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WAAROM DIT 
INSPIRATIE-
BOEKJE?

Social Return heeft de afgelopen jaren een 

enorme ontwikkeling en groei doorgemaakt: 

van een ad hoc instrument tot een breed  ingezet 

instrument waarin steeds meer creatieve win- 

win oplossingen ontstaan tussen werk gevers en 

overheden. Vanuit deze positieve  ontwikkeling is 

de behoefte ontstaan om een  inspiratiegeschenk 

over Social Return te  ontwikkelen.

Dit inspiratieboekje met goede praktijkvoor-

beelden van Social Return uit de gemeente  

Groningen en diverse gemeenten uit de rest  

van het land, biedt werkgevers of andere 

 opdrachtnemers inspiratie om zelf Social   

Return creatief en succesvol toe te passen.  

Dit inspiratiegeschenk onderstreept bovendien 

de kracht van het programma Social Return 2.0, 

waarin duurzaamheid en publiek-private samen-

werking centraal staan. Het laat zien dat en hoe 

Social Return kan leiden tot mooie resultaten 

voor mensen met een afstand tot de arbeids-

markt. Tevens biedt het een tegengewicht en 

nuancering van de vooroordelen en zogenaamde 

‘bad practices’ Social Return. Het inspiratie-

geschenk inspireert tot het kiezen van vinding-

rijke toepassingen van Social Return en maat-

schappelijk verantwoord ondernemen.
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Anders kijken naar de arbeidsmarkt

In tijden van economische crisis en met 

 af nemende budgetten bij overheden, is het voor 

gemeenten een steeds grotere uitdaging om 

werkloosheid, met name van mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt, te bestrijden. 

Gemeenten moeten slimmer omgaan met 

bestaande middelen die ze hebben en op de 

arbeidsmarkt zelf onderzoeken hoe ze meer 

kansen kunnen bieden aan kansarmen op 

de arbeidsmarkt. Deze kansen zijn alleen in 

samenwerking met werkgevers te realiseren. 

Een voorbeeld hiervan is Social Return. Social 

Return prikkelt werkgevers die zaken doen 

met over heden om werkkansen te bieden 

aan mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt. 

Social Return leidt tot duurzame resultaten  

en samenwerking wanneer sprake is van een 

dialoog tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Social Return voor het goede begrip

Social Return on Investment oftewel Social 

Return, is het stellen van sociale voorwaarden 

en eisen bij inkoop- en aanbestedingstrajecten. 

Gemeenten (en andere overheden, instellingen 

of bedrijven) zetten Social Return in Nederland 

in om zoveel mogelijk sociaal rendement te 

behalen uit inkoop en zo werkgelegenheid en 

competentieontwikkeling van mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt te stimuleren. 

Door het opnemen van sociale voorwaarden, 

eisen en wensen in inkoop- of aanbestedings-

trajecten, leveren opdrachtnemers een bijdrage 

aan het stimuleren van werkgelegenheid en het 

dichter bij de arbeidsmarkt brengen van sociale 

doelgroepen. 
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Toepassing van Social Return bij inkoop  

en aanbestedingen beoogt de volgende  

effecten:

•  Creëren van werkgelegenheid voor mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt

•  Versterking van de regionale werkgevers-

benadering 

• Verbeteren van de (regionale) leefbaarheid

•  Bevordering van strategische samenwerking 

tussen overheden, regionale werkgevers en  

opleidingsbedrijven

•  Lastenverlichting op het uitkeringsbestand en 

de re-integratiemiddelen

•  Proactief inspelen op arbeidsmarktstructuur, 

conjunctuur en ontwikkelingen op het gebied 

van nationale wet- en regelgeving

Maatwerk,
meetbaar 
en mens-
gericht 
staan 
centraal
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In deze economisch moeilijkere tijden is er in  

de regio Groningen een structureel tekort aan 

banen. Alleen al in de stad Groningen wonen  

duizenden mensen die moeten leven van een  

bijstandsuitkering. Voornamelijk mensen met  

een afstand tot de arbeidsmarkt hebben moeite 

met het vinden van een baan. Daarom heeft de 

gemeente Groningen maatregelen getroffen  

die ertoe bijdragen dat elke Stadjer (een inwoner 

van Groningen) mee kan doen aan onze samen-

leving. Mensen aan werk helpen staat hierbij 

voorop. 

Een van de middelen die we als gemeente inzetten 

om werkgelegenheid te creëren is het toepassen 

van Social Return binnen onze inkoop en aan- 

bestedingen. Dit betekent dat ondernemers die 

voor de gemeente Groningen werken, verplicht 

zijn om bij de uitvoering van hun opdrachten 

kwetsbare doelgroepen bij de arbeidsmarkt 

te betrekken. Zo krijgen zij een kans om werk-

ervaring op te doen en hun positie op de 

arbeidsmarkt te versterken. 

Wij zien dat de markt hier positief op reageert  

en dat werkgevers hier creatief op inspelen. Met 

behulp van Social Return kunnen we honderden 

mensen per jaar een kans bieden op de arbeids-

markt. Dat is voor die mensen van grote betekenis, 

maar ook voor de stad. Het tekort aan banen  

heffen we hiermee niet volledig op. We blijven 

ons daarom maximaal inspannen om werk- 

gelegenheid te stimuleren en zoeken hiervoor  

de samenwerking met werkgevers op. 

We beschikken als regio Groningen over een  

‘Bureau Social Return’, van waaruit werkgevers  

en inkopers geholpen worden bij het realiseren 

 
INLEIDING 
WETHOUDER
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van de gemaakte Social Returnafspraken. De  

medewerkers van dit bureau kennen de markt en 

de kansen en mogelijkheden van de verschillende 

doelgroepen. Ook kijken zij samen met de werk-

gevers welke werkzaamheden geschikt zijn voor 

de invulling van hun Social Returnverplichting en 

welke opleidingsmogelijkheden ondersteuning 

kunnen  bieden. Gemeente Groningen doet er  

alles aan om de werkgevers te ontzorgen.

Uiteindelijk hopen we dat de economie in onze 

regio weer gaat groeien, zodat er voldoende  

werk ontstaat voor iedereen. Laten we zorgen  

dat iedereen in de stad kan profiteren van  

de economische en innovatieve kracht van  

Groningen!

Roeland van der Schaaf 

Wethouder arbeidsmarkt
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Realisme, Resultaat, Rendement. Stevige woor-

den voor een daadkrachtige werkwijze. Social 

Return heeft in de gemeente Groningen sinds 

2007 een stevige positie binnen het inkoop- en 

sociaal beleid. Door middel van Social Return 

zetten de gemeenten en het bedrijfsleven zich 

samen in voor mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt. Zo maken we in Groningen met 

elkaar de regio en de stad. 

In de gemeente Groningen zijn met behulp van 

Social Return in 2014 ruim 1100 plekken gerea- 

liseerd waarmee kansen worden geboden aan 

burgers, werknemers en werkgevers. Met deze 

door Social Return ingevulde plekken, verbeteren 

werknemers hun positie op de arbeidsmarkt en 

krijgen zo meer perspectief op ander werk en 

hebben bedrijven de mogelijkheid om nieuwe  

talenten te benutten.

Dit mooie resultaat op Social Return is voor een 

groot deel tot stand gekomen door de aanjagers-

rol van het Bureau Social Return. De Social Return- 

adviseurs van het bureau vormen de essentiële 

schakel tussen beleid en uitvoering, opdracht- 

gever en opdrachtnemer en uiteindelijk tussen 

de Social Returnverplichting en de Social Return-

invulling. Kernwoorden voor het werk van het  

bureau zijn: organiseren, innoveren, pionieren 

en met name ontzorgen.

