Level 5 ontwikkelt werk om mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt te ontwikkelen.
Wij verbinden de innovatie- en ontwikkelbehoefte
van bedrijven en ondernemers aan de mensen die
op één of andere manier niet hun draai kunnen
vinden op de arbeidsmarkt.
Zo ontstaan er inspirerende leerwerkplekken
en nieuwe duurzame bedrijven.

Level 5
en SROI
Wij ontwikkelen
werk om mensen
te ontwikkelen
De mensen ontwikkelen zich, wanneer er naast passende begeleiding ruimte
is om fouten te maken. Die mogelijkheid is er bij innovatie. Nieuwe producten, het uitwerken van nieuwe ideeën, nieuwe processen en het uitwerken
van prototypes hebben juist baat bij het maken van fouten.
Samenwerking met SROI
De SROI verplichting wordt in samenwerking met de partner ontwikkeld tot
een nieuw project. Dit doen wij zonder het huidige proces te belasten. Voor
de SROI partner van Level 5 is dat een direct voordeel: het veroorzaakt geen
extra overhead en kwaliteitsverlies in het bestaande werk. De opdrachtnemer kan zich volledig richten op het leveren van een juist product, met de
juiste mensen voor de juiste prijs.
De inzet van Level 5 in de SROI verplichtingen van Rotterdam zorgt
voor een aantal voordelen:

Onafhankelijkheid
Om de inzet van SROI gelden niet alleen transparant maar ook effectief te
houden kan het beheer op deze gelden niet worden gedaan door Level 5 of
een van de betrokken partners. Er zal een volledig losstaande onafhankelijke en transparante entiteit nodig zijn om zuiver beheer te kunnen plegen
op de SROI budgetten en de uit te keren rendementen.
Strategische partners
Level 5 werkt samen met de volgende strategische partners:
•
•
•
•
•

Manpower als complete HR-dienstverlener
Trendbox als markonderzoeksbureau.
Tweetonig voor eerste productie en prototyping.
Hello Tomorrow voor ontwikkeling van proposities.
Coosz voor sales.

•
•
•
•
•

Echte groei en duurzaam perspectief voor de doelgroep.
Creatie van nieuwe banen en diensten waarin mensen werk kunnen vinden.
Voordeel voor de social return plichtige door het recht op rendement.
Verbetering van de dienstverlening voor klanten.
Optimaliseren van rendement voor leveranciers in de plichtdragende
opdrachten.
• Het vergroten van de SROI financieringsruimte door de betrokkenheid
van banken. Een bank kan businessplannen tot 100% financieren wanneer
30% is verkregen uit bijvoorbeeld SROI of Crowd Funding.
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