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1. Inleiding 

De uitvoering van Social Return is sinds vorig jaar geïntensiveerd. Wethouder Langenacker 

heeft in de commissie aangekondigd de tweede helft van 2014 een notitie over de voortgang 

te presenteren. 

 

2. Kernboodschap 

Social Return is een instrument om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt dichter bij werk 

te helpen. De intensivering van de uitvoering (in 2013) betrof de aanstelling van een 

projectleider Social Return en een andere werkwijze (onder andere aangescherpte definities 

en Social Return als contracteis bij de inkoop).  

Haarlem werkt aan een Lokaal Sociaal Akkoord. De Social Return inzet door bedrijven en de 

doelstellingen vanuit Social Return kunnen een bijdrage leveren aan het Akkoord. 

 

Conclusie is dat de Social Return aanpak vruchten afwerpt. Voor 2014 zijn de gestelde 

doelen inmiddels gerealiseerd (bijlage 1). Vanaf mei 2013 zijn bijna 200 mensen bemiddeld 

via Social Return. Het gaat om werkplekken voor mensen met een bijstand- of WW-

uitkering, opleidings- en werkervaringsplekken (BBL) en inzet van SW-geïndiceerden /  

inkoop bij het SW bedrijf Paswerk. Ook in financiële zin is Social Return beleid profijtelijk 

(bijlage 2), de opbrengsten (namelijk minder uitkeringen) liggen hoger dan de kosten van 

uitvoering.  

 

3. Consequenties 

De consequenties zijn positief. Door sociale voorwaarden te stellen bij de inkoop, zet de 

gemeente de inkoopkracht in om maatschappelijke problematieken aan te pakken. Gevolg is 

ook dat bedrijven zich bewust worden van de problematiek van mensen met afstand tot de 

arbeidsmarkt en hun rol als het gaat om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.  

De gemeente accepteert geen verdringing bij de toepassing van Social Return. Door de 

werkgeversbenadering bestaat de mogelijkheid tot een ‘brede’ invulling van Social Return. 

Dit draagt daaraan bij.  

 

4. Vervolg 

Haarlem blijft het Social Return beleid ongewijzigd toepassen. In de komende periode wordt 

samen met direct betrokkenen (onder andere gemeente en Paswerk) een verkenning 

uitgevoerd naar de toekomstige positionering van Social Return. B&W zal daar te zijner tijd 

over rapporteren.  

 

5. Bijlagen 

Bijlage 1: voortgangsrapportage.  

Bijlage 2: financiële opbrengsten Social Return. 
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