Ontzorgen

De eerste activiteiten van de Social Return- 

adviseur beginnen bij de opdrachtgever. Vaak 

heeft een inkoper behoefte aan nadere informatie 

en wil weten hoeveel Social Return er mogelijk is 

en op welke wijze dit geformuleerd kan worden 

in een bestek. Tijdens de aanbesteding komen  

de inschrijvers regelmatig om advies vragen, of  

ze willen hun ideeën over Social Return toetsen 

op haalbaarheid.

AANPAK 
SOCIAL 
RETURN
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Na gunning worden door de Social Return- 

adviseurs met de opdrachtnemer de Social  

Returnafspraken vastgelegd en toegevoegd  

als ‘hard’ onderdeel van de opdracht. Indien  

de opdrachtnemer dit wenst zal het bureau  

de invulling van Social Return coördineren  

met matchers van het UWV of van de gemeente.  

Gedurende de opdrachttermijn zal het bureau 

namens de opdrachtgever de monitoring van  

Social Return uitvoeren en deze periodiek  

informeren over de stand van zaken. 

Vraaggerichte aanpak

Doordat de gemeente Groningen van buiten 

naar binnen werkt, onderstrepen wij de vraag- 

gerichte aanpak richting de private sector.  

De positieve en vasthoudende opstelling  

van ons bureau heeft een positieve uitwerking.  

Overheden en leveranciers bereiken meer  

resultaat op Social Return. Dit komt onder  

andere door het ontwikkelen van meer maat-

werkconstructies met opdrachtnemers, een  

opdrachtoverstijgende aanpak, strategisch 

regionale samenwerking en verbreding van  

de toepassing van Social Return door een  

verlaging van de drempelbedragen.

Succesvol 

Door deze vraaggerichte aanpak kunnen werk-

zoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt 

of een beperkt arbeidsvermogen werkervaring 

opdoen. Waar mogelijk kunnen zij dan instromen 

op de arbeidsmarkt. Dit gebeurt door hen mee te 

laten werken in het bedrijf of hen te laten leren in 

de projecten die bedrijven voor opdrachtgevers 

realiseren.

De praktijk wijst uit dat de maatschappelijke winst 

wel degelijk wordt geïncasseerd; ook leveranciers 

zijn bereid om creatief mee te denken. In de  

vormende en beslissende pioniersfase van Social 

Return is veel kennis opgedaan en gedeeld met 

andere gemeenten in het land, het Kenniscentrum 

Arbeid van de Hanzehogeschool en met diverse 

provincies. Het streven is naar een stevige 

positionering van coördinerende en adviserende 

‘spin in het web’, een regionaal Bureau Social 

Return in de provincie Groningen.
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ONTWIKKE- 
LINGEN
 

 

 

 

 

 

 

Om de vraaggerichte aanpak te verbeteren en de 

positie van het regionaal Bureau Social Return te 

verstevigen, zijn er drie ontwikkelingen die bij- 

dragen om een optimaal rendement te behalen 

uit Social Return. Deze ontwikkelingen zijn de 

oprichting van de Ringwegacademie Groningen, 

de ontwikkeling van een webbased monito-

ringsysteem en een meer regionale samen- 

werking. 

 

Ringwegacademie Groningen

Voor de ombouw van de Zuidelijke Ringweg 

is de Ringwegacademie Groningen in het leven  

geroepen. Dit is een samenwerking tussen  

regionale onderwijsinstellingen en het Bureau 

 Social Return, met als doel om het regionaal 

 arbeidspotentieel te benutten en de opdracht-
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nemer maatwerk te leveren. De opdrachtnemer 

levert plaatsen voor o.a. beroepsbegeleidende 

leerwegen (BBL), stageplaatsen en arbeidsplaatsen 

voor langdurige werklozen (> zes maanden).  

De onderwijsinstellingen leveren leerlingen en 

passen waar gewenst het onderwijsplanning

aan op de vraag van de opdrachtnemer.  

Het Bureau Social Return is het coördinatiepunt  

en doet de monitoring. 

Webbased monitoringsysteem

Op dit moment wordt een webbased monito-

ringsysteem ontwikkeld waarmee opdracht- 

nemers eenvoudig verantwoording kunnen  

afleggen voor hun invulling van Social Return.  

De opdrachtgevers kunnen hiermee op hun  

beurt eenvoudig controleren of opdrachtnemers 

aan hun verplichtingen voldoen. Ook andere  

gemeenten of instellingen kunnen van dit  

systeem gebruik gaan maken. De monitoring 

wordt goedkoper, efficiënter en nauwkeuriger.  

Het resultaat van Social Return wordt ook beter 

vastgelegd, waardoor het beleid beter kan worden 

verantwoord en waar nodig worden verbeterd.

Regionale samenwerking

Er is ook winst te behalen door meer regionaal 

samen te werken. Regionaal uniforme uitvoe-

ringsregels voor Social Return bieden duidelijk-

heid voor bedrijven. Ook streven we naar één  

regionaal coördinatiepunt voor de arbeidsmarkt-

regio Groningen waar bedrijven terecht kunnen 

voor vragen en advies. 
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 “SROI komt steeds vaker voor in aanbestedingen. 

Ons onderzoek laat zien dat het belangrijk is 

hierop voorbereid te zijn. Om tot een succes-

volle invulling van SROI te komen is vroegtijdig 

contact met de gemeente voorafgaand aan 

aanbestedingen cruciaal. MKB’ers kunnen dan 

hun wensen op tafel leggen ten aanzien van 

doelgroepen en begeleiding.”

Meer informatie: www.hanze.nl/socialreturn

Dr. Mr. Petra Oden,  

lector Juridische Aspecten van de  

Arbeidsmarkt, Kenniscentrum Arbeid  

Hanzehogeschool Groningen
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WERK EMANCIPEERT

BIOS-Groep verzorgt voor de gemeente  

Groningen het Wmo-vervoer naar het dagbeste-

ding en werknemervervoer naar iederz. Voor  

de invulling van de aan dit contract verbonden  

Social Returnverplichting is BIOS-Groep een  

samenwerking aangegaan met iederz. iederz is 

een Sociale Werkvoorziening waar de gemeente 

Groningen verantwoordelijk voor is. Direct bij  

de start van het contract zijn elf mensen vanuit 

iederz aan het werk gegaan bij BIOS-Personen-

vervoer, de uitvoerende organisatie van BIOS-

Groep. Deze mensen werken gemiddeld 25 uur 

per week en als er iemand uitvalt, wordt hij of zij 

vervangen door andere werknemers van iederz. 

Gezamenlijk zijn de gemeente en BIOS-Groep 

waakzaam ten opzichte van ongewenste  

neveneffecten van Social Return. Zo voorkomen 

ze bijvoorbeeld dat er reguliere werknemers 

plaats moeten maken voor mensen uit de Social 

Returndoelgroep.

Een verrassing

“De ingezette mensen zijn vaak breder inzetbaar 

dan in eerste instantie gedacht en ze zijn meestal 

zeer gemotiveerd. Een aangename verrassing!”, 

aldus de afdeling personeelszaken van BIOS- 

Personenvervoer. Communicatie met de werk-

nemers is heel belangrijk, onder andere omdat 

ze kwetsbaarder zijn en kans op uitval of ziek-

melding groter is. “Weten waar hun kwaliteiten 

en waar hun beperkingen liggen.” 

