
2 Perspectief op social return

1. 

Social return (ook wel social return on investment genoemd, SR of sroi) is een 
instrument voor met name gemeenten om sociale doelstellingen te realiseren 
bij aanbestedingen en bij het verlenen van subsidie en vergunningen. Veelal 
gaat het om het creëren van (extra) werkplekken voor de doelgroep van de 
Participatiewet en de baanafspraak uit het Sociaal akkoord of andere groepen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Wanneer kun je social return succesvol noemen? Die vraag beantwoorden de 
gemeenten en de werkgevers heel verschillend. Voor gemeenten telt met name 
het macro-economische perspectief: terugdringen van het aantal uitkeringen 
voor mensen, die kunnen werken.
Voor werkgevers geldt dat de inzet van social return toegevoegde waarde 
moet hebben voor het bedrijf(sproces). Het moet bijdragen aan de continuïteit 
en winstgevendheid van het bedrijf en de risico’s moeten binnen aanvaardbare 
grenzen blijven. 
Twee volstrekt verschillende insteken. Niet vreemd, want de belangen en focus 
van beide stakeholders, gemeente en onderneming, verschillen nogal. 
Maar wat zijn dan die verschillen en – belangrijker – waar zitten de overeen-
komsten, waarin vinden ze elkaar?

Zowel gemeenten als werkgevers herkennen zich in het beoogde doel ‘meer 
mensen volwaardig duurzaam aan het werk’. Aan alle dialoogtafels komt direct 
de nuance op tafel: beide stakeholders zien in dat dit einddoel lang niet altijd 
haalbaar is.
Want wat betekent ‘duurzaam’ bijvoorbeeld als contracten voor onbepaalde tijd 
toch al steeds schaarser worden? En vanuit de opdrachtgever is social return 
bij aanbestedingen niet het enige en ook niet het belangrijkste criterium – eerst 
en vooral moet de aanbesteding een goede uitvoering van het werk garanderen 
tegen zo laag mogelijke kosten.

Wat is het doel van social 
return en wanneer is het 
succesvol? 
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Vooraf zijn bij de deelnemers de uitdagingen opgehaald, waar wat hen betreft 
een oplossing voor zou moeten komen om social return beter te laten werken:

 

Competentieprofielen: welke kenmerken maken social return tot  
een succes? 
We vroegen de opdrachtgevers onder de deelnemers naar kenmerken van 
opdrachtnemers die bijdragen aan het succes van social return en omgekeerd. 
Hieronder de uitkomsten van deze interessante exercitie. 

Opdrachtgevers over succesvolle kenmerken van opdrachtnemers 
 ċ Intrinsiek gemotiveerd

 ċ Betrouwbaar 

 ċ Proactief 

 ċ Deskundig, met kennis van zaken

 ċ Creatief

2. Randvoorwaarden

 ċ Gemeenten stellen erg wisselende 

eisen

 ċ Verdringing van arbeid

 ċ Moeite met vinden van kandidaten

 ċ Behoefte aan expliciete 

activiteiten SROI

 ċ Draaideureffect

 ċ Geen duurzaam stysteem

 ċ Social return moet transparanter

Werkgevers

 ċ Proactive samenwerking

 ċ In co-creatie verzilveren van kansen

 ċ Meer bereiken met creativiteit

 ċ Meerjarenperspectief / 

duurzaamheid

 ċ Landelijke richtlijnen over 

toepassing SROI

 ċ Monitoring en meetbaarheid in 

aanbestedingen

Gezamenlijk

 ċ Omgaan met diverse beperkingen

 ċ Meer draagvlak voor social return

 ċ Onmogelijkheden van voorwaarden 

SROI

 ċ Maatwerk leveren aan werkgever, 

terwijl we in beleid willen 

afbakenen

 ċ Juridische uitdagingen

 ċ Werkgever niet overvragen

 ċ Onvoldoende regionale 

afstemming

Gemeente
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Opdrachtnemers over succesvolle kenmerken van opdrachtgevers
 ċ Klantgericht

 ċ Oog voor social-returnpotentie/-prestatie opdrachtnemer 

 ċ Focus op samenwerken

 ċ Betrouwbaar

 ċ Werkt integraal en met visie

 ċ Faciliteert het proces.

Systeemeisen voor praktische uitvoering social return
Met de komst van de Participatiewet is de verantwoordelijkheid gedecentrali-
seerd: van centrale overheid naar gemeente. Elk van de 393 gemeenten –  
in het beste geval iedere arbeidsmarktregio (35 stuks) – heeft eigen eisen en 
randvoorwaarden geformuleerd en de uitvoeringspraktijk kan in twee naastgele-
gen gemeenten daardoor erg verschillen. 

Meer uniformiteit van de eisen en kaders van de verschillende opdrachtgevers 
is een belangrijk verbeterpunt. Evenals eenvoud van het systeem – simpel te 
begrijpen, gemakkelijk uit te voeren. De inspanningen en kosten van administra-
tieve lasten tellen voor werkgevers.

