdelen hiervan: het sociale markton-
derzoek en de waardebeleving van de cliënt. 