“We merken dat mensen er een enorme boost 

van krijgen zodra ze voelen dat ze weer meetellen. 

Onder de mensen zijn en contact hebben met 

collega’s, dat is echt onmisbaar voor ieders  

welzijn. Werk emancipeert, want bijna niemand 

zit graag passief thuis. Social Return is een heel 

goed instrument om mensen een kans te bieden 

deel te nemen aan de maatschappij”, aldus de 

afdeling personeelszaken van BIOS-

Personenvervoer.
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DONKERGROEN HEEFT  
SOCIAL RETURN IN DE  
VINGERS
   

Donkergroen maakt serieus werk van maat-

schappelijke betrokkenheid. Sociale omgang  

met elkaar en inzet tonen voor mensen met  

een afstand tot de arbeidsmarkt zit in de genen 

en wordt van oudsher gedaan. Deze inzet heeft 

onder andere geresulteerd in het behalen van  

de hoogste trede (niveau 3) op de Prestatieladder 

Socialer Ondernemen. Een resultaat waar  

Donkergroen trots op is.

In diverse regio’s werkt Donkergroen samen  

met SW-bedrijven. Dit betreffen ondermeer  

iederz, Novatec, Caparis, Breed, IJmond werkt, 

Lander en Reestmond. De medewerkers worden  

geïntegreerd binnen de normale werkploegen.  

“Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de 

collega’s, maar we hebben wel aandacht voor 

een beperking die invloed heeft op het  

functioneren”, aldus Gerard Veugelers, manager  

Personeel & Organisatie. Leidinggevenden van 

Donkergroen krijgen de training ‘Buitengewoon 

20

“we hebben 
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coachen en begeleiden’ zodat de geïntegreerde 

groepen goed kunnen samenwerken. 

Donkergroen vindt het belangrijk dat de positieve 

bedrijfscultuur wordt opgenomen in het DNA 

van hun personeel. Door deze volledige integratie 

groeide de productiviteit van deze medewerkers 

zo’n dertig procent in enkele jaren. Dit is het  

bewijs dat het personeel lekker in hun vel zit en 

de medewerkers zich (weer) uitgedaagd en  

gemotiveerd voelen doordat ze aan het werk zijn. 

Donkergroen raadt gemeenten aan te kiezen 

voor een kwalitatief resultaat van Social Return  

in plaats van een kwantitatief resultaat: “Er zou 

meer op kwaliteit gelet moeten worden en  

minder sturing op hoge percentages. De hoge 

percentages leiden tot cowboygedrag en zetten 

een goede uitvoering onder druk. Er is meer  

belang, ook voor gemeenten, bij geslaagde 

trajecten dan veel draaideurgevallen.”
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De gemeente Groningen heeft bijzondere  

afspraken gemaakt met Visschedijk bij de aan- 

besteding Schoonmaak van drie gemeentelijke 

panden. De schoonmaak wordt verricht door 

mensen uit de Social Returndoelgroep.  

Het personeel dat de panden schoonmaakt is 

vanuit de Groningse sociale werkvoorziening  

iederz bij Visschedijk gedetacheerd. Daarnaast 

zijn twaalf mensen met een SW-indicatie door 

Visschedijk in dienst genomen. 

Visschedijk is een veelzijdig bedrijf dat zich onder 

andere richt op schoonmaak. Het is een actief  

lerende organisatie die haar dienstverlening 

proactief verbetert en waar medewerkers zich 

kunnen ontwikkelen en met veel plezier werken. 

Dat blijkt ook uit een onderzoek van de Universiteit 

Twente dat zij hebben laten uitvoeren: 91 procent 

van de medewerkers werkt naar tevredenheid bij 

Visschedijk. “Veel gemotiveerde en loyale mede-

werkers werken, met een beetje hulp, met succes 

bij ons en onze opdrachtgevers.” 

Het bedrijf heeft Social Return in zijn bloed.  

“Het is geen imago of commerciële strategie.  

Een beetje Social Return inzetten kan niet; je gaat 

en staat er helemaal voor.“ Visschedijk weet dat 

het belangrijk is om per situatie te kijken hoe 

 Social Return het beste kan worden ingevuld  

en dit voorafgaand aan een aanbesteding in de 

markt te toetsen. “Een goede voorbereiding is  

het halve werk!” 

“Durf keuzes te maken!”

Bij aanvang van de Social Returnverplichting  

waren we gespannen over de verwachtingen. 

“We dachten dat het lastiger zou zijn een goede  

invulling te vinden. Het beeld dat mensen uit  

de doelgroep van Social Return niets zouden  

kunnen en anderen zouden verdringen, leefde  

in zekere mate ook binnen onze organisatie. 

Door uit te gaan van het talent van mensen en 

hen uit te dagen hun talenten te gebruiken,  

wordt er bij Visschedijk een cultuur gecreëerd 

waar reguliere productiviteit de norm is. Dit is 

voor de medewerkers en het bedrijf winst.”
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In een samenwerkingsverband van opdracht- 

nemers BAM Infra, Aelbers Personeel en 

Machinefabriek Rusthoven bouwt de gemeente 

Groningen de Sontbrug. De Sontbrug is de brug 

over het Winschoterdiep en verbindt Meerstad 

met het bruisend hart van Groningen. Op dit 

project wordt Social Return toegepast. Bij de 

uitvoering van Social Return werken opdracht-

gever en opdrachtnemers nauw samen. 

Gemeente Groningen maakt het mogelijk dat  

potentiële medewerkers op de opdracht stage 

kunnen lopen en zo ervaring kunnen opdoen. 

Vervolgens pakken de opdrachtnemers het stokje 

over en bieden de medewerkers een detache-

ringscontract aan, zodat ze voor langere tijd met 

extra begeleiding aan het werk gaan. Zowel BAM, 

Aelbers als Rusthoven hebben in het verleden 

goede ervaringen opgedaan met Social Return 

kandidaten. Daarmee bouwden ze aan een 

 goede relatie met diverse gemeenten en het 

UWV, waardoor een snelle matching van goede 

kandidaten tot stand is gekomen.
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Bij de uitvoering van Social Return werken het  

Bureau Social Return en de opdrachtnemer intensief 

samen. Bij de Sontbrug dient BAM €340.000,- 

aan Social Return te realiseren. Inmiddels is er al 

€478.500,- gerealiseerd, dit is 141 procent van 

de gestelde verplichting. Een fantastisch resultaat! 

Bij het project hebben in totaal twintig kandidaten 

een reguliere baan gekregen (waarvan negen 

BBL-ers), en zijn er zeven stagiaires aan het werk. 

Eén van de kandidaten is Ria Woltjer.  

Ze is dankbaar voor de kans die ze heeft gekregen: 

“Ik ervaar het als zeer positief om weer deel te 

nemen aan het arbeidsproces en de mogelijk-

heid te krijgen om een andere organisatie te 

leren kennen.” Daarnaast zijn er werkzaam-

heden uitgevoerd door De Verbinding BV uit  

Groningen en worden bij de groenwerkzaam- 

heden SW-kandidaten ingezet.

Het succes van de uitvoering van Social Return zit 

voor een deel in het vooraf en direct na gunning 

afstemmen van de wederzijdse verwachtingen 

tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, zo stellen 
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de opdrachtnemers. Ook is het belangrijk om de 

lijnen tussen alle betrokken partijen kort te houden. 

