
Werkgesprek PvdA 
Sociale innovatie, sociaal ondernemerschap, sociaal aanbesteden 



Ontwikkeling arbeidsmarkt: technologische innovatie 

1.  Nieuwe technologie 
2.  Mismatch op de arbeidsmarkt 
3.  Tweedeling tussen cans en cannots (Sociaal Cultureel Planbureau) 

22-03-2018 



Ontwikkeling arbeidsmarkt: VN-Verdrag Handicap 

Ondertekend door NL op 30 maart 2007; in werking op 24 juni 2016 
 
1.  Overheid verplicht te zorgen voor een samenleving waarin iedereen mee kan 

doen en keuzevrijheid heeft (inclusieve samenleving) 

2.  Autonomie, gelijkheid en participatie zijn het uitgangspunt 

3.  Het VN-verdrag schrijft voor dat mensen met een beperking betrokken moeten 
worden bij besluiten over regelgeving en beleid die hen aangaan 

 
 
Bron: Brochure College van de Rechten van de Mens VN Verdrag Handicap 
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Ervaringen van kandidaten/werknemers met werk 

 
q  Verwachtingsmanagement 

q  Geen functies, maar taken 

q  Informatievoorziening moet duidelijker 
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Participatiewet 
Doel: iedereen met of zonder beperking aan het werk 
 
Vervangt:  
•  Wet werk en bijstand (Wwb) 
•  Wet sociale werkvoorziening (Wsw) 
•  Groot deel Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) 
 

22-03-2018 



Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten 
 
•  100.000 + 25.000 extra banen in 2026 voor mensen met arbeidsbeperking 
•  Landelijk niet genoeg banen: quotum organisatie  ≥ 25 werknemers 
•  Tot nu toe: bedrijven wel genoeg banen, overheid niet (kijken naar onderzoek) 
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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. 

Ontwikkeling arbeidsmarkt: sociaal aanbesteden 
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Social Return (SROI) 
 
voorwaarde in aanbestedingen t.b.v. 

het creëren van werk(ervarings)plaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
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Toegestaan om de aanbesteding voor te behouden aan organisaties met ≥ 30% 
arbeidsbeperkten of ‘kansarmen’ zoals werklozen, leden van achtergestelde 
minderheden of andere maatschappelijk gemarginaliseerde groepen: 
Ø  Sociale ondernemingen: ondernemingen met als hoofddoel: maatschappelijke 

en professionele integratie of herintegratie van gehandicapten en kansarmen 

Voorbehoud sociale ondernemingen Aanbestedingswet 
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Sociaal ondernemerschap 
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Toolbox Emmen 
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Technologische en sociale innovatie 



 
Social innovation can be defined as the development and implementation of 
new ideas (products, services and models) to meet social needs and create 
new social relationships or collaborations. 
 
 
 
Bron: 
European Commission, Directorate-General Regional and Urban Policy and Directorate General 
Employment, Social affairs and Inclusion, Guide to social innovation, 2013, p. 6 

Sociale innovatie 
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Belonen van social impact 
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ü  Eenvoudig en efficiënt social impact tonen 

ü  Belonen door inkopers via opdrachten en aanbestedingen 

ü  Gezamenlijk ontwerp ondernemers en inkoop gemeenschappelijke taal 

Belonen van social impact 
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Ontwikkeling arbeidsmarkt: arbeidspool 

Werknemers in dienst van arbeidspool (duurzame arbeidsrelatie): 
ü  Verschillende werkgevers gezamenlijk een pool 
ü  Detachering vanuit de arbeidspool 
ü  Werkgevers betalen tarief: opleiding en begeleiding vanuit arbeidspool: 

ontzorging 
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Samenwerkende werkgevers in arbeidspool 

Ø  Kennis delen en elkaar helpen 

Ø  Ideeën uitwisselen 

Ø  Goede samenwerking met gemeente/UWV 
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Samenwerking met sociale en inclusieve ondernemers 

1.  Ondernemers als partners van de gemeente bij creëren van werk 

2.  Inspelen op reëel bestaande baanopeningen 

3.  Regionale aanpak 
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Vertrouwen 
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