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Veel gemeenten willen bij aanbestedingen rekening 
houden met sociaal ondernemen. Hoe doe je dat op 
een eerlijke manier? Apeldoorn weet het. 
M et de Prestatieladder Socialer Ondernemen. 
TEKST: WENDY BRAANKER, BEELD: ROY WOLFS, CURVE

Sociaal ondernemen in Apeldoorn

Prestatieladder toont sociaal gezicht

praktisch en heel klantvriendelijk 
instrument”, zegt Manon Boerkamp, 
projectleider Sociaal Aanbesteden 
van de gemeente Apeldoorn. Ook de 
gemeente zelf ging langs de meetlat. 
“We kwamen uit op trede 3.”

ERKENNING
De PSO kent vier stadia of treden: 
de aspirant-status, trede 1, trede 2 en 
trede 3 (de hoogste score). Met een 
rekentool wordt de sociale bijdrage 
van een gemeente of onderneming 
vastgesteld aan de hand van een 
aantal criteria, waaronder het aantal 
mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt dat het bedrijf in dienst 
heeft, het soort contract en het aantal 
uren. “Wat ook meetelt is of bedrijven 
werk uitbesteden aan een sw-bedrijf 
of aan een ander bedrijf met een 
PSO-erkenning”, vertelt Smit, die 
de PSO samen met enkele TNO-
collega’s, zeven sw-bedrijven, zeven 
toonaangevende reguliere bedrijven 
en Stichting PSO-Nederland ontwik-

Onduidelijkheid
TNO heeft met de hulp van Start Foundation een aanbestedingsjurist in 
de arm genomen om na te trekken of de PSO daadwerkelijk ingezet mag 
worden bij aanbestedingen. Aukje Smit: “Gemeenten hadden nogal wat 
reserves, omdat ze vreesden voor juridische belemmeringen.” Volgens 
de aanbestedingsjurist zijn de mogelijkheden om de PSO in te zetten bij 
Europese aanbestedingsprocedures heel beperkt. “Maar bij opdrachten 
onder de Europese drempel en bij overheidsopdrachten voor een 2B-
dienst kunnen gemeenten de PSO als geschiktheidseis of gunningscri-
terium hanteren. Het grootste deel van de overheidsaanbesteding is niet 
Europees.”

 De Prestatieladder 
Socialer Ondernemen 
(PSO) geeft gemeenten 
en bedrijven inzicht in 
hoeverre ze bijdragen 

aan het aan werk helpen van mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Een goede score is goed voor het 
imago. Plus: bedrijven die de PSO 
inzetten, hebben een grotere kans om 
een opdracht in de wacht te slepen.
Apeldoorn heeft een voortrekkersrol 
als het gaat om de inzet van de PSO. 
De eerste aanzet daartoe werd gege-
ven in de zomer van 2011, met het 
besluit om sociaal aanbesteden op te 
nemen in het gemeentelijk aanbeste-
dingsbeleid. Een toevallige ontmoe-
ting met Aukje Smit, projectleider 
PSO bij TNO, zorgde voor de rest. 
In mei 2012 besloot het college van 
Apeldoorn een pilot te starten met 
de PSO. In september van dat jaar 
werden ondernemers geïnformeerd 
en eind 2012 werden zij uitgenodigd 
om dit traject in te gaan. “Het is een 
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Prestatieladder toont sociaal gezicht
kelde. “Sw-bedrijven hebben ervaring 
met het inzetten van kwetsbare groe-
pen en ook reguliere bedrijven met 
behoefte aan een erkenning voor hun 
sociale prestaties hebben belangrijke 
input geleverd.”
De PSO-doelgroep bestaat uit lang-
durig werklozen, mensen met een 
arbeidsbeperking zoals opgenomen 
in het sociaal akkoord en mensen die 
stage lopen in het kader van een be-
roepsbegeleidende leerweg (BBL) of 
beroepsopleidende leerweg (BOL 1 en 
2). Het doel is duidelijk: meer duur-
zame werkplekken voor deze groep. 
De PSO zet werkgevers aan socialer te 
ondernemen en maakt hun inzet ook 
zichtbaar en meetbaar. “Het is een 
goed hulpmiddel voor gemeenten om 
bedrijven te stimuleren als ze op dit 
vlak goed bezig zijn. Dus niet straf-
fen, maar belonen”, zegt Smit.