BAM ziet voor opdrachtgevers een kans op een 

nog groter sociaal rendement: “Een betere  

afstemming tussen opdrachtgevende partijen  

kan leiden tot een duurzamere inzet van mensen 

dan alleen voor het project waar op dat moment 

opdracht voor is.” Als opdrachtnemer vergroot je 

daarnaast de kans op succes door te starten met 

een goede inventarisatie van geschikte functies 

voor inzet van de Social Returndoelgroep.  

Omdat de kandidaten soms voor langere tijd  

uit de roulatie zijn geweest, is goede begeleiding 

ook van belang. Rusthoven zegt hierover: “Zorg 

dat er vooral in de beginfase voldoende tijd vrij 

wordt gemaakt voor het introduceren en inwerken. 

Plan evaluatiemomenten in en luister goed naar 

de signalen van de medewerker.” Zo vormt Social 

Return bij de bouw van een brug, een brug naar 

participeren op de arbeidsmarkt.

© Henk Tammens
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EINDHOVEN
Textielinzameling bij Sympany

Sympany, een fusie tussen Humana en KICI,  

is in juli 2012 in de gemeente Eindhoven een 

sorteervestiging opgestart met langdurig werk-

lozen en mensen met een WSW-indicatie. Het 

opzetten van een sorteercentrum op deze wijze 

is een Social Returneis geweest vanuit de aan-

besteding Textielinzameling van de gemeente 

Eindhoven. 

Sympany is een sociaal ondernemer die al 28 

jaar textiel en kleding inzamelt en sorteert. Door 

kleding te verkopen financiert ze hiermee haar 

eigen organisatie en ondersteunt zeontwikke-

lingsprojecten in Afrika. Sympany heeft al ruim 

tien jaar ervaring met de inzet van mensen met 

een beperking, werkt samen met sociale werk-

plaatsen en merkt dat Social Return vooral op 

termijn goed werkt.

Voor de Social Returnverplichting heeft Sym-

pany samen met het werkleerbedrijf Trabajo een 

zorgvuldig geselecteerd aantal mensen met 

een beperking een baan aangeboden. De samen-

werking binnen de groep verloopt goed, de 

werknemers zijn zeer gemotiveerd. De organi-

satie heeft geleerd dat het belangrijk is de juiste 

kwaliteit van de medewerkers te ontdekken en 

deze te benutten om zo te komen tot een 

goede synergie. 

“Het goed doorgronden van persoonlijkheden en 

achtergronden van personen en hun problemen 

is daarbij essentieel. Begrip hebben en tonen en 

een handreiking bieden, werken vaak effectiever 

dan problemen (beperkingen) proberen op 

te lossen”, aldus een medewerker van Sympany. 

Sympany heeft als doel de capaciteit en sor teer-

activiteiten van het sorteercentrum in de  

komende jaren te verdubbelen. Dit proces  

kost tijd, langdurige werklozen vergen wat  

meer aandacht dan het werken met mensen 

met een beperking en hierin had Sympany nog 

niet zoveel ervaring. 
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LEEUWARDEN
Bas grijpt zijn kans

Hij was via de Gemeente Leeuwarden gestart 

als grondwerker en is nu werkzaam op het 

project Rioolvervanging Ferdinand Bolstraat te 

Leeuwarden. Bas: “Ik heb een aantal jaren van 

een bijstandsuitkering moeten leven. Door 

faillissement van mijn vorige werkgever ben ik 

mijn vaste baan kwijtgeraakt en de zoektocht 

naar een nieuwe baan leverde niets op. Het ant-

woord was overal: “Nee, we hebben geen werk.” 

Ik ontving iedere maand € 1.100,= uitkering. 

Mijn hypotheek en andere vaste lasten waren 

 nagenoeg gelijk aan dit bedrag. Er bleef geen 

geld over om boodschappen te doen. Uiteinde-

lijk kon ik terecht bij de Voedselbank. Zo heb ik  

2 jaar lang geprobeerd rond te komen. Dat viel 

mij erg zwaar. Geen (zicht op) werk maakt 

 moedeloos.”

“In mei 2013 werd ik gebeld door Gea Schuur-

mans van de Gemeente Leeuwarden over een 

vacature als Grondwerker bij KWS. Ik sprong een 

gat in de lucht toen ik na een kennismakings-

gesprek kon starten!” De ervaringen bij KWS zijn 

heel positief, Bas: “Geweldig! De samenwerking 

met de collega’s is heel prettig. Ik krijg goede 

begeleiding op het werk. Ik heb gevraagd of  

ik extra kon werken naast mijn reguliere werk-

dagen. Dat was mogelijk. Voor mij is er bij KWS 

in ieder geval werk tot eind 2014. Ik hoop dat 

ik daarna bij KWS kan blijven werken.”

Bas heeft ook een aantal tips aan anderen 

 uit keringsgerechtigden “Pak een kans met beide 

handen aan en zet je voor meer dan 100% in. 

Laat zien dat je graag wilt werken. Stel vragen 

aan de collega’s en je leidinggevende, denk 

om de veiligheid en wees behulpzaam.”
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AMSTERDAM
Social Return convenant “Samen bouwen 

aan de toekomst van Amsterdam”

“Social Return betekende in het begin voor 

veel bouwbedrijven een negatieve ontwikkeling. 

Maar in Amsterdam wordt tegenwoordig samen 

met bouwers gekeken naar het opleiden van 

jongeren. Iets dat we al deden, waar de sector 

behoefte aan heeft en waarover nu ook concrete 

Social Returnafspraken worden gemaakt. Het 

draait om de praktijk. Daarom staan we achter 

Social Return”, zo sprak Guus Post, algemeen 

secretaris Bouwend Amsterdam, afgelopen najaar 

haar leden en Amsterdamse wethouder Arjan 

Vliegenthart toe. 

De samenwerking werd bezegeld met de 

ondertekening van het Social Returnconvenant 

“Samen bouwen aan de toekomst van Amster-

dam” door vijf bouwpartijen, opleidingsbedrijf 

Bouwmensen Amsterdam en Bouwend 

Amsterdam. De gemeente Amsterdam maakt 

al enige tijd meerjarenafspraken (Social Return 

arrangementen) met opdrachtnemers over de 

bundeling van Social Returnverplichtingen. In 

de vorm van convenanten worden afspraken 

gemaakt om tot een duurzame invulling te 

komen van Social Return. De focus op het 

 op leiden van jongeren sluit bovendien aan bij   

de aanpak Jeugdwerkloosheid. Deze samen-

werkingsvorm staat bekend als ‘Social Return 

2.0’. Giancarlo Carboni, manager Stedelijk  

Bureau Social Return Amsterdam: 

“Het juridisch kader en de ‘2.0-aanpak’ zijn 

 gevalideerd door gerenommeerde aanbestedings-

experts. Dit convenant en Social Return vormen 

een mooie manier om de publiek-private samen-

werking te organiseren.”  

“De doelgroep die de gemeente Amsterdam 

voor ogen heeft met Social Return heeft overlap 

met de mensen waarmee de bouw werkt, 

 namelijk BBL-leerlingen. Het voordeel van  

een convenant is dat we de Social Return-

verplichtingen kunnen ‘opsparen’ en inzetten  

bij activiteiten waar we goed in zijn en waar 
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 behoefte aan is: het opleiden van vakmensen. 

