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Het onderwerp social return heeft de afgelopen jaren een enorme 
vlucht genomen en de verwachting is dat dat de komende jaren ook 
zo blijft. Steeds meer aanbestedende partijen ”willen iets” met social 
return. En wat ze willen, verschilt nogal van elkaar. Maar het gaat altijd 
over het bieden van werk aan 

mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt.  
  
Door de inpassing van social return bij aanbestedingen creëren 
overheden en andere aanbestedende diensten werkplekken 
voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. 
Social return staat momenteel volop in de belangstelling, zowel 
bij aanbestedende partijen als de overheid als bij veel van onze 
leden. (bron: bouwendnederland.nl) 

PSO meet hoeveel een bedrijf bijdraagt aan werkgelegenheid voor mensen met 
een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Het doel van de ontwikkelpartners is om via 
toepassing van de PSO meer mensen duurzaam aan het werk te krijgen. 
Daarom is de PSO ingericht als een prestatieladder met vier niveaus: een 
aspirant-status en trede 1, 2 en 3. Bedrijven met een PSO-erkenning dragen 
meer dan gemiddeld bij aan de werkgelegenheid van kwetsbare groepen. Zij 
doen dat bovendien kwalitatief op een goede manier. (bron: pso-nederland.nl ) 

“Binnen aanbestedingen krijgt Social Return on Investment (SROI) een 
steeds grotere rol als contracteis of als EMVI-criterium. Social Return houdt 
in dat mensen met een afstand op de arbeidsmarkt ingezet kunnen worden 

binnen de organisatie, een project of 
bij leveranciers. Volker InfraDesign 
heeft hier aandacht voor. Wij stellen hoge eisen, daarom mag de 
inzet van Social Return zeker niet te koste gaan van de kwaliteit. 
Carapax IT begrijpt als geen ander dat het eindresultaat telt. De 
ontwikkelaars en testers van Carapax IT hebben in scrumteams 
meegewerkt aan de doorontwikkeling van de “WAVE-app en 
Check-app” - René Beurze, Directeur en Martinus van de 
Ruitenbeek,  Specialist Civieltechnische Informatica Volker 
InfraDesign bv  

Het is mogelijk om software te laten ontwikkelen of hoogstaande IT diensten in te zetten met de inzet 
van Social Return. Daar wordt niet snel aan gedacht. Dat kan bijvoorbeeld bij Carapax IT, een Social 

Enterprise die inmiddels ruim 30 hoogopgeleide 
medewerkers op Hbo/WO werk- en denkniveau 
met autisme in dienst heeft. Zij voeren 
opdrachten uit vanuit hun eigen kantoren in 
Gouda en Eindhoven. De onderneming is  
gecertificeerd op de hoogste trede 3 van de PSO 
prestatieladder. Hun inzet, telt mee voor de social 
return van opdrachtgevers en er worden nieuwe 
banen mee gecreëerd voor mensen met een 
kwetsbare arbeidsmarktpositie.  De onderneming 
heeft goede banden met diverse grote 
gemeentes en overheidsinstellingen die deze 
invulling van Social Return van harte 
ondersteunen. Voorbeelden van 
werkzaamheden zijn IOT, data science, 2D/3D 
(revisie) tekenwerk, BIM, 3D modeleren, 
vervaardigen van dashboards met bijvoorbeeld 
Qlikview, softwareontwikkeling en 
softwaretesten, het maken van websites en 
Apps. (Bron: www.carapaxit.nl) 

Banenafspraak -  Het kabinet heeft met sociale partners een 
afspraak gemaakt om extra banen voor mensen met een beperking 
te creëren. Als één baan wordt geteld een baan van 25,5 verloonde 
uren per week. Kleinere en grotere banen dan een baan van 25,5 
uur tellen naar evenredigheid van het aantal verloonde uren mee. 
Het kan dus gaan om meer arbeidscontracten dan (getelde) banen. 
Inleenverbanden (uitleenconstructies en detacheringen) tellen mee.( bron:www.rijksoverheid.nl) 

Social return kan op verschillende 
manieren in een aanbesteding 
terugkomen, bijvoorbeeld als 
bestekeis, gunningscriterium of 
via een sociale paragraaf.  

Wij stellen hoge eisen, daarom 
mag de inzet van Social Return 
zeker niet te koste gaan van de 

kwaliteit. 


