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Introductie

1. Social Return: beleid en ervaringen

2. Participatiewet en Quotumwet

3. Arbeidspools door ondernemers
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Social Return

Social Return (SROI) = 

voorwaarde in aanbestedingen

tbv het creëren van werk(ervarings)plaatsen

voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
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 Rijk: vanaf 250.000 euro

 Gemeenten: 79% (TNO 2014)

 Provincies

 Semi-publieke instellingen

Social Return in Nederland
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Meest gehanteerde vorm: 5% aanneemsom of loonsom die aan doelgroep

moet worden besteed.

Meest voorkomende sectoren:

- Facilitair en diensten: Groen, Schoonmaak, Catering

- Bouw: infrastructurele projecten, grote projecten

Social Return in Nederland
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Sociale voorwaarden in aanbestedingen om werkgelegenheid te 
stimuleren zijn toegestaan als ze:

 zijn gekoppeld aan het voorwerp van de opdracht;

 voldoen aan het proportionaliteitsbeginsel;

 voldoen aan de beginselen van prijs/kwaliteitverhouding en gelijke 
toegang voor alle leveranciers

Bron:

European Commission, Buying Social A Guide to Taking Account of Social Considerations in Public

Procurement,European Union, 2010

Legitimatie: Social Return toegestaan in Europese Unie
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1. Klassieke overheid: het gunnen van overheidsopdrachten (2014/24/EU).

2. Water, energievoorziening, vervoer en post: het gunnen van opdrachten 

door de aanbestedende diensten werkzaam in de sectoren water, 

energievoorziening, vervoer en post (2014/25/EU).

3. Concessies: de gunning van concessies (2014/23/EU).

Nieuwe Europese Aanbestedingsrichtlijn
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Het is van belang dat aanbestedende diensten en speciale-

sectorbedrijven door middel van (overheids- en speciale-

sector)opdrachten kunnen bijdragen aan slimme, duurzame en 

inclusieve groei, zoals nagestreefd in de Europa 2020-strategie.

Uitgangspunt nieuwe Europese Aanbestedingsrichtlijnen

04-11-2015



Uiterlijk april 2016

Herziene aanbestedingsrichtlijnen sluiten aan bij ambities 

Aanbestedingswet 2012:

 toegang van ondernemers tot overheidsopdrachten en speciale-

sectoropdrachten te verbeteren, 

 de lasten te verminderen en 

 meer ruimte te bieden voor het realiseren van strategische 

doelstellingen bij opdrachten (zoals innovatie en duurzaamheid). 

Implementatie Europese richtlijn in Nederland
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Faciliteren van maatregelen zoals Social Return: 

 Marktconsultatie: efficiënte en effectieve aanbesteding door behoefte 
scherper krijgen, de haalbaarheid van zijn vraag toetsen, de structuur van 
de markt verkennen en onderzoeken welke ideeën er in de markt zijn 
teneinde de opdracht op de meest passende wijze in de markt te zetten.

 Innovatiepartnerschap: direct door na ontwikkelfase. Invulling 
specifieke wensen aanbestedende dienst. Afspraken kwaliteits- en 
kostenniveau.

Implementatie Europese richtlijn in Nederland
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Aanbesteding voorbehouden aan organisaties met ≥ 30% 

arbeidsbeperkten of ‘kansarmen’:

 SW-bedrijven

 Ondernemingen, die de maatschappelijke en professionele 

integratie van gehandicapten en kansarmen tot hoofddoel hebben 

(sociale firma’s)

Implementatie Europese richtlijn in Nederland
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Werken en diensten: ≥ 250.000 euro (minimale loonsom excl. BTW)

1300 aanbestedingen diensten, werken en leveringen.

209 aanbestedingen die aan de objectieve criteria voldeden:

Daarvan: 84 aanbestedingen met social return

125 aanbestedingen zonder social return

Bron: 

M.C.J. den Hoedt, K. Schofaerts, D. Turmel Evaluatie implementatie social return rijksoverheid, 

eindrapport, Ipso Facto Beleidsonderzoek Den Haag, juli 2014

Ervaringen Rijk
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Bron: Ipso Facto 2014

Ervaringen Rijk
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TNO (mei 2014):

• 79% van de gemeenten in Nederland

• 75% uitvoering via inkoop

• 17% aparte uitvoeringsorganisatie

• 31% anders: werkgeversservicepunt en/of inhuur

Bron: M.L. van Emmerik T. de Jong en P. Brouwer, Inventarisatie Social Return bij gemeenten, TNO Den Haag 2014.