Vroeger lag de nadruk op het simpelweg invullen 

van een verplichting, dat eigenlijk neerkwam op 

het  ‘afbetalen’ van een verplichting.”, aldus Guus 

Post.

Om de instroom van Amsterdamse kandidaten 

te bewerkstelligen, is opleidingsbedrijf Bouw-

mensen Amsterdam vaste partner binnen het 

samenwerkingsverband.
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MAASTRICHT-
HEUVELLAND
Sporthal Laudy Bouw 

De gemeente Maastricht en de Heuvelland-

gemeenten passen al geruime tijd Social Return 

toe in haar inkoop en aanbestedingenbeleid. 

Een van de opdrachtnemers waarmee voor 

de gemeente Meerssen positieve ervaring is 

opgedaan, is Laudy Bouw. Laudy Bouw is een 

bouw- en ontwikkelingsbedrijf uit Sittard en 

heeft een eigen Social Returnbeleid. Het bedrijf 

zoekt de samenwerking met verschillende 

 partijen op om tot een zinvolle invulling van 

 Social Return te komen. 

Out of the box denken 

Volgens Laudy Bouw is Social Return een van 

de betere instrumenten om mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt te activeren. Social 

Return is echter geen vanzelfsprekendheid en 

het vereist enkele voorwaarden om tot een 

 geslaagde invulling te komen: een goede 

 overlegstructuur tussen betrokken partijen,   

de bereidheid ‘out of the box’ te denken, afstem-

ming  tussen vraag en aanbod, een goede bege-

leiding van kandidaten en het wegnemen van 

verschillende vormen van problematiek die rond-

om de kandidaat spelen. Sta open voor samen-

werking tussen verschillende partijen om alle 

hobbels het hoofd te bieden.

Een voorbeeld van een creatieve manier om 

tot een zinvolle Social Return te komen is de 

invulling bij het project van vernieuwing en 

 uitbreiding van een sporthal in Meerssen. Op  

het project zelf zijn leerlingen ingezet van 

Bouwmensen Zuid. Leerlingen die er bewust 

voor gekozen hebben om in de bouw te willen 

werken. Naast dit project had Laudy Bouw nog 

een opdracht zonder Social Return bij een 

 andere opdrachtgever. In het kader van de 

 Social Returnverplichting van de sporthal zijn  

op dit project mensen met een WWB- en WW-

uit kering ingezet om hand en spandiensten te 

verrichten. Een van deze mensen deed zijn werk 

zo goed dat hij langdurig bij Laudy Bouw aan de 

slag is gegaan.
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UTRECHT
Centric en kennisoverdracht bij ICT

Centric voert het E-HRM-systeem uit voor de 

gemeente Utrecht. Dit is een systeem waarmee 

medewerkers (deels) hun eigen personeelszaken 

kunnen beheren en inzien. Aan deze opdracht 

zit een vrij klein bedrag verbonden dat Centric 

in het kader van Social Return moet invullen, 

waardoor het niet mogelijk is om bijvoorbeeld 

iemand een halfjaarcontract aan te bieden. 

Daarom is voor een andere variant gekozen.

Werkzoekenden kunnen gebruik maken van de 

opleidingstak van Centric. Het gaat om bijvoor-

beeld cursussen Microsoft Office. De bedrijfs-

adviseur van het werkgevers ervicepunt 

Utrecht-Midden is nu bezig om  geschikte  

en gemotiveerde kandidaten te  selecteren. 

 Daarnaast is een stagiair aan de slag gegaan.

Centric, een IT-bedrijf dat vooral kennisintensieve 

IT-gerelateerde diensten aanbiedt, zoekt bij 

de invulling van Social Return altijd naar oplos-

singen die bij haar organisatie passen. Social 

Returnverplichtingen die eisen dat mensen een 

dienstverband aangeboden wordt, knellen 

 daarom vaak met de bedrijfsvoering van Centric. 

In gesprek met de opdrachtgever komen vaak 

oplossingen naar boven die zowel voorzien in  

de vraag van de opdrachtgever als aansluiten op 

de behoeften van en mogelijkheden bij Centric. 

De stageplek en de opleidingen helpen mensen 

dichter richting de arbeidsmarkt te komen. 

Essentieel voor het succes bleek de tijd te 

nemen om heldere afspraken te maken en deze 

aan te laten sluiten op bestaande processen. 

Verschillende afdelingen (intern) en organisaties 

moesten samenwerken, dit vereist gewenning 

en uitwisseling van kennis en ervaring.

De regionale samenwerking tussen verschillende 

gemeenten in de provincie Utrecht komt Social 

Return te goede. Verplichtingen worden een-

duidiger waardoor opdrachtnemers duurzame 

oplossingen kunnen bieden voor mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt, aldus Centric.
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ROTTERDAM
Job creation bij bouw van De Rotterdam

Invulling van een Social Returnverplichting 

hoort erbij wanneer je een opdracht gegund 

krijgt van de gemeente Rotterdam. Zo ook voor 

de grote bouwonderneming die een contract 

kreeg voor de inrichting van het pand De Rotter-

dam. De opdrachtnemer vulde een gedeelte 

regulier in via inzet van 33 medewerkers uit de 

doelgroep (leerlingen, WW en WWB). En een 

gedeelte creatief door het te beleggen in de 

keten bij zijn onderaannemers.

Een business designer van de gemeente Rotter-

dam heeft de opdrachtnemer bij de invulling 

van zijn Social Returnverplichting geholpen. 

Samen bedachten zij o.a. een creatieve invulling 

met ‘job creation’ dat leidde tot een win-win-

situatie. 

“We hebben gesproken over de interne mogelijk-

heden en het werkproces van de opdrachtnemer 

tijdens het uitvoeren van de opdracht. Door het 

 “Het is  
prettig om 
kandidaten 

voor langere 
tijd bij ons  

te hebben”
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werkproces te doorgronden hebben we gekeken 

waar er eventuele knel punten zaten. Hierdoor 

zijn we tot de conclusie gekomen dat er moge-

lijkheden lagen bij de afvalscheiding en hebben 

we op deze manier werk kunnen creëren voor 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt,” 

aldus de business designer.

Tijdens de bouw werd door alle aannemers en 

onderaannemers gezamenlijk een enorme hoe-

veelheid afval geproduceerd. Het afval werd in 

bakken gegooid, maar het was ongesorteerd. 

Al snel werd het een rommel. Vier mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt zijn bij de 

 af valbakken de bouwvakkers gaan helpen. Zij 

lieten de werklui zien hoe ze het afval konden 

scheiden. Plastic, metaal, hout, beton enzo-

voorts, alles werd gesorteerd. Zo kon de aan-

nemer zijn afval gescheiden aanleveren bij de 

afvalverwerker. Dat leverde een voordeel op 

zijn afvalverwerkingsnota én een opgeruimde 

bouwplaats. En niet te vergeten: door het 

creëren van deze baan konden vier enthousiaste 

mensen aan het werk!
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Social Return komt niet altijd positief in het 

nieuws. Steeds meer organisaties werken 

samen aan een 2.0-aanpak die ongewenste en 

negatieve effecten voorkomt en beter aansluit 

bij de behoeften van het bedrijfsleven. Over 

Social Return bestaan een hoop vragen. Lees 

hieronder tien veelvoorkomende vragen over 

Social Return en hoe het nu precies zit.

1.  Is Social Return een verplichting die alleen 

werkplekken voor werklozen creëert?

