
Roadmap Social Return
Hoe om te gaan met een gunning met een Social Return opdracht

U gaat inschrijven op een 
aanbesteding met een Social 
Return opdracht. Vraag (voor 
uw inschrijving) advies aan 
uw accountmanager 

In de arbeidsmarktregio Stedendriehoek en NW Veluwe vinden wij het van belang dat iedereen mee kan doen in de samenleving. 
Het toepassen van Social Return bij inkoop- en aanbestedingen is een van de vele manieren waarop we daar aan werken.

Ondernemers die een opdracht uitvoeren krijgen de verplichting om bij de uitvoering 
van de opdracht mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt te betrekken. 
U kunt dit doen door het bieden van een (tijdelijke) baan, stage, inhuur personeel en 
inkoop van producten bij sociale ondernemingen en sw-organisaties.

TIP
Vaak is meer mogelijk dan op het 
eerste oog lijkt. FactorWerk heeft de 
kennis en creativiteit in huis om u te 
ondersteunen bij het invullen van uw 
opdracht.
www.factorwerk.org.Social Return maakt onderdeel van ons beleid.

Bekijk de 5 stappen:

Social Return is maatwerk 

Gefeliciteerd, 
uw organisatie heeft 
een aanbesteding 
gewonnen en een 
opdracht gekregen 
met een 
Social Return bepaling.

Informeer 
de Social Return 
adviseur over uw  
aanbesteding. 
Samen bepaalt u de 
invulling welke wordt 
vastgelegd in een 
Plan van Aanpak.

In een gesprek met de 
Social Return adviseur 
en uw accountmanager 
wordt samen met u de 
invulling bepaald van de 
Social Return opdracht 
welke wordt vastgelegd 
in een Plan van Aanpak.  
Van uw Social Return 
adviseur ontvangt u een 
inlog voor de WIZZR 
registratietool.

Bij de uitvoering van 
het Plan van Aanpak  
wordt u ondersteund 
door uw account-
manager en registreert 
u uw activiteiten in
de WIZZR applicatie.
Uw SR adviseur be_
waakt de voortgang
van de opdracht.

Na realisatie van uw 
opdracht ontvangt u 
een verklaring welke 
aangeeft dat u voldaan 
heeft aan de Social 
Return bepaling. 

SR