Het monitoren van de uitvoeringspraktijk is nodig. Als partijen samen een syste-
matiek ontwikkelen, nemen ze automatisch de belangrijkste randvoorwaarden 
van beide stakeholders mee in de uitvoering. De beoordeling en monitoring 
van social return in de praktijk moet transparant zijn: toegankelijk voor zowel 
opdrachtgevers als leveranciers.
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Wat kan je nu zelf, met elkaar of met andere partijen doen om social return 
effectiever te maken? Er zijn veel goede ideeën geopperd, meer of minder 
ingrijpend, rijp en groen. Hieronder de tips in een notendop.

Opdrachtgevers / gemeenten
 ċ Voor opdrachtgevers waren er veel tips om social-returneisen realistischer te 

maken door in gesprek te gaan met opdrachtnemers over (de haalbaarheid van) 

wat je wilt bereiken, over mogelijkheden voor beide partijen en over de vraag of 

het doel op een andere manier gemakkelijker gehaald kan worden. 

Marktconsultatie – langdurige contracten – plan van aanpak met sector of 

regio – ontschotten subsidies – eerdere inclusieve prestaties meetellen.

 ċ Ook zal meer uniformiteit in regels en regelingen tussen gemeenten het voor de 

opdrachtnemers gemakkelijker maken.

Uniforme criteria – landelijke leidraden afspreken – lokaal gunnen en ook 

buitenregionale plaatsingen meetellen.

 ċ Aan de uitvoeringspraktijk valt nog veel te verbeteren

Vindbaar maken doelgroep – handvatten bieden voor invulling – één contact 

voor werkgevers – tijdelijke pools creëren. 

 ċ Verder is het van belang te blijven werken aan voldoende draagvlak binnen de 

gemeentelijke organisatie.

Practice what you preach – draagvlak en bewustzijn zowel bestuurlijk als bij 

ambtenaren

 ċ Tot slot was er de oproep om kennis te ontwikkelen en te delen, dat inspireert, 

motiveert en activeert alle stakeholders

Duidelijkheid in voortraject – (regionaal) expertise uitwisselen – social return 

zichtbaar maken – social return monitoren en evalueren

Opdrachtnemers / werkgevers
 ċ Opdrachtnemers kunnen proactief handelen door zelf met voorstellen te komen 

voor invulling van social-returneisen in een aanbesteding. Ook helpt het als zij 

creatief kijken naar de mogelijkheden voor werk in hun bedrijf

Passend werk dat matcht met (vaak beperkte) kwaliteiten doelgroep – 

Flexpools op brancheniveau voor meer duurzaamheid – innovatie en R&D met 

startups voor passende werkgelegenheid – doelgroep betrekken in toekomst-

visie organisatie

 ċ Werkgevers die zich meer verdiepen in social return kunnen hun eigen 

toepassingspraktijk ontwikkelen

Dialoog met gemeente – samenwerken met sociale ondernemers – aansluiting 

zoeken bij relevante netwerken (o.a. branche) – bewustzijn in eigen organisa-

tie vergroten – visie en aanpak uitwerken

3. Tips uit de conferentie: 
acties van opdrachtgevers  
en opdrachtnemers
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 ċ Negatief denken (bijv. niet gehaald 

= boete) 

 ċ Vasthouden aan lokaal beleid, denk 

regionaal en bovenregionaal

 ċ Inkopen op laagste prijs

 ċ Klagen en probleemdenken

 ċ Werkplekken aanbieden zonder 

ontwikkelperspectief

 ċ Social return zien als vreemde een 

in de bijt

Opdrachtgevers en opdrachtnemers gezamenlijk
 ċ Door gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen, kom je verder

Dialoog buiten aanbesteding om – concrete afspraken maken – meer unifor-

miteit in uitvoeringsregels binnen arbeidsmarktregio én landelijk – subsidies 

herstructureren met voor heel Nederland eenduidige financiële regelingen.

 ċ Werk moet meer aansluiten bij mogelijkheden werknemers

Juiste formulering benodigde vaardigheden en competenties – onderzoek 

naar toekomstige behoeften, passende kwalificaties

 ċ Kennisdelen

Successen vieren – opdrachtgevers en opdrachtnemers delen kennis met 

elkaar – concrete voorbeelden van mogelijk werk-/opleidingsplekken – goede 

praktijkvoorbeelden – investeren in onderlinge contacten

Goede voornemens van opdrachtgevers

 ċ Flexpools helpen opzetten

 ċ Pool van sociaal ondernemers 

formeren

 ċ Dialoog met werkgevers in de 

regio organiseren, kwetsbaar 

opstellen

 ċ Open dialoog voeren met 

opdrachtgevers

 ċ Directie en management (lijn) 

meer betrekken, voeden met tips 

en stimuleren

 ċ Meer zichtbaar maken wat we 

al doen

 ċ Beoordelingssystematiek waarbij 

prestaties gewogen meetellen, 

transparant en feitelijk

 ċ Flexibel omgaan met locatie-eis: 

daar waar werkgever ruimte heeft 

 ċ Ontwikkelen regionaal beleid en 

meer uniformiteit

 ċ SR vanuit intrinsieke motivatie 

vormgeven

 ċ Bewustmaken collega’s

 ċ Businesscases ontwikkelen voor 

opleiden & plaatsen, win-win-win, 

jezelf blijven

Mee beginnen Mee doorgaan Mee stoppen

Goede voornemens van opdrachtnemers


