Social Return
Wat is social return on investment?
Wanneer de gemeente een investering doet in
vorm van een opdracht of inkoop, dan vraagt zij
haar opdrachtnemers in ruil daarvoor een sociale
investering te doen in mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt. Op die manier leveren zij
een bijdrage aan de werkgelegenheid in Zutphen
en Lochem
Dit wordt van u, als opdrachtnemer, verwacht
Wanneer u een opdracht gegund heeft gekregen
van de gemeente Zutphen of Lochem dan wordt
er naast het uitvoeren van de opdracht ook van u
verwacht dat u zich inspant voor kwetsbare
groepen in de samenleving. U kunt mensen
helpen om weer stevig in de maatschappij te
staan door inzet van de kennis en ervaring van
uw bedrijf!
Voor wie is het bedoeld?
Uw inspanningen en investeringen komen ten
goede aan mensen die een steuntje in de rug
kunnen gebruiken bij het overbruggen van de
afstand die zij hebben tot de arbeidsmarkt.
Iemand behoort tot doelgroep Social Return als
hij of zij:
• werkloos is en staat ingeschreven bij een
uitkeringsinstantie zoals het UWV
Werkbedrijf, de gemeente
• BBL-leerling
• uitkering ontvangt ingevolge de Participatiewet
• voortijdig schoolverlater
• valt onder de WSW-, WGA/WIA-/WAO-,
Wajong- of NUG-regeling.

Wat heeft u eraan?
Door invulling te geven aan Social Return
investeert u in:
• het MVO-beleid van uw bedrijf
• human capital: scholing van uw toekomstig
personeel
• een arbeidsmarkt waarbij niemand aan de kant
staat: bijzondere werknemers krijgen een betere
kans op de arbeidsmarkt.
Hoe ziet dat er uit in de praktijk?
De uitvoering vindt altijd plaats binnen de kaders
van het contract dat u heeft met de gemeente
Zutphen of Lochem. Voorbeelden van de invulling
zijn plaatsing van kandidaten op reguliere
werkplekken en werkervaringsplaatsen.
Wat kan Het Plein voor u betekenen?
Wij helpen u met het vinden van de best
passende invulling van uw Social
Returnverplichting samen met Het Plein.

Contact: Erna Derksen
Coördinator SROI Het Plein
Lochem-Zutphen
T 06-39015373
E e.derksen@zutphen.nl

U heeft een opdracht gegund
gekregen bij de gemeente
Zutphen of Lochem,
of u heeft meerdere
opdrachten bij de gemeente
of partner) lopen en wilt
u duurzame afspraken maken?

Nee

Bent u geïnteresseerd in een
samenwerking met
Het Plein in
het kader van sociaal
ondernemen? Neem dan contact
met ons op.

Ja

U neemt (binnen 5 werkdagen)
na gunning contact op met
Erna Derksen tel 06-39015373

Met de coördinator bespreekt u
adviseert u over
een passende invulling en
worden prestatieafspraken met u
gemaakt.

Of

Voor de invulling van Social
Return on Investment maakt u
gebruik van uw eigen netwerk.

Of

Bij de invulling van Social
Return maakt u gebruik van de
faciliteiten van
Het Plein.
De coördinator arrangeert voor
u de samenwerking met de
Accountmanager van het
werkgeversteam.

U start met de invulling van uw
Social Return on Investment
verplichting.

U rapporteert overeenkomstig de
afspraken over uw prestaties aan
de coördinator SROI van
Het Plein.

De coördinator rapporteert en
evalueert met u en de
opdrachtgever.

