Quick Scan SROI | Nationale Diabetes Challenge Den Haag
Samenvatting resultaten
Concept

Social Return On Investment (SROI)
 Internationaal gevalideerde methode om de economische en
maatschappelijke waarde van een investering zichtbaar te maken.
 Maakt stakeholders en hun belang inzichtelijk
 Monetarisering van alle investeringen en opbrengsten
 Resultaat is SROI ratio met weging alle investeringen en
opbrengsten
 Opbrengst proces: draagvlak en commitment stakeholders

SROI Methodiek

Theory of change | Diabetes Challenge Den-Haag
De Nationale Diabetes Challenge (NDC) is een initiatief van de Bas van van de
Goor Foundation (BvdGF) om samen met professionals uit het zorg-, sport- en
sociale domein mensen met diabetes in beweging te brengen.
Gedurende 20 weken lopen zorg- en sportprofessionals één keer per week mee
met de patiënten om samen aan de gezondheid te werken. In 20 weken bereiden
zij zich voor op een afsluitende vierdaagse waar ze 5, 10, 15 of 20 km gaan
wandelen.
Zo brengt de stichting beweging in de praktijk door enerzijds mensen in beweging
te brengen en anderzijds de zorg- en sportwereld te bewegen om samen te
werken aan een gezonde en vitale populatie.
De BvdGF is met de gemeente Den Haag, zorgverzekeraars, de eerste lijn, welzijns
en maatschappelijke organisaties de samenwerking aangegaan om de NDC in Den
Haag breed te implementeren.
Doel is om aan te tonen dat een dergelijke samenwerking tussen het zorg-,
sociale- en sportdomein in combinatie met de zorgverzekeraars onder andere
bijdraagt aan de kwaliteit van leven van burgers met diabetes en vermindering
van de zorgkosten.
https://www.nationalediabeteschallenge.nl/denhaag/

Doelstellingen | Diabetes Challenge Den-Haag
Doelstellingen
• Includeren van 500 patiënten in Den Haag in 2019
• Integrale aanpak tussen zorg, sport en sociale domein
• Toegankelijk voor alle chronische aandoeningen in alle wijken
• Middels bewegen integreren van andere leefstijlfactoren
• Follow-up aanbod na 20 weken
• Financiering van preventie
• Meerjarige samenwerking

Aannames | Diabetes Challenge Den-Haag
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Impact claim: Deadweight en Attributie
•

•

•

De berekende uitkomsten worden gecorrigeerd voor:
– de kans dat dit effect spontaan optreedt (deadweight);
– de kans dat dit effect toe te schrijven is aan inspanningen van
anderen (attributie).
De impactfactoren deadweight en attributie worden standaard
conservatief (hoog) gesteld.
Daarmee wordt overclaimen voorkomen.
Bijvoorbeeld:
als deadweight gesteld op 50% en attributie op 50% dan is de netto
impact van het effect waarmee gerekend wordt, dat niet spontaan
optreedt en alleen aan de desbetreffende innovatie is toe te schrijven,
25%.

Opbrengst

Resultaten SROI Quick Scan | NDC Den Haag
2019-2023

Totaal inbreng:

SROI ratio: 5,4

€5.231k
Totaal opbrengst:

€28.318k

Conclusies









Een mooie (voorlopige) SROI ratio van 5,4 (2019-2023).
D.w.z. elke geïnvesteerde euro creëert een maatschappelijke waarde van €5,4 over 5 jaar.
In absolute getallen: een investering van €5,2M levert een maatschappelijke waarde t.w.v. €28,3M over de
periode 2019-2023
De key value drivers zijn:
o Toename kwaliteit van leven (deelnemers) – een gemiddelde waarde van €950 per deelnemer per jaar
o Minder kosten Zvw (zorgverzekeraar) - een gemiddelde waarde van €291 per deelnemer per jaar
o Minder langdurig verzuim (werkgever) - een gemiddelde waarde van € 198 per deelnemer per jaar
De kosten per deelnemer zijn €432.
De minderkosten Zvw en langdurig verzuim (totaal: €8,1M) wegen ruimschoots op tegen de geldelijke
investeringen door alle partijen (€2,5M). Dus goed perspectief voor opschaling. Hiervoor zijn wel andere
afspraken nodig over de bekostiging. Met name met de werkgevers moet hierover de dialoog worden gestart.
Andersom geldt ook: als er geen innovatie in financiering plaatsvindt zal de NDC niet structureel kunnen
worden voorgezet.
De impactfactor staat op 25% - 49%: we rekenen slechts 25% - 49% van de gewaardeerde (financiële)
uitkomsten toe aan de NDC.

Opmerkingen
•

•

•

•

•
•

Deze SROI Quick Scan geeft een eerste indruk van de maatschappelijke impact van de inzet
van de NDC in Den Haag over de periode 2019-2023. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van
alles wat de stakeholders nu weten, vermoeden of aannemen. In een gezamenlijke workshop
op 13 juni 2019 hebben we deze inzichten besproken, met deze SROI Quick Scan als resultaat.
Uiteraard zullen er grote verschillen zijn tussen de uitkomsten voor individuele deelnemers.
We gaan uit van beredeneerde gemiddelden. In een later stadium kan dit verder worden
gespecificeerd naar (sub)doelgroepen.
Bij verdere uitwerking kan deze SROI worden gebruikt voor het voorspellen van de impact
van de NDC op landelijke schaal.
Ongetwijfeld is er nog meer te onderzoeken en te onderbouwen. Op de aannames zitten
logischerwijs nog behoorlijke bandbreedtes; aan alle stakeholders om deze aannames verder
te onderbouwen bij volgende iteraties.
De belangrijkste verder te onderbouwen uitkomst is die van de key value driver minder
langdurig verzuim (werkgever)
Deze SROI Quick Scan is daarom ook vooral bedoeld als gezamenlijk gespreksmodel, om
gericht en gezamenlijk samen op zoek te gaan naar onderbouwing i.p.v. ieder voor zich. En
om een gezamenlijke, constructieve dialoog te starten met alle stakeholders over de impact
van de NDC, én over de opschaling en structurele bekostiging hiervan.

