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Bijlage 6 Social Return 
 
Looptijd 

Deze bijlage gaat in op 1 januari 2021 en duurt tot 1 januari 2022.  

 
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 129974 
 

Percentage opdrachtwaarde  
Bij de toepassing van Social Return dient 5% van de opdrachtwaarde te worden omgezet in 
werkgelegenheid voor de doelgroep van Social Return. Als het om een kapitaalintensief project  
dan wel diensten/leveringen gaat, dan geldt 2% van de opdrachtwaarde. In een kapitaalintensief 
project bedraagt de verhouding materiaal/arbeid minimaal 70/30%. 
 
In deze aanbesteding wordt de inschrijver verplicht om tenminste 5% van de opdrachtwaarde 
(realisatie excl. btw en excl. latere wijzigingen van dat bedrag door meer -/minderwerk’) aan te 
wenden voor Social Return door de inzet van kandidaten uit de doelgroep.  De verplichting mag 
breder binnen de bedrijfsvoering van opdrachtnemer worden ingevuld dan alleen op 
onderliggende opdracht, zolang het verband houdt met het voorwerp van de opdracht. De 
Social Return verplichting dient binnen de looptijd van de opdracht (inclusief eventuele 
verlengingen en onderhoudstermijn) te worden gerealiseerd.  
 
Doelgroep 
Tot de doelgroep van Social Return behoren:   

 Uitkeringsgerechtigden in het kader van de 
- Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 

werkloze werknemers (Ioaw) en Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen Ioaz 

- Werkloosheidswet 
- Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)/ Wet op de 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) 
- Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong)  
- Algemene Nabestaandenwet (ANW) 
- Dan wel rechtsopvolgers van deze regelingen 

 Personen die gebruik maken van voorzieningen/instrumenten van één van bovengenoemde 
regelingen en daardoor geen uitkering meer ontvangen (waaronder personen werkzaam op 
een gesubsidieerde arbeidsplaats) 

 Niet uitkeringsgerechtigden zoals bedoeld in de Participatiewet  

 Met werkloosheid bedreigde inwoners  

 Personen behorende tot de doelgroep Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw-ers) 

 Kandidaten doelgroepregister 

 BOL/BBL-leerlingen (voor maximaal 50% van de opdrachtwaarde) 
 
Duur meetellen  
Medewerkers met een vastgestelde arbeidsbeperking mogen minimaal twee jaar en langer bij 
een voortdurende indicatie worden meegeteld. Wanneer medewerkers vanuit de doelgroep zijn 
geplaatst via Social Return dan mogen zij minimaal gedurende twee jaar worden  meegeteld 
voor Social Return. Leerlingen die BOL/BBL-traject volgen, mogen gedurende de gehele 
opleiding worden meegeteld.  
 
Procedure na gunning 
Opdrachtnemer neemt voor 1 april 2021 contact op met het coördinatiepunt SR via een e-mail 
aan socialreturn@maastricht.nl. Met opdrachtnemer worden binnen de kaders van 
onderliggende aanbesteding na de gunning nadere prestatieafspraken gemaakt over de 
concrete invulling van de Social Return verplichting. De presta tieafspraken (inclusief de wijze 
waarop de nakoming ervan verantwoord zal worden) maken vervolgens onlosmakelijk deel uit 
van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.  

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.revital.nl/afbeeldingen/logos/gemeente.maastricht.logo.jpg&imgrefurl=http://www.revital.nl/gemeenten/limburg/maastricht.htm&docid=wGTxhRI0MugQPM&tbnid=P-y6PI39YhtrNM:&vet=10ahUKEwiV0Z-x2-3WAhWCh7QKHcXaDysQMwguKAkwCQ..i&w=240&h=76&hl=nl&bih=1116&biw=1920&q=logo%20gemeente%20maastricht&ved=0ahUKEwiV0Z-x2-3WAhWCh7QKHcXaDysQMwguKAkwCQ&iact=mrc&uact=8
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Verantwoording en rapportage Social Return 

 Alvorens een kandidaat kan worden opgevoerd als kandidaat Social Return dient dit worden 
voorgelegd en geaccordeerd. 

 De opdrachtnemer rapporteert periodiek - conform afspraak - met behulp van het 
rapportageformat over de voortgang van de invulling van de Social Return-verplichting en 
onderbouwt deze met bewijsstukken, 

 Wanneer er sprake is van inleenconstructies dienen op aanvraag facturen inzichtelijk te 
worden gemaakt.  

 Kosten in het kader van scholing dienen onderbouwd te worden met gedetailleerde nota’s 
van de scholing. In geval van interne scholing dienen de gemaakte kosten schriftelijk te 
worden onderbouwd.  

 
Om de gerealiseerde resultaten ten aanzien van Social Return te kunnen bepalen, gelden in 
ieder geval de volgende uitgangspunten: 

 Inschaling van kandidaten uit de genoemde Doelgroep geschiedt conform de voor 
hem/haar geldende CAO, bij het bedrijf zelf of - indien de kandidaat elders wordt geplaatst 
- bij een andere werkgever. Opgemerkt wordt dat voor de Wsw-doelgroep een aparte CAO 
geldt. 

 Indien opdrachtnemer bij het plaatsen van de doelgroep gebruik maakt van subsidies of 
overige premies dan worden deze afgetrokken van - of in mindering gebracht op - het 
bedrag te voldoen onder de Social Return verplichting. 

 Scholing en opleiding vinden plaats bij een erkend opleidingsinstituu t.  

 Begeleidingskosten, mits noodzakelijk, aannemelijk en deugdelijk onderbouwd. 
Begeleidingskosten zijn kosten die noodzakelijkerwijs gemaakt worden bij de te 
werkstelling of inzet van een kandidaat uit de doelgroep, en bedragen niet meer dan 
gemiddeld 20% van de totale verplichting. 

 Opdrachtnemer rapporteert periodiek zijn voortgang in het kader van Social Return aan het 
coördinatiepunt SR en tenminste na afloop van het contract.  

 
Voldoen aan verplichting 
Wanneer een opdrachtnemer niet (volledig) voldoet aan de verplichting in het kader van Social 
Return, dan is sprake van wanprestatie in de nakoming van de overeenkomst en wordt het niet 
ingevulde Social Return bedrag verrekend. Uiteraard wordt de naleving van de verplichting 
gedurende de looptijd gemonitord en wordt de opdrachtnemer in gebreke gesteld indien hij daar 
niet aan voldoet. Na ingebrekestelling volgt verrekening van het niet ingevulde Social Return -
bedrag.  
Het te verrekenen bedrag wordt geïnd via de laatste betalingen aan de opdrachtnemer.  
  

Verantwoordelijkheid 

De opdrachtnemer blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor het nakomen van zijn Social 

Return verplichtingen, zoals het werven, selecteren, opleiden, plaatsen en begeleiden van de 

Doelgroep. Dit geldt ook wanneer opdrachtnemer de Social Return verplichting (deels) 

overdraagt aan bijvoorbeeld onderaannemers. De opdrachtnemer kan bij de invulling gebruik 

maken van de advisering en faciliteiten van het coördinatiepunt SR.  
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