KORTING
Zodra Apeldoorn de PSO had in-
gelijfd, benaderde de gemeente vijf 
partijen voor een meerjarige aanbe-
steding voor straatwerk. Boerkamp: 
“De partijen die werden uitgenodigd 
om een off erte in te dienen, kregen te 
horen dat sociaal ondernemen onder-
deel zou uitmaken van de gunnings-
criteria. Dus kregen zij het advies: 
vraag de PSO aan.” Alle vijf deden dat 
en volgens de projectleider Sociaal 
Aanbesteden raakten de bedrijven 
steeds enthousiaster en waren ze ook 

nog eens blij verrast met de uitkomst 
van het nieuwe meetinstrument. 
“Een van de deelnemers dacht voor 
de aspirant-status te gaan, schroefde 
dit een week later op tot trede 1 en 
kwam uiteindelijk terecht op trede 3. 
Dit bedrijf deed meer voor mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt 
dan het zelf dacht.”
De deelnemende bedrijven kregen 
een fi ctieve korting als zij een trede 
op de PSO-ladder hadden; hoe hoger 
de trede, hoe hoger de korting. De 
aspirant-status stond voor een fi ctieve 
korting van 7 procent, trede 1 voor 
10 procent, trede 2 voor 13 procent 
en trede 3 voor 15 procent. “Niet de 
partij die het laagst had ingeschreven 
kreeg de opdracht”, vertelt Boerkamp, 
“maar het bedrijf dat iets hoger had 
ingeschreven en dankzij de fi ctieve 
korting lager uitkwam.”

VOORUIT
De PSO-pilot in Apeldoorn loopt 
tot eind dit jaar. Daarna beslist de 
gemeente of het dit nieuwe meetin-
strument defi nitief gaat invoeren. 
De ervaring tot nu toe geeft veel 
aanleiding om ermee door te gaan, 
zegt Johan Kruithof, wethouder Werk 
& Inkomen, Onderwijs en Sport. Zelf 
is hij positief omdat het de gemeente 
en bedrijven in staat stelt hun sociale 
gezicht te laten zien. Collega-onder-
nemers worden volgens de wethouder 
uitgedaagd ook mee te doen. “Bijna 
alle ondernemers hebben een sociaal 
hart.” Kruithof denkt niet dat de 
PSO alleen de oplossing kan zijn om 
meer mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt aan werk te helpen. “Ik 
geloof in een veelheid van fi jnmazige 
oplossingen en daarbinnen is dit wel 
een belangrijke.”
TNO koesterde de hoop voor het ein-
de van dit jaar honderd bedrijven (en 
gemeenten) met een PSO-erkenning 

te hebben binnengehaald. Maar de 
crisis werkt niet mee. Het is niet een-
voudig om gemeenten en bedrijven 
over de streep te trekken. De teller 
staat op 36. De gemeenten Deventer 
en Bernheze stappen binnenkort in, 
de gemeenten Eindhoven en Den 
Haag waren al aangehaakt met een 
stimuleringsregeling. Volgens Kruit-
hof moeten bedrijven en gemeenten 
helder krijgen wat de PSO-erkenning 
kan opleveren. “Dat verlaagt de drem-
pel.” Waarbij het niet alleen gaat om 
het nu; de wethouder kijkt ook voor-
uit. “De economie zit nu tegen, maar 
grote groepen 65-plussers verdwijnen 
straks van de arbeidsmarkt. Voor 
bedrijven is het goed om vast vooruit 
te kijken. Over een jaar of zeven, acht 
zijn de mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt hard nodig.” *

Het volledige juridisch advies over de 
PSO is te vinden op www.pso-neder-
land.nl/wat-is-de-pso/social-return.

‘Interessant, want ont-
wikkeld door de markt’
Florine Buijten, hoofd van het Werkgeversservice-
punt Den Haag: “In Den Haag zijn we nog aan het 
experimenteren met de PSO. Het is een pilot. Maar 
we zijn zeker gecharmeerd van onderdelen van 
de prestatieladder en dan vooral omdat er sprake 
is van duurzame plaatsing als het gaat om social 
return. Het interessante is ook dat de PSO door 
de markt is ontwikkeld en niet door de overheid, 
dus vanuit ondernemerschap. Wij willen de ideeën 
rond duurzame uitplaatsing zo veel mogelijk in 
ons aanbestedingsbeleid toepassen. Dat betekent 
dat we het positief willen waarderen als een bedrijf 
zich inschrijft voor een opdracht van de gemeente 
Den Haag en in een sociale paragraaf aangeeft dat 
het de PSO inzet. Zover zijn we nu nog niet, maar 
we onderzoeken hoe wij bedrijven die zich socialer 
opstellen ook voordeel kunnen geven bij de gunning 
van opdrachten.”

Het doel is 
duidelijk: meer 
duurzame 
werkplekken voor 
mensen met een 
arbeidsbeperking


