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Inleiding SROI-dashboard 

Het dashboard waarmee je per gemeente de Social Return Of Investment (SROI) van             

sport en bewegen kan benaderen, bestaat uit twee varianten: 

- een gratis basisversie  

- een betaalde premiumversie  

 

Onderstaande afbeelding geeft de basisversie weer. 

 

 

 

Aan de linkerzijde (lichtblauw kader) worden de gegevens ingevoerd. De rechterzijde           

(wit kader) toont de resultaten van de geselecteerde gemeente en Nederland als geheel. 

 

De premiumversie van het dashboard biedt de mogelijkheid om een gemeente ook te             

vergelijken met een groep gemeenten met dezelfde sociaal-economische kenmerken. In          

deze versie wordt een derde kolom (peer group) getoond. In het laatste deel van deze               

handleiding worden de peer group en de extra functionaliteiten van de premiumversie            

nader toegelicht. 

 

Het invoergedeelte van het SROI-dashboard aan de lichtblauwe linkerzijde van het           

scherm bestaat uit de volgende vier onderdelen: 

1. Uw gegevens 

2. Kosten 

3. Scenario  

4. Peer group (alleen bij premium) 

 

Deze handleiding geeft per onderdeel uitleg over de werking van de           

basisfunctionaliteiten van het SROI-dashboard. De gemeente Aa en Hunze (eerste in de            

lijst van gemeenten) wordt hierbij als voorbeeld gebruikt. 
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https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/producten/sroi-van-sport-en-bewegen/
https://tools.kenniscentrumsportenbewegen.nl/sroi/registreren/
https://tools.kenniscentrumsportenbewegen.nl/sroi/registratie-betaald/


 

1. Gegevens 

● Het SROI-dashboard begint met het invullen van je voor- en achternaam, je            

e-mailadres en de gemeentenaam waarvoor je de SROI (en andere data) wilt            

zien. Maak hiervoor een keuze uit de lijst met alle gemeenten. Dit zijn de              

gemeenten volgens de gemeentelijke indeling van 2017.  

○ Voorbeeld: Aa en Hunze. 

 

● Klik daarna het vinkje bij Akkoord aan om akkoord te geven op de             

gebruikersvoorwaarden en het privacybeleid van Kenniscentrum Sport &        

Bewegen. 

 

 

 

● Druk op de ‘Bereken’-knop. Aan de rechterzijde van het scherm zijn de resultaten             

van de SROI-berekening van de geselecteerde gemeente en Nederland direct          

zichtbaar.  

 

 

Let op: Bij elke nieuwe invoer of wijziging in de onderstaand genoemde            

velden moet je opnieuw op de ‘Bereken’-knop drukken! 
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2. Kosten 

● Het model rekent standaard de gemeentelijke sportbegroting mee als input in de            

SROI-schatting. Bij ‘2. Kosten’ kun je een deel van de kosten die bij andere              

gemeentelijke begrotingstitels vallen ook in de SROI-schatting meenemen:  

○ ‘investeringen in de openbare ruimte’ (CBS IV3-code 5.7) 
○ ‘onderwijshuisvesting (CBS IV3-code 4.2) 
○ ‘participatie’ (CBS IV3-codes 6.1 en 6.4) 

 

● Hier kun je het percentage van de kosten invullen dat (ook) aan het beleidsdoel              

sport en bewegen is toe te rekenen. Dit zal per gemeente anders zijn. Je kunt in                

deze velden ook een percentage met decimalen invoeren. Let op: Hierbij moet je             

een . (punt, dus geen komma) gebruiken (bijv. 2.25%). 

○ Voorbeeld: openbare ruimte: 20%, onderwijshuisvesting: 0%, participatie:       

10%.  

 

 

 

Let op: Bij elke nieuwe invoer of wijziging in de onderstaande velden            

moet je opnieuw op de ‘Bereken’-knop drukken! 

 

Uitkomsten SROI-berekening 

Nadat je op de ‘Bereken’-knop hebt gedrukt, worden de belangrijkste uitkomsten van de             

SROI-berekening voor de gemeente en voor heel Nederland zichtbaar.  

 

Dit deel van het dashboard laat de belangrijkste outputs van het model zien, per              

gemeente en voor heel Nederland (en in de premiumversie ook van de peer group, zie               

onderdeel 4). Dit zijn: de totale kosten, totale opbrengsten, de SROI en het percentage              

mensen dat aan de beweegrichtlijn voldoet (op basis waarvan de opbrengsten zijn            

berekend).  

