De Impact van Balanz Facilitair – volgens IMPACT INSTITUTE
Introductie
Balanz Facilitair wil de grootste sociale ondernemer in facilitaire dienstverlening voor Nederland
worden. Alleen dan slaagt zij in haar missie om zoveel mogelijk aanpakkers (medewerkers met een
afstand tot de arbeidsmarkt) aan het werk te krijgen. Om deze missie te onderbouwen is Balanz
Facilitair samen met Impact Institute een traject gestart om haar maatschappelijke meerwaarde
concreet te maken.
Er zijn twee analyses uitgevoerd om de maatschappelijke impact van Balanz in kaart te brengen. Een

materialiteitsanalyse op bedrijfsniveau en een kwantitatieve impactmeting in de specifieke context
van het werk bieden aan haar aanpakkers. Wat laten deze analyses zien?
•

Balanz Facilitair creëert nu al significante waarde op menselijk en sociaal vlak, maar er zijn ook
kansen om positieve impact te vergroten en negatieve impact te minimaliseren.

•

De directe positieve impact van werken met aanpakkers is bijna €20.000 per persoon*.

Balanz Facilitair creëert positieve sociale waarde voor haar werknemers en de samenleving
De materialiteitsanalyse geeft Balanz een integraal, kwalitatief overzicht van de meest materiële
impacts van haar activiteiten op de zes soorten kapitaal van het <IR> raamwerk. Zie hieronder een
screenshot van het totale resultaat.

Figuur: resultaat van de materialiteitsanalyse. Elke bol in dit overzicht is een van de impacts uit de analyse, gecategoriseerd
naar type kapitaal. De grootte per bol geeft de inschatting van de materialiteit: de verwachte grootte van de impact.

We zien positieve maatschappelijke waardecreatie door Balanz Facilitair in 2020. Met 60% van het
personeelsbestand met een afstand tot de arbeidsmarkt maakt Balanz een significante positieve
* Analyse van vijf directe impacts op menselijk en financieel kapitaal. Hierin is vergeleken wat werk hebben betekend ten
opzichte van een referentie waarin de aanpakkers zelfstandig naar werk blijven zoeken.

impact op het welzijn van deze doelgroep, draagt Balanz bij aan sociale inclusie in de regio en
bespaart het de overheid geld in het sociale domein. Dit alles in combinatie met een sterke nadruk
op het bieden van goede dienstverlening voor haar klanten.
Daarnaast heeft Balanz door gerichte jobcoaching en het aanbieden van opleidingen (met een
slagingspercentage van 100% voor de basisopleiding) een impact op het ontwikkelen van
vaardigheden en ervaring van haar werknemers.
Balanz heeft als SROI specialist de kennis en expertise in huis om de perfecte partner te zijn voor
maatschappelijke participatie voor cliënten in de meeste regio's in Nederland. Dit is ook
gereflecteerd in de PSO 30+ certificering. Door zinvol werk te bieden aan alle medewerkers met een
afstand tot de arbeidsmarkt, kan Balanz haar impact op menselijk kapitaal verder vergroten en de
grootste sociale ondernemer van Nederland worden. Dit is de belangrijkste USP van Balanz.
We hebben ook enkele negatieve effecten geïdentificeerd. Met de inkoop van middelen en
machines heeft Balanz indirect een negatieve impact op het klimaat en de natuur. En door de fysieke
aard van het werk kunnen ongevallen voorkomen.
Om negatieve effecten te beperken, werkt Balanz aan het gebruik van gerecyclede kleding en aan
renovatieprojecten om de levensduur van haar machines te verlengen. Data over de milieu-impact
van inkoop stelt Balanz in staat om slimmer en meer circulair in te kopen en zo bij te dragen aan de
klimaatambities van Vebego. Ook spant Balanz zich in om het ziekteverzuim te verlagen naar 6% in
2025, ongevallen te voorkomen en de vitaliteit van haar medewerkers te stimuleren.
De waarde van werk voor aanpakkers gekwantificeerd: meer dan €15.000 per jaar
Voortbouwend op de materialiteitsanalyse, hebben we de impact van Balanz ook concreet gemaakt
in de specifieke context van het bieden van werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
We hebben hier een aantal directe effecten voor werknemers en overheden gekwantificeerd en in
euro’s uitgedrukt.

Uit de analyse blijkt dat Balanz Facilitair een unieke positieve impact heeft op haar werknemers,
maar ook op de lokale en rijksoverheid. Deze impact is zowel financieel (bijvoorbeeld door een
toename van inkomen en belastingen), maar vooral ook op menselijk kapitaal (welzijn door werk).
Voor de werknemer zelf draagt het hebben van werk bij aan het zelfvertrouwen, een gevoel van
autonomie en het opdoen van sociale relaties. Dit is extra waardevol voor de specifieke doelgroep
en heeft in euro’s uitgedrukt een waarde van €15.000 per jaar. Daarnaast stijgt het gemiddelde netto
inkomen van aanpakkers met €1.200 per jaar.
Hoewel op gemeentelijk niveau kosten worden gemaakt voor sociale participatie, wegen de baten
van hogere belastinginkomsten voor de rijksoverheid ruimschoots op tegen deze kosten. Netto
betekent dit per persoon een positief financieel effect van €3.000 per jaar.
De totale maatschappelijke waarde via het verschaffen van werk aan mensen met afstand tot de
arbeidsmarkt door Balanz ligt rond de €10 miljoen per jaar. Met haar kennis, specialisme en ambitie
kan hier nog meer waarde worden gecreëerd als de grootste sociale ondernemer van Nederland.

Meer weten over samenwerken met Balanz Facilitair? Bel ons op 045 566 5000, of bel direct met
Gilles Berends op 06 22813846. Uiteraard ben u ook van harte welkom op
www.balanzfacilitair.nl/contact/

