INFORMATIEBLAD SOCIAL RETURN
Wat is social return?
Gemeentes vragen aan bedrijven die een
gemeentelijke opdracht krijgen, iets
sociaals terug te doen. Dit heet social
return en is een contracteis. Doel is om
meer sociale impact te creëren voor
kwetsbare groepen in stad en regio.
Bijvoorbeeld door opdrachtnemers te
vragen mensen die lastig aan een baan
komen aan te nemen.
Investeren in social return levert winst op
voor kwetsbare groepen, de gemeente en
voor het bedrijf dat de opdracht uitvoert.
Door social return toe te passen in de
bedrijfsvoering investeren bedrijven in:
o Inclusief werkgeverschap
o Een maatschappelijk gezicht

Wat is het doel?
1. Betaalde banen voor mensen met afstand
tot de arbeidsmarkt die een kans nodig
hebben.
2. Werkervaring in de vorm van BOL,BBL
(niveau 1 en 2) en opleidingskansen.
3. Samenwerking van de opdrachtnemer met
de sociale werkvoorzieningen, zoals Pantar,
bevorderen.
4. Sociaal inkopen te stimuleren bij sociale
firma’s.
5. Inclusief werkgeverschap te bevorderen.
Bijvoorbeeld door hoog te scoren op de
Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)
6. Door de kennis, kunde en mankracht van
bedrijven te benutten bij projecten rondom
armoedebestrijding, gezondheid, arbeidsparticipatie of goed onderwijs.

Aan de slag:

1

Social return is een contractuele afspraak. Deze inspanningsverplichting moet in
verhouding staan tot 2% van de totale opdrachtwaarde. Maak hiervan een inschatting.

2

Opdrachtnemers met kleine contracten (opdrachtwaarde < €200.000,-) werken aan
social return op goed vertrouwen. Bij grotere contracten zal de organisatie benaderd
worden voor een gesprek (zomer) en het indienen van een social return plan (najaar).

3

Bereid je voor door na te gaan wat jouw organisatie wil en kan betekenen voor mensen
die een steuntje kunnen gebruiken. Waar ligt jullie kracht en expertise? Met welke
groepen of sociale impact heeft jouworganisatie affiniteit?

4

Elk half jaar (januari en juli) vindt er een rapportage moment plaats. Dit zal t.z.t.
gebeuren via een digitaal monitoringssysteem. De resultaten zullen worden
teruggekoppeld aan de contractmanager, die het meeneemt in evaluatiegesprekken.

Wat doet bureau social return?
o
o
o
o

Adviesgesprek en ondersteuning over social return
Legt prestatieafspraken vast met opdrachtnemer
Biedt toegang tot netwerk binnen het sociaal domein
Monitoren van social return resultaten gedurende de
looptijd van het contract

social.return@amsterdam.nl