Nee. Een Social Returnverplichting is een ver-

plichting om een bepaald deel/percentage 

van de opdrachtwaarde in te zetten en te 

investeren om mensen met een achterstand 

tot de arbeidsmarkt (meer) kansen op werk 

te bieden. Dit kan bij voorkeur in de vorm 

van (reguliere) werkplekken, maar er zijn ook 

andere vormen mogelijk: leerwerkplekken, 

stageplekken, werkervaringsplekken. Als werk-

plekken niet mogelijk zijn, zijn in overleg ook 

andere invullingen mogelijk die mensen met 

achterstand tot de arbeidsmarkt helpen om 

werk te krijgen: het geven van een workshop, 

het bieden van faciliteiten. De invulling is 

maatwerk en hangt af van de specifieke 

situatie in de branche / sector, de wens en 

het profiel van het bedrijf.

2.  Moet Social Return ingevuld worden op  

de opdracht, gedurende de contractperiode  

van desbetreffende opdracht? 

Nee. Een Social Returnverplichting kan inge-

vuld worden op de gecontracteerde opdracht, 

maar mag in overleg met de opdrachtgever 

ook breder binnen de bedrijfsvoering en de 

keten (onderaannemers) van desbetreffende 

leverancier worden uitgevoerd. Opdracht-

overstijgende en duurzame arrangementen 

zijn dan goed mogelijk.

3.   Leidt Social Return tot verdringing? 

Nee. Verdringing in de zin dat bestaande  

medewerkers ontslagen worden ten gunste 

van het plaatsen van Social Returnmede-

werkers. Dit is niet de bedoeling van Social 

DE 10 MEEST 
GESTELDE 
VRAGEN
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Return. Wanneer verdringing dreigt, kijkt de 

gemeente in overleg met de opdrachtnemer 

naar alternatieve invullingen. Juist door het 

brede palet aan invullingsmogelijkheden  

aan te bieden (zie hiervoor ook vraag 1), zijn 

averechtse effecten als verdringing te voor-

komen (Social Return 2.0). In sommige geval-

len (bij recente ontslagen) is het mogelijk dat 

de opdrachtgever (deels) ontheffing verleent 

voor Social Return. 

4.  Moet u met een Social Returnverplichting 

verplicht aan de slag met mensen uit de  

gemeente (van de opdrachtgever)? 

Nee. Leveranciers van de gemeente kunnen 

mensen van de Social Return doelgroep uit de 

hele Europese Unie inzetten voor hun Social 

Returnverplichtingen. 

 

De gemeente probeert samen met haar part-

ners uit de regio het voor leveranciers aan-

trekkelijk te maken om sociaal te investeren. 

Dit gebeurt door een vraaggerichte dienst-

verlening aan te bieden en een goede 

match te maken tussen vraag en aanbod 

van arbeid. Maar ook door het organiseren 

van publiek private projecten en arrange-

menten die voor beide partijen aantrekkelijk 

zijn en waarbij de creativiteit van de markt 

wordt gestimuleerd.

5.  Zijn prestatieladders een alternatief voor  

Social Return? 

Nee. Social Return en prestatieladders zijn  

in wezen verschillende instrumenten met 

overlappende doelstellingen. 

 

Het algemene doel van de genoemde pre statie-

ladders is te bewerkstelligen dat bedrijven 

meer doen voor mensen met een kwetsbare 

arbeidsmarktpositie. Hiervoor krijgen ze er-

kenning in de vorm van een sociaal keurmerk. 

Door zich te laten meten, kunnen bedrijven 

laten zien in welke mate zij ‘sociaal onder-

nemen’, dat wil zeggen; mensen aannemen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het zegt 

dus vooral iets over werkplekken en wat een 

bedrijf al heeft gedaan, los van een aanbeste-

ding. Prestatieladders kunnen (juridisch) niet 

worden ingezet bij Europese aanbestedingen 
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ter vervanging van Social Return. Bij (meer-

voudig onderhandse) aanbestedingen kan  

een trede op een prestatieladder bij sommige 

opdrachtgevers een (gedeeltelijke) ontheffing 

geven bij Social Return. 

6.  Voorkomt Social Return (het stimuleren  

van) keten- en netwerksamenwerking? 

Nee. Binnen de werkwijze en toepassing van 

Social Return van veel gemeenten is Social 

Return, evenals andere aspecten van het  

contract, (deels) overdraagbaar op de 

 uit voering van de opdracht. Op deze wijze  

wensen gemeenten de keten sociaal te  

stimuleren, het draagvlak van Social Return  

te vergroten, evenredig en proportioneel  

sociale inzet te beleggen binnen leveranciers 

en onderaannemers. Ook kan het onder  

bepaalde omstandigheden baten om Social 

Return binnen het netwerk van leveranciers  

te beleggen in het kader van duurzaam en 

passend resultaat. 

De gemeenten stimuleren leveranciers om 

 Social Return op best passende wijze in te 

 vullen en denken ook graag mee in mogelijk-

heden.

7.  Telt Social Return mee voor de banen-

afspraak (of quotumregeling)? 

Ja/nee. De doelgroep van de banenafspraak 

(van het sociaal akkoord) betreft mensen met 

een arbeidsbeperking. Deze mensen vallen 

binnen de doelgroep van Social Return. De 

doelgroep van Social Return is echter breder 

dan de doelgroep van de  banenafspraak,  

ook werklozen die geen handicap hebben, 

leerlingen, en mensen met een loonwaarde 

van (boven) het wettelijk minimumloon vallen 

onder de Social Return doelgroep, maar niet 

onder de banenafspraak.

8.  Is er grip op Social Return, zijn de resultaten 

inzichtelijk? 

Ja. De Social Return opdrachtgevers hebben 

steeds meer aandacht voor de controle en 

monitoring van resultaten op het gebied van 

Social Return. Waar in het verleden opdracht-

nemers die afspraken niet nakomen daar wel 
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eens mee wegkwamen, signaleren Social  

Return opdrachtgevers tussentijds onder- 

realisaties en attenderen de opdrachtnemers 

om alsnog versneld in actie te komen.  

Hiervoor zijn enkele monitoringstools op de 

markt en deze worden steeds vaker gebruikt. 

Opdrachtnemers die onvoldoende uitvoering 

geven aan Social Return lopen het risico op 

een sanctie. 

9.  Is Social Return duurzaam? 

Ja/nee. Dankzij Social Return zijn veel werk-

gevers in actie gekomen om werkplekken te  

realiseren voor mensen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt. In veel gevallen hebben 

werkgevers ervaren dat deze mensen ook een 

goede inbreng en kwaliteit hebben voor het 

bedrijf en zijn ze enthousiast geworden om 

met deze doelgroepen te blijven werken.  

 

Social Returnopdrachtgevers willen zoveel 

mogelijk mensen zo lang mogelijk laten  

profiteren van Social Return als deze persoon 

nodig heeft. Afhankelijk van de situatie kan  

iemand voor Social Return meetellen voor 1,  

2 jaar of zelfs langer. Binnen de huidige flexi-

bele arbeidsmarkt zijn daarentegen niet alleen 

 duurzame banen gewenst of mogelijk.

10.  Heeft Social Return een prijsopdrijvende 

werking? 

Nee. Weerstand tegen Social Return begint 

vaak met dit punt. Onderzoek (TNO) heeft 

laten zien dat dit niet het geval is. Het neemt 

niet weg dat het plaatsen van Social Return-

kandidaten extra inspanningen van werk-

gevers kan vragen (met name ten aanzien 

van begeleiding). Daar staat tegenover, dat er 

instrumenten en (loonkosten-)subsidies zijn, 

die werkgevers ondersteunen en verlichten. 