Ervaringen gemeenten
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Winstpunten: 

• Werkplekken voor doelgroepen, vooral Wwb en Sw

• Bedrijfsleven betrekken bij sociale doelstelling

• Vakmanschap in stand houden

Resultaat (n=32):

• 54% werkt na SROI nog steeds

Wat levert social return bij gemeenten op? (TNO)
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Knelpunten meest genoemde: 

• 56% Aanlevering en matching van kandidaten 

• 53% Creëren van draagvlak binnen de gemeente 

• 40% Verdringing van reguliere werknemers

Ook genoemd:

• Samenwerking: gemeenten/opdrachtgever

• Monitoring

Knelpunten bij gemeenten (TNO)
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Onderzoek:

1. Best practices

2. Concept-aanbevelingen

3. Focusgroepen over concept-aanbevelingen

4. Implementatie en Evaluatie aanbevelingen

5. Roadshow

Onderzoek Social Return
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Zó bent u klaar voor Social Return
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MKB Aanbesteders

1. SR in bedrijfsstrategie 1. Strategie: gedragen en uitdragen

2. Ga (samen met andere MKB’ers) om 

tafel met Inkoop en 

Doelgroepenleveranciers

2. Transparant inkoopproces

- 1 loket

- criteria preferred suppliers bekend maken

- elektronische aanbestedingskalender

- voorlichting

- monitoring

3. Richt bedrijf in op SR (job carving) 3. Creatieve invulling SR binnen de wet



Social return onderdeel strategisch beleid: uitdragen en

gedragen door verschillende organisatielagen

 Leg beleid social return vast

 Werk social return uit in inkoopbeleid en zorg voor uniforme uitvoering

 Faciliteer de organisatie

Aanbesteders Aanbeveling 1

04-11-2015



Eenduidig inkoopbeleid met herkenbaar Social Return

 Uniforme toepassing: coördinatie + kernteam of structureel overleg

 Criteria preferred suppliers bekend maken

 Website

 1 loket

Aanbesteders Aanbeveling 2
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Eenduidig inkoopbeleid met herkenbaar Social Return

 Bepaal welke aanbestedingen zich lenen voor social return

 Creëer mogelijkheid voor samenwerking

 Inzicht in kosten en financiële mogelijkheden

 Contract-conforme invulling

Aanbesteders Aanbeveling 2 vervolg
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3.a. Inkoop: transparante uitvoering inkoopproces

 Raadpleeg markt vóór uitschrijving aanbestedingen

 Creatieve invulling (let op: Aanbestedingswet)

 Publiceer alle aanbestedingen

 Controleer de afspraken

 Pas sanctie toe als afspraken niet zijn nagekomen

Aanbevelingen Aanbesteders 3

04-11-2015



3.b. Gemeente/UWV: Ontzorg door transparante en consequente inzet van 

doelgroepen

 Doelgroepen: zo breed mogelijk

 Weet welke aanbestedingen in de regio eraan komen

 Overleg met MKB’ers: zorg voor goede matching

 Bespreek financiering begeleiding voorafgaand aan aanbestedingen

Aanbevelingen Aanbesteders 3
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3.b. Gemeente/UWV: Ontzorg door transparante en consequente inzet van 

doelgroepen

 Voorschakeltrajecten

 Proefplaatsingen en stages

 Detacheringen

 Arbeidspool

 Monitoring

Aanbevelingen Aanbesteders 3 vervolg
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Dialoog in de driehoek

Inkoop: projecten (aanbestedingsdiensten)

UWV/gemeente: MKB: werkplekken

doelgroepen op de op de projecten

werkplekken
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• 100.000 + 25.000 Baanafspraakbanen in 2026

• Baanafspraakbaan = extra baan voor de doelgroep (gemiddeld 25 uur)

• Eerste telmoment: 2016 over 2015

• Landelijk niet genoeg banen: per 1/1/2017 quotum ≥ 25 werknemers

• Bedrijf/instelling: boeteheffing als quotum niet gehaald

Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten
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Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

Twee momenten, twee systemen:

1.Voor het quotum: 

- extra werkplekken arbeidsbeperkten vanaf 1 januari 2013 tellen mee

- mensen die niet het minimumloon kunnen verdienen

- detachering in arbeidspool telt mee

- tellen gebeurt landelijk

2. Na het quotum:

- tellen per bedrijf/instelling ≥ 25 werknemers

- detachering telt niet mee

- Jaarlijks tellen: boete van € 5.000,-- voor elke niet ingevulde arbeidsplek
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Social Return en Participatiewet

Social Return = baanafspraakbanen

Voorkomt boeteheffing
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Arbeidspools door ondernemers
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Arbeidspool door ondernemers

1. Werknemers in dienst arbeidspool: detachering

2. Opleiding en begeleiding vanuit arbeidspool: ontzorging
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Arbeidspool door ondernemers

3. Commitment gemeente cruciaal: aansluiting zoeken vanuit ROC

4. Continuïteit werkplekken: bedrijven leveren projecten

5. Inleenconstructie telt mee voor baanafspraakbanen
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Dank voor uw aandacht

p.a.t.oden@pl.hanze.nl

www.hanze.nl/socialreturn

@PetraOden


