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Bijlage 6 Social Return: Regeling “Werk maken van Werk” 
 
Looptijd 

Deze bijlage gaat in op 1 januari 2019 en duurt tot 1 januari 2020.  

 
Akkoordverklaring 
Ondergetekende verklaart zich als gerechtigd vertegenwoordiger van opdrachtnemer akkoord 
met alle in deze bijlage gestelde voorwaarden door een handtekening te plaatsen achter het 
betreffende document op het Handtekeningenblad, wat samen met deze bijlage onderdeel 
uitmaakt van de contractering in Negometrix onder tendernummer 104028.  
 

1. Voorliggende opdracht is een van de opdrachten die door de gemeente Maastricht  (als 

penvoerder, namens alle deelnemende gemeenten in Zuid-Limburg) is aangemerkt als 

vallend onder de Regeling “Werk maken van Werk”, met het oogmerk werkgelegenheid te 

creëren voor leden van de doelgroep;  

 

2. De doelgroep bestaat bij voorkeur uit: 

 werkloos werkzoekenden, bij voorkeur inwoners van de betreffende Zuid-Limburgse 

gemeenten, ongeacht de uitkeringssituatie (het betreft PW-uitkeringsgerechtigden, 

WW-ers, WIA-ers, Wajong, Nuggers/ANW-ers); 

 met werkloosheid bedreigde inwoners, waaronder (voormalige) ID-ers en personen 

werkzaam op een gesubsidieerde arbeidsplaats; 

 WSW-ers; 

 50% van de gecreëerde werkgelegenheid kan worden ingezet met leerlingen in het 

kader van BOL/BBL. Daarbij wordt de voorkeur gegeven aan leerlingen die starten in 

een leertraject en 

 Werkenden (behoud vakmanschap voor maximaal 25% van het SR bedrag).  

 

3. Door in te schrijven op deze opdracht verklaart inschrijver zich akkoord met de toepassing 

van de Regeling “Werk maken van Werk”; 

 

4. De opdrachtnemer die de aanbesteding uitvoert verplicht zich om minimaal 5% van de  

aanneemsom (of 7,5% van de loonsom bij kapitaalintensieve projecten 1, ter beoordeling aan 

de projectmanager “Werk maken van Werk”) te verlonen door middel van het inzetten van 

leden van de doelgroep. Er zijn mogelijkheden om leden van de doelgroep in te zetten op 

gerelateerd werk/werkzaamheden. Hierover zal opdrachtnemer met de projectmanager “Werk 

maken van Werk” in gesprek gaan; 

 

Opdrachtnemer neemt vóór 1 april 2019 contact op met het projectmanagement van “Werk 

maken van Werk” over de invulling van de in het kader van deze regeling te realiseren 

taakstelling;  

 

Odette Creusen 

Projectmanagement 

Afdeling Beleid en Ontwikkeling  

Tel: 043-3504736 

Postbus 1992  

6201 BZ  Maastricht  

 

5. Opdrachtnemer stelt na overleg met het projectmanagement een planning op van de inzet 

van de doelgroep op dit project; 

 

 

 

 

                                                      
1 Kapitaalintensief betekent dat meer dan 70% van het aanbestedingsbedrag wordt ingezet voor de aanschaf van 
materialen. Dit wordt te allen tijde voorgelegd aan de projectleider Social Return.  
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6. Het projectmanagement “Werk maken van Werk” Soc ial Return kan bemiddelen en adviseren 

in de toeleiding van voor de opdracht in te schakelen werklozen. De wijze waarop en de 

voorwaarden waaronder dit gebeurt zullen in nader overleg tussen opdrachtnemer en de 

projectmanagement worden vastgesteld. Het staat opdrachtnemer uiteraard vrij om hierin zelf 

het voortouw te nemen; 

 

7. Opdrachtnemer verstrekt vierwekelijks een overzicht  (format in onderling overleg te bepalen) 

aan het projectmanagement van de stand van zaken van de verloning in het kader van de 

Regeling “Werk maken van Werk”. 
 

8. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen in het kader van deze regeling , ter beoordeling aan 

het projectmanagement, niet of niet volledig nakomt vindt er een inhouding plaats op de 

aanneemsom ter hoogte van dat deel van de aanneemsom dat ten onrechte niet is verloond 

aan de doelgroep zoals boven omschreven. 
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