Werkgevers die Social Return slim inzetten 

kunnen ook financieel er goed uit komen bij 

de inzet van mensen met achterstand tot de 

arbeidsmarkt.  

 

Bron (bewerkt door Interpactum):  

Stedelijk Bureau Social Return Amsterdam
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1.  Zorg voor een proportionele eis Social  

Return  

Het is belangrijk om per aanbesteding te  

bekijken of een Social Returnverplichting  

van 5% van de aanneemsom haalbaar en 

 proportioneel is. Bij (arbeidsextensieve) aan

bestedingen met minder dan 30% arbeid  

zal 5% Social Return van de opdrachtwaarde  

niet haalbaar en proportioneel zijn. Hanteer in 

deze gevallen een percentage van de loonsom 

of een lager percentage van de projectsom, 

bijvoorbeeld 2%. 

2.  Betrek (ervarings)deskundigen bij opstellen 

van de sociale paragraaf in het bestek 

De invulling van Social Return blijkt succes

voller als er van tevoren is nagedacht over  

de mogelijkheden en beperkingen bij een  

 specifieke aanbesteding. Betrek zo vroeg  

 

 

 

 

 

mogelijk in het aanbestedingstraject de  

adviseurs die Social Return begeleiden en 

/of sociale doelgroepen plaatsen bij de  

aanbesteding/contractvorming. 

3.  Kies een brede(re) invulling van Social  

Return, niet sec werkplekken 

Denk met de opdrachtnemer mee bij de  

invulling van Social Return en wees daarbij 

flexibel. Kijk niet alleen naar het aanbod  

(wie heb je te plaatsen?) maar kijk vooral  

ook creatief naar de mogelijkheden van  

de werkgever.  

 

Zorg ook dat Social Return kan worden  

in ge zet om duurzaam waarde toe te voegen 

aan de doelgroepen zodat zij beter inzetbaar 

zijn en een breder perspectief krijgen op werk. 

Niet alleen reguliere werkplekken maar ook 

OPDRACHT-
GEVERS
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leerwerkplekken, stageplaatsen, werkervarings 

plaatsen en dergelijke kunnen interessant zijn 

voor de doelgroepen. 

4.  Laat ruimte over voor flexibiliteit en  

creativiteit bij de invulling van Social Return 

De Social Returnverplichting moet in principe 

binnen de projectperiode en op het project 

 gerealiseerd worden. In de praktijk zijn vaak  

ruimere invulmogelijkheden gewenst of nodig. 

Ga daarom vroegtijdig met de opdrachtnemer 

in gesprek en bespreek tussentijds de vorde

ringen en belemmeringen. Geef ruimte voor 

 invulling binnen de sector, bij andere bedrijven 

of organisaties. Bijvoorbeeld door inschakeling 

van een kringloopbedrijf of intermediaire bedrij

ven als InfraWerkt of SPG Infra. Deze bieden 

een meer beschermde omgeving voor werk

nemers en kunnen langere trajecten invullen.

5.  Ondersteun langdurige trajecten  

en regionale invulling 

Opdrachtnemers en medewerkers zoeken naar 

continuïteit. Mogelijkheden voor het doorplaat

sen van Social Return werknemers op verschil

lende opdrachten is aantrekkelijk. Zoek daarom 

samenwerking op met andere Social Return 

 opdrachtgevers en opdrachtnemers in de regio. 

6.  Stel voorwaarden aan monitoring  

en verantwoording 

Monitoring van Social Return is belangrijk, zodat 

iedereen Social Return serieus neemt en tijdige 

bijsturing mogelijk is. Stel een format op voor 

monitoring en verantwoording. De opdracht

gever verantwoordt dat de opgevoerde mede

werkers en kosten daadwerkelijk zijn gerea

liseerd. Streef naar ‘verantwoord verantwoorden’ 

en beperk de administratieve lasten. 
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1.  Wees proactief, neem zelf de eerste stap 

Onderhoud (vroegtijdig) contact met Social 

Returnopdrachtgevers. Laat als opdrachtnemer 

aan de opdrachtgever zien op welke manier 

Social Return voor u het beste kan werken. 

Hiermee kunt u invloed hebben op de invulling 

omtrent Social Return.

2. Bekijk welke functies in uw bedrijf  

geschikt zijn voor Social Return 

Belangrijk is te beseffen dat de doelgroep veel 

breder is dan vaak gedacht wordt. Doelgroepen 

kunnen zijn: werklozen van de gemeente of 

UWV, arbeidsgehandicapten, stagiair(e)s en 

leerlingen. Welke doelgroepen passen binnen 

uw organisatie? Hoe kunt u hen goed inwerken 

en behouden voor uw bedrijf? 

3.  Bepaal de strategie 

Bepaal of Social Return voor u een manier is 

om aan (aanbestedings)verplichtingen te  

voldoen, of een wijze om het verschil te maken 

in meerdere opzichten: naar de opdrachtgever, 

de medewerkers en de maatschappij. Het  

bieden van werk aan mensen met afstand tot 

de arbeidsmarkt in uw bedrijf kan uw organi

satie verrijken. Onderzoek de mogelijkheden 

en bespreek in uw bedrijf of u structureel  

sociaal wilt bijdragen.  

4.  Leer de mensen kennen 

U leert de mensen kennen, door ze aan het 

werk te zetten. Zo leert u wat voor vlees u in de 

kuip heeft. Het is belangrijk om deze mensen 

goed te begeleiden, scholing te bieden en 

soms nog meer te faciliteren (bijvoorbeeld  

OPDRACHT-
NEMERS
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met reiskostenvergoedingen). Er zijn organisa

ties (Werkgeverservicepunten van gemeenten) 

die u kunnen adviseren, instrumenten te bieden 

hebben (bv. Loonkostensubsidie of norisk

polis) en die u hierin kunnen ontlasten.

5.  Ga gericht op zoek naar ketenpartners om 

MVO-beleid en het beleid met betrekking tot 

inzet van Social Return vorm te geven.  

Stuur aan op een professionele, gekwalificeerde 

intermediaire organisatie tussen uzelf en de 

‘kaartenbak’ of zet zelf een specialist in. Geef 

uw eigen medewerkers hiervoor tijd en ruimte 

 

Stem de eisen aan kandidaten af met de 

 gemeente en toets daar op haalbaarheid.   

Streef naar creatieve en duurzame invulling, 

bijvoorbeeld door jobcarving (het geschikt 

maken of creëren van banen voor doelgroepen 

met achterstand tot de arbeidsmarkt).

6. Geef uw bestaande medewerkers sturing en 

begeleiding bij inzet Social Return. Zorg voor 

de juiste verhouding tussen uw vakmensen en 

de Social Returndoelgroep 

Houdt u er rekening mee dat bestaande mede

werkers sturing en begeleiding nodig hebben 

bij inzet op Social Return, zodat ze om kunnen 

gaan met de doelgroep van Social Return. Niet 

iedere chauffeur is bijvoorbeeld ook geschikt 

om iemand uit de doelgroep mee te hebben  

in het werk. Bouw op, selecteer, train en 

 ontwikkel uw medewerkers.
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Meer (regionale) afstemming

Zolang als Social Return in Nederland bestaat 

iser sprake van een grote diversiteit in beleid, 

doegroepen en uitvoering van Social Return. 

