
Het trainingsaanbod van SROI Specialist.
Uit ervaring weten wij dat het niet eenvoudig is om op eigen gelegenheid een weg naar een soepel Social Return proces te vinden. Ook weten wij hoe prachtig de resultaten kunnen 

zijn. Daarom delen wij onze kennis en ervaring graag met u. Zo kunt u efficiënt en doeltreffend te werk gaan.De trainingen zijn voor medewerkers en ondernemers die werk willen 

maken van Social Return. Bent u de betrokken bij het aanbestedingsproces, HR-professional, beleidsmaker, officemanager, recruiter of projectmanager die verantwoordelijk is voor het 

opzetten van een goed lopend social return proces? In onze trainingen wijzen wij u de weg. Onze trainingen zijn de snelste en prettigste manier om kennis te maken met Social Return.

Basis training Social 
Return (SROI)

Vanaf €295,00 Vanaf  €395,00 Vanaf €395,00 Vanaf  €595,00

Training SROI

in aanbestedingen

Training SROI in het 
recruitmentproces

Maatwerk 
training SROI

In deze basistraining leert u in één dagdeel alle ins 

en outs van Social Return. U leert wat Social Return 

is, wanneer er sprake is van Social Return en hoe u 

invulling geeft aan Social Return. U krijgt concrete 

tips en handvatten die u de volgende dag al in uw 

organisatie kunt toepassen. Maak werk van Social 

Return. Deze training is voor iedereen die nieuw is 

met Social Return.

Voor iedereen die te maken heeft of krijgt 
met Social Return.

Een interactieve training, online of op locatie.

Met concrete tips en tricks. U kunt al de 
volgende dag aan de slag met Social Return.

Voor iedereen die betrokken is bij aanbestedingen.

Een interactieve training, online of op locatie.

Met concrete tips en tricks voor alle fasen in het 
aanbestedingsproces.

In de training SROI in aanbestedingen nemen wij u in 

één dagdeel mee in alleaspecten van Social Return in 

het aanbestedingsproces. Vanafhet moment dat een 

aanbesteding gepubliceerd is tot en methet moment 

vlak na gunning. We leren u waar u op moetletten, 

waar u rekening mee moet houden. Vanaf de 

inschrijving op de aanbesteding tot en met de SROI-

verantwoording in de uitvoering van de aanbesteding.

Prijzen per deelnemer en exclusief BTW.Onze voorwaarden zijn van toepassing. Ga hiervoor naar www.sroispecialist.nl/algemene-voorwaarden

In deze training SROI in het recruitmentproces nemen 

wij u in één dagdeel mee in alle aspecten van Social 

Return in het recruitmentproces. Vanaf het opstellen 

van een recruitment beleid, de werving van de SROI-

kandidaten tot en met de onboarding. We leren u waar 

u op moet letten, waar u rekening mee moet houden. 

Deze training is voor iedereen die betrokken is bij het 

recruitmentproces; HR-medewerkers of lijnmanagers.

U krijgt een training die volledig is toegespitst op uw 

Social Return vraag(stuk) en op uw organisatie. Bent u 

nog onbekend met Social Return? Of bent u juist wel 

bekend met Social Return maar wilt u met uw 

organisatie de volgende stap zetten? Onze SROI 

Specialisten nemen u in de training volledig mee in de 

volgende stap die u kunt zetten om nog de volgende 

dag (meer) werk te maken van Social Return.

Voor HR-professionals. Specifiek toegespitst op uw situatie en organisatie.

Een interactieve training, online of op locatie. Training online of op locatie.

Met concrete tips en tricks voor alle fasen in het 
recruitmentproces tot en met de onboarding.

Overzichtelijk alle ins en outs

Meer weten? Kijk op www.sroispecialist.nl of neem contact met ons op via info@sroispecialist.nl of 06-29244991

Meest gekozen