○ Voorbeeld: de totale kosten voor sport en bewegen in Aa en Hunze zijn ca.              

8,9 miljoen euro, de totale opbrengsten zijn ca. 16,6 miljoen euro. De            

SROI – de verhouding tussen beide – is dus: 1,87. Dit betekent dat alle              

opbrengsten van de sportende en bewegende bevolking in Aa en Hunze           

1,87 x zo hoog zijn als alle kosten die – door het Rijk, de gemeente, de                

bevolking etc. – worden gemaakt. Daarentegen voldoen er in Aa en Hunze            

minder mensen aan de beweegrichtlijn (50% t.o.v. 52% in Nederland) 
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https://vraagbaakiv3gemeenten.nl/taakvelden/5-7
https://vraagbaakiv3gemeenten.nl/taakvelden/4-2
https://vraagbaakiv3gemeenten.nl/taakvelden/6-1
https://vraagbaakiv3gemeenten.nl/taakvelden/6-4


 

 

 

Kerncijfers sport en bewegen 

Om verder inzicht te krijgen in mogelijke drijfveren achter de SROI, bevat het dashboard              

een overzicht van enkele kerncijfers over sport en bewegen. Deze cijfers kunnen helpen             

bij het verklaren van zichtbare verschillen tussen de gemeente en het Nederlands            

gemiddelde (en in de premiumversie ook van de peer group, zie onderdeel 4). 

○ Voorbeeld: Aa en Hunze heeft een relatief hoge deelname aan          

verenigingen (33% t.ov. 28%), er zijn ook relatief veel verenigingen en           

sportaccommodaties per 10.000 inwoners (36,78 en 33,22) en Aa en          

Hunze scoort relatief hoog op de ‘Kernindicator Beweegvriendelijke        

Omgeving’ (3,54 t.o.v. 2,61). Daarentegen zijn er veel minder         

fitnessvestigingen in Aa en Hunze (0,42 vestigingen per 10.000 inwoners          

t.o.v. 1,25 in Nederland). Daarnaast maakt de gemeente zelf hogere          

kosten per inwoner (78,19 euro t.o.v. 62,44 euro in Nederland). 
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Verdeling baten 

Onder de kerncijfers wordt grafisch de verdeling van de baten per type weergegeven.             

Aan de basis van deze verdeling van baten liggen enkele algemene aannames (zie             

bijlage 2 van het onderzoeksrapport), waardoor deze percentages bij elke gemeente           

hetzelfde zijn.  

○ Voorbeeld: de maatschappelijke opbrengsten van sport en bewegen in Aa          

en Hunze bestaan – net als in de andere gemeenten – grotendeels uit een              

hogere kwaliteit van leven, minder ziekteverzuim en hogere        

arbeidsproductiviteit. 

 

Allocatie stakeholders 

Het dashboard laat tot slot de allocatie van kosten en opbrengsten naar verschillende             

betrokken stakeholders zien.  

● Voorbeeld: het bedrijfsleven is een grote baathebber (ca. 7,7 mln euro) en maakt             

relatief weinig kosten (ca. 0,6 mln euro). Aa en Hunze zelf investeert meer in              

sport en bewegen dan het de gemeente zelf oplevert (ca. 0,2 mln euro om 2,9               

mln euro), maar heeft uiteraard ook baat bij een vitale bevolking. 

 

Tips: 
- Beweeg met de cursor over de balk om de bedragen per stakeholder (afgerond op              

1.000 euro) te zien. 

- Door boven de grafiek op ‘kosten’ (of ‘baten’) te klikken, wordt alleen de             

verdeling van de kosten (of baten) over de stakeholders zichtbaar. 
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https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=9527&m=1560425690&action=file.download
https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=9527&m=1560425690&action=file.download


 

3. Scenario 

● Desgewenst kun je bij ‘3. Scenario’ ook nog een hypothetisch scenario           

doorrekenen: wat gebeurt er als het percentage mensen dat aan de           

beweegrichtlijn voldoet in onze gemeente met X% zou veranderen? Je kunt in dit             

veld ook een percentage met decimalen invoeren. Let op: Hierbij moet je een .              

(punt, dus geen komma) gebruiken (bijv. 2.25%). In dit veld is een negatief             

percentage mogelijk. 

 

○ Voorbeeld: geen scenario-analyse (0%) 

 

 

 

Nadat je op de ‘Bereken’-knop hebt gedrukt, worden op het rechtergedeelte van de             

pagina de uitkomsten van de SROI-scenario-analyse zichtbaar. Wederom rekent het          

model, omwille van de onderlinge vergelijkbaarheid, het scenario ook voor Nederland           

door.  