Ofschoon maatwerk een belangrijke succesfactor 

van Social Return is, hebben veel werkgevers wel 

behoefte aan meer afstemming tussen verschil

lende Social Returnopdrachtgevers waar ze mee 

te maken hebben. Om deze reden werken steeds 

meer Social Returnopdrachtgevers samen en 

stemmen zij beleid en uitvoeringsregels met 

elkaar af. Zo vindt steeds meer ondersteuning van 

werkgevers plaats middels regionale werkgevers

servicepunten. Ook werken veel gemeenten  

samen in een regionaal werkbedrijf waarin ze met 

elkaar afstemmen op het gebied van werkgevers

benadering, instrumenten en Social Return. Hierin 

zoeken overheden nadrukkelijk ook meer de  

inbreng van en samenwerking met werkgevers.

Participatiewet 

De invoering van de Participatiewet (per 11

2015) heeft meer verantwoordelijkheden weg

gelegd bij de gemeenten. Ze zijn nu niet alleen 

meer verantwoordelijk voor de WWBers, maar 

ook voor (nieuwe instroom) SW en Wajong met 

Arbeidsvermogen (AV). Wajongers zonder AV 

blijven onder het UWV. De gemeente kan nu 

onder bepaalde voorwaarden het loon aanvullen 

(Loonkostensubsidie) van mensen die geen 

Wettelijk Minimumloon (WML) kunnen verdienen. 

Ook kan de gemeente een ‘No risk’polis afsluiten 

of extra begeleiding bieden. Deze regelingen 

kunnen ook van toepassing zijn bij het plaatsen 

van mensen in het kader van Social Return.

 

Banenafspraak (sociaal akkoord)

Voorafgaand aan de Participatiewet heeft het 

kabinet met sociale partners een Sociaal Akkoord 

gesloten waarin de banenafspraak is afgesproken. 

Werkgevers hebben beloofd voor 2026 100.000 

extra banen te realiseren voor werklozen met 

een arbeidshandicap die geen Wettelijk Mini

mumloon kunnen verdienen. De overheid zal 

zelf ook 25.000 extra banen realiseren. Werk

gevers die mensen willen plaatsen in het kader 

van Social Return kunnen meegeteld worden in 

het kader van de banenafspraak (mits het mensen 
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betreft met minder arbeidsvermogen dan 

 Wettelijk Minimumloon of met een arbeids

handicap).

Quotumregeling 

De Wet Banenafspraak en Quotum arbeids

beperkten legt de banenafspraak uit het sociaal 

akkoord wettelijk vast en regelt hoe het aantal 

gerealiseerde extra banen wordt gemeten. Als 

stok achter de deur bevat de Participatiewet 

een uitgewerkte quotumregeling. Dit quotum 

arbeidsbeperkten wordt pas geactiveerd als 

werkgevers de aantallen banen uit de banen

afspraak niet realiseren. Dit gebeurt na overleg 

met gemeenten en sociale partners. Tijdens 

de quotumregeling krijgen werkgevers met 25 

medewerkers of meer de verplichting om een 

bepaald percentage mensen met een arbeids

beperking in dienst te nemen. Indien deze werk

gevers daar niet aan voldoen, betalen zij een 

heffing voor niet vervulde plekken. Het eerste 

beoordelingsmoment vindt in 2016 plaats en 

gaat over het jaar 2015. Bij de beoordeling gaat 

het om het aantal extra gerealiseerde banen ten 

opzichte van de peildatum 1 januari 2013. Bij 

onderrealisatie van de afspraken kan de Quotum

regeling ingaan. Mocht de Quotumregeling 

 ingaan dan kan dit mogelijk ook een effect 

 hebben op het Social Returnbeleid, al is het   

nog te vroeg om daarop te speculeren.  

Veranderende arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt verandert voortdurend en vraagt 

steeds meer flexibiliteit, waarin mensen breed 

 inzetbaar zijn. Ondanks ontwikkelingen waarin 

steeds minder sprake is van laaggeschoold werk, 

zal door de ontgroening en vergrijzing behoefte 

zijn aan mensen aan de onderkant van de 

arbeids markt. Investeren en scholen in deze 

groep (in plaats van afschrijven) is daarom van 

groot belang. Social Return kan daarbij helpen. 
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•  Op www.pianoo.nl staan diverse handreikingen en 

voorbeelddocumenten op het gebied van Social 

Return. 

•  Handleiding Social Return bij inkoop door  

gemeenten  

(bron: BESO).

•  Veelgestelde vragen bij Social Return bij het Rijk 

(bron: BZK).

•  Handleiding Social Return voor opdrachtnemers 

in de bouw en infra  

(bron: Technisch Bureau Bouwnijverheid).

•  Handleiding Social Return bij het Rijk  

(bron: Rijksoverheid).

•  Leidraad Social Return Amsterdam  

(bron: Gemeente Amsterdam).

•  Eindrapport ‘Sociaal aanbesteden in het groen’ 

(bron: Branchevereniging VHG).

•  Module Aanbestedingsrecht: Social Return  

(bron: mr. M.E. Pellinkhof, Kluwer)

•  Social Return ‘Van verplichting naar verbinding’ 

(bron: NVRD)

•  Social Return: de maatschappelijke hefboom naar 

een arbeidsdroom (bron: Stichting Herstelling)

AANVULLENDE 
INFORMATIE
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•  gemeente.groningen.nl/aanbesteden/ 
    social-return-en-sociaal-inkopen

•  www.leeuwarden.nl/socialreturn

•  www.amsterdam.nl/gemeente/  
    organisatiediensten/social-return/social-return

•  www.socialreturnmaastricht.nl/

•  www.utrecht.nl/werk-en-inkomen/
    social-return/

•  www.rotterdam.nl/socialreturn

•  www.denormaalstezaak.nl

•  www.beso-brabant.nl

•  www.pso-nederland.nl

• www.podium24.nl/socialreturn     

WEBSITES
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Dit relatiegeschenk ‘Groningen inspireert 

Social Return’ is tot stand gekomen door 

samenwerking tussen gemeente Groningen 

en InterPactum. Daarnaast hebben  

verscheidene gemeenten en werkgevers uit 

het hele land hieraan een bijdrage geleverd. 

Het is een uitgave van een reeks inspiratie-

boekjes, waarin in iedere uitgave een andere 

gemeente, arbeidsmarktregio of andere 

overheidsinstelling centraal staat.

©Copyright Gemeente Groningen,

juli 2015

Ontwikkeling en productie

Gemeente Groningen

& InterPactum

www.interpactum.nl

Met medewerking van

Gemeente Eindhoven

Gemeente Groningen

Gemeente Leeuwarden

Gemeente Maastricht

Gemeente Utrecht

Stedelijk Bureau Social Return Amsterdam

Werkgeverservicepunt Rijnmond (Rotterdam)

BIOS-groep

Donkergroen

Visschedijk

BAM Infra

Aelbers Personeel

Machinefabriek Rusthoven

MNO Vervat

KWS/Markant

Sympany

Laudy Bouw

Centric

Bouwmensen

Bouwend Amsterdam

Bouwend Nederland

Redactie

Ynske Plas, Eric Wams (Gemeente 

Groningen) en Rombout Jas (InterPactum).

Eindredactie

Frans Zantman en 

Eeke Jagers (InterPactum).

Vormgeving

Van Riet Ontwerpers

Druk en afwerking

Gianotten Printed Media

COLOFON

54



55




