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Maatwerk in social return

Adviespunt Social Return
adviseert (semi-)overheidsinstellingen en bedrijven,
die een professioneel inkoopbeleid hanteren, over
het toepassen van social return. Na gunning ondersteunt zij opdrachtnemers bij de (verplichte) invulling
van social return. Daarnaast begeleidt
Adviespunt Social Return gemeenten en
bedrijven bij het behalen van het PSO-certificaat
(Prestatieladder Socialer Ondernemen).
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Monitoring en rapportage
PSO-certificering
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Dienstverlening Adviespunt Social Return
Adviespunt Social Return adviseert en ontzorgt gemeenten (opdrachtgevers) en leveranciers
(opdrachtnemers) bij de implementatie en uitvoering van social return. Betrek het adviespunt tijdig bij
inkooptrajecten en aanbestedingsprocedures. We denken mee over de best passende vorm van social
return. Haal als opdrachtgever of opdrachtnemer op deze manier het meeste sociaal rendement.
Het ontwikkelen en ontdekken van nieuwe, innovatieve samenwerkingsvormen en arrangementen om
invulling te geven aan de social return-doelstellingen behoren tot de kernactiviteiten van Adviespunt
Social Return.
Ook onderhoudt het adviespunt contacten met andere publiekrechtelijke instellingen (Provincie
Noord-Brabant, waterschappen en Rijk), de VNG, belangenorganisaties (bijvoorbeeld MKB-Nederland,
Vernieuwing Bouw en Bouwend Nederland), onderwijs, woningcorporaties, zorginstellingen en met de
regionale werkbedrijven.
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Voor elke fase van het aanbestedingsproces kent
Adviespunt Social Return een bijpassende dienstverlening.
Inkoopfase

Activiteit

Bijpassende dienstverlening van
Adviespunt Social Return

Strategiefase
Strategie bepalen
• Advies over te voeren strategie van social return
			 in aanbesteding
Specificeren
Analyseren inkoopbehoefte
• Verkenning mogelijkheden social return bij
			 inkoop van een levering, dienst en/of product
Marktoriëntatie en -consultatie
• Verkennen van de markt in relatie tot social
			 return en input leveren voor marktconsultatie
Opstellen specificatie
Selecteren
Aanbesteding uitvoeren
• Vragen ten aanzien van social return beantwoorden
		
• Beoordelen inschrijving ten aanzien van social
			return
		
• Tijdens de stand-still periode eventueel voor			 overleg voeren met beoogd opdrachtnemer
Contracteren
Ondertekenen overeenkomsten
• Nadere afspraken maken ten aanzien van
			 prestaties en processen ten behoeve van de
			 invulling van social return
Bestellen		
• Het arrangeren van samenwerking tussen
			
leveranciers en WSD (of werkgeversservicepunt)
Bewaken		
• Monitoren en controleren van afspraken ten
			 aanzien van social return
		
• Escaleren en advies over sanctioneren bij niet
			 voldoen aan afspraken
		
• Periodieke rapportage aan opdrachtgever(s) en
			 -nemer(s) over het nakomen van afspraken
Nazorg		
• Evaluatie, doorontwikkeling en bijstellen aanpak
			 social return
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social return
Leveranciers met
social return-verplichting

social return-verplichting

Samenwerking met
(keten)partners en
stakeholders
Resultaat

social return

Diverse doelgroepen

maatschappelijk rendement/
sociaal ondernemer

Standaard
afspraken over
social return

De overheid
investeert ook
Overheden met
social return 2.0-beleid

PSO-distributeur
Adviespunt Social Return ondersteunt organisaties die een PSO-certificaat willen behalen.
Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het keurmerk voor organisaties die
werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De PSO is
een (h)erkenning voor organisaties die socialer dan gemiddeld ondernemen.

Duurzaam socialer ondernemen
Het kabinet werkt aan verschillende maatregelen en wetten om de arbeidsparticipatie
van kwetsbare groepen in de samenleving te verhogen. Overheid, organisaties en bedrijven
creëren samen mogelijkheden zodat zij duurzaam integreren. Om socialer ondernemen
te stimuleren heeft TNO, samen met PSO-Nederland, Start Foundation en andere
(MKB) organisaties uit de praktijk, het keurmerk Prestatieladder Socialer Ondernemen
ontwikkeld. PSO is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een landelijke norm voor socialer
ondernemen.

Wat meet PSO?
PSO meet in welke mate een organisatie meer dan gemiddeld bijdraagt aan het creëren
van werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Naast een kwantitatieve eis toetst PSO of dit op een kwalitatief goede wijze gebeurt. Ook de prestatie
van leveranciers en samenwerkingspartners wordt inzichtelijk gemaakt en gestimuleerd.
Dit noemen we ook wel ketenstimulering.
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www.adviespuntsocialreturn.nl
adviseur social return - Vera van der Horst
T 06 30573686
E v.v.d.horst@adviespuntsocialreturn.nl
Volg ons op:
www.linkedin.com/adviespuntsocialreturn
www.twitter.com/advies.socialreturn