 

Klaar met invullen? 

Druk als je klaar bent met invullen op de knop ‘Ontvang PDF’. Je ontvangt dan per                

e-mail een PDF-versie van het SROI-rapport. 
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De premiumversie 

Ben je op zoek naar rijker vergelijkingsmateriaal dan alleen het Nederlands gemiddelde            

en wil je je gemeente vergelijken met een groep gemeenten die dezelfde            

sociaal-economische kenmerken heeft? Dit kan! 

 

Kies dan voor de premiumversie van deze tool. Aan deze variant zit een duidingsgesprek              

gekoppeld, waarin we duiding geven aan de cijfers en doorpraten over de mogelijke             

(betaalde) vervolgstappen wat betreft de SROI.  

 

Zo kunnen wij een verdiepende analyse uitvoeren, maar ook een sessie organiseren            

waarin we met jouw gemeente en de door jou gekozen vergelijkbare gemeenten op             

verschillende beleidsthema’s het gesprek aangaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het          

benutten van de beweegvriendelijke omgeving, het beperken van de uitstroom van           

jongeren, het in beweging krijgen van kwetsbare groepen en/of sportinclusief denken.           

Zo onderzoeken we samen hoe je zo veel mogelijk waarde haalt uit het gemeentelijk              

sport- en beweegbeleid. 

 

4. Peer group  

De premiumversie van het dashboard biedt als extra mogelijkheid om een gemeente te             

vergelijken met een groep gemeenten die dezelfde sociaaleconomische kenmerken heeft.          

Je kunt deze peer group samenstellen door één of meer van de volgende kenmerken te               

selecteren: 

- Besteedbaar inkomen 

- Inwoners per km2 

- % grijze druk 

- % hoogopgeleiden 

- % (niet-westerse) migranten  

 

 

 

Nadat je op de ‘Bereken’-knop hebt gedrukt, haalt het model vervolgens de resultaten             

op voor alle gemeenten die met dit/deze kenmerk(en) in hetzelfde kwartiel (0-25%,            

25-50%, 50-75%, 75-100%) vallen als de gemeente zelf, en neemt hier het gemiddelde             

van. Waarom juist deze vijf kenmerken? Vanuit de wetenschappelijke literatuur is           

bekend dat deze samenhang vertonen met het sport- en beweeggedrag in een            
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https://www.allesoversport.nl/beweegvriendelijke-omgeving/
https://www.allesoversport.nl/artikel/14-factoren-om-uitval-van-jongeren-in-de-sport-te-voorkomen/
https://www.allesoversport.nl/artikel/14-factoren-om-uitval-van-jongeren-in-de-sport-te-voorkomen/
https://www.allesoversport.nl/artikel/mensen-met-een-lage-sociaal-economische-status-wat-drijft-en-belemmert-hen-bij-sport-en-bewegen/


 

gemeente. Dit geeft, zoals eerder benoemd, rijker vergelijkingsmateriaal voor een          

gemeente dan alleen de vergelijking met het Nederlands gemiddelde.  

 

De uitkomsten van deze ‘peer group’-analyse worden dan ook zichtbaar bij de            

onderdelen ‘Uitkomsten SROI-berekening’ en ‘Kerncijfers sport en bewegen’, wanneer         

minstens één van de vijf kenmerken is geselecteerd. Voor een zinvolle vergelijking            

adviseren we een keuze te maken van kenmerken waarbij minstens vijf gemeenten in de              

vergelijking overblijven. 

○ Voorbeeld: selecterend op de kenmerken ‘besteedbaar inkomen’ en        

‘inwoners per km2’ heeft de peer group van Aa en Hunze een omvang van              

22 gemeenten.  

 

 

 

○ De gemiddelde SROI van de peer group bedraagt 2,15. Dit is hoger dan Aa              

en Hunze zelf (1,87) en lager dan het Nederlands gemiddelde (2,18). 
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Duidingsgesprek 

In het duidingsgesprek kunnen we duiding geven aan de cijfers én inzichtelijk maken             

welke gemeenten bij een bepaalde combinatie van kenmerken tot de peer group            

behoren. Hiernaast kunnen specialisten van Kenniscentrum Sport & Bewegen een          

verdiepende analyse uitvoeren en een groepsbijeenkomst met door jou geselecteerde          

gemeenten organiseren. 

 

Ook bij de premiumversie is er uiteraard de mogelijkheid om per mail een PDF-versie              

van het SROI-rapport te krijgen (zie knop ‘Ontvang PDF’). 
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