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Onderwerp: Aanbieding rapport rekenkameronderzoek Social return

Katwijk, 29 maart 2018
Geachte raad,
Hierbij bieden wij u het eindrapport aan van het onderzoek dat wij hebben uitgevoerd naar de
toepassing van het instrument Social return on investment, kortweg Social return, in de gemeente
Katwijk.
Bij de toepassing van social return, worden er bij de inkoop afspraken gemaakt met opdrachtnemers
over het creëren van extra arbeidsplekken, werkervaringsplekken of stageplekken voor mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt. Voorbeelden hiervan zijn langdurig werklozen, mensen die
gedeeltelijke arbeidsongeschikt zijn of jongeren met een beperking. Door het op deze wijze creëren van
extra arbeidsplaatsen, kan de doelgroep participeren naar vermogen waardoor er sprake is van extra
productiviteit die anders onbenut zou blijven.
Gemeenten verschillen in ambitieniveau en in intensiteit van de eigen inspanningen om
van social return een effectief instrument te maken. Wij hebben dit onderzoek uitgevoerd om inzicht te
verschaffen in de wijze waarop de gemeente Katwijk feitelijk invulling geeft aan social return, om
vervolgens een oordeel te vellen over de wijze waarop de gemeente dit doet en de mate waarin de
gemeente de mogelijkheden van social return benut. In hoofdstuk 9 hebben wij onze conclusies en
aanbevelingen voor de verbetering van de uitvoering en invulling van social return geformuleerd.
Wij willen het college danken voor haar reactie op het onderzoeksrapport, die u aantreft op pagina 44
en 45 van het rapport. In ons nawoord gaan wij kort in op de reactie van het college. Ons voornemen is
om over een paar jaar te evalueren hoe onze aanbevelingen door het college zijn opgepakt.
Wij zijn verder zeer tevreden over de wijze waarop de organisatie en de geïnterviewden hun bijdrage
hebben geleverd aan het onderzoek.

gemeente Katwijk. Koningin Julianalaan 3, 2224 EW Katwijk, Postbus 589, 2220 AN Katwijk, website: www.katwijk.nl,
<77071 -406 5000, <77071 -406 5065, iBAN: NL1 3BNCH0285120271, BiC: BNCHNL2C, KvK: 27.37.09.56
Op alle opdrachten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden.
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Ons kenmerk

Wij spreken de hoop uit dat het rapport u helpt bij het vergroten van het inzicht en sturing op de door
de gemeente uitgeoefende toepassing van social return in de gemeente.
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INLEIDING
De rekenkamercommissie Katwijk heeft onderzoek uitgevoerd naar de praktijk van
Social return on investment (hierna: social return) in de gemeente Katwijk. De
aanleiding van dit onderzoek is de constatering dat de gemeente Katwijk in meerdere
stukken een ambitie heeft geformuleerd rondom social return. Deze ambitie is niet alleen
in het coalitieakkoord geformuleerd, maar ook onder andere in het Beleidsplan reintegratie, in folders en op de website van de gemeente.
De rekenkamercommissie wil (1) inzicht verschaffen in de wijze waarop de gemeente
Katwijk feitelijk invulling geeft aan social return. Ook wil de rekenkamercommissie (2)
een oordeel vellen over de wijze waarop de gemeente dit doet en de mate waarin de
gemeente de mogelijkheden van social return benut. Tot slot (3) doet de
rekenkamercommissie aanbevelingen voor de verbetering van de uitvoering en invulling
van social return.
Bij de toepassing van social return, worden er bij de inkoop afspraken gemaakt met
opdrachtnemers over het creëren van extra arbeidsplekken, werkervaringsplekken of
stageplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voorbeelden hiervan
zijn langdurig werklozen, mensen die gedeeltelijke arbeidsongeschikt zijn of jongeren
met een beperking. Door het op deze wijze creëren van extra arbeidsplaatsen, kan de
doelgroep participeren naar vermogen waardoor er sprake is van extra productiviteit die
anders onbenut zou blijven. Social return beoogt nadrukkelijk om bestaande banen niet
te verdringen.
Social return als beleidsinstrument
Gemeenten verschillen in ambitieniveau en in intensiteit van de eigen inspanningen om
van social return een effectief instrument te maken. Uit een landelijke inventarisatie
door TNO in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uit 2014
blijkt dat gemeenten verschillende ‘normen’ hanteren voor het opleggen van een social
returnverplichting. Gemeenten zijn vrij in het kiezen van deze normen of criteria voor
social return, in tegenstelling tot het Rijk.
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Veel gebruikte criteria of normen zijn:


De omvang van de opdrachtsom waarvoor een social returnverplichting bestaat.
Gemeenten verschillen daarin in het gehanteerde bedrag.



De aard van de ingekochte activiteiten. Veel gemeenten sluiten bijvoorbeeld
leveringen uit voor social return en verklaren social return alleen van toepassing
op diensten en werken. Andere gemeenten passen juist maatwerk toe en
beoordelen bij elke te verlenen opdracht of subsidie in hoeverre sprake kan zijn
van social return.



Het percentage van de opdrachtsom. De ene gemeente hanteert bijvoorbeeld 2
procent, terwijl andere gemeenten 5 procent hanteren. Ook zijn er gemeenten
die daarin maatwerk hanteren en van geval tot geval de social returnverplichting
vaststellen.

Ook bij de feitelijke toepassing van het instrument social return zijn verschillen in
werkwijzen zichtbaar.


Het is aan de opdrachtnemer om zelf invulling te geven aan social return.



De opdrachtnemer kan dat zelf doen, maar kan ook de hulp inroepen van
intermediaire organisaties die door de gemeente zijn aangedragen, zoals een
intergemeentelijke sociale dienst of commerciële partijen.



De opdrachtnemer krijgt een gemeentelijke makelaar toegewezen waarmee
gezamenlijk tot een invulling van de social return wordt gekomen.



Een vierde alternatieve variant is de eis aan opdrachtnemers om aangesloten te
zijn bij de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Hierbij vragen bedrijven
of organisaties een keurmerk aan dat erop toeziet dat de organisatie sociaal
onderneemt.

Daarnaast verschillen de werkwijzen van gemeenten in de handhaving van de social
returnverplichting. Worden bijvoorbeeld alleen eisen gesteld ‘aan de voorkant’
(toegangsbeoordeling) of wordt ook tijdens dan wel na de uitvoering van de opdracht in
hoeverre daadwekelijk invulling is gegeven aan de social returnverplichting? In het
verlengde hiervan liggen sancties die eventueel kunnen worden toegepast indien de
invulling van social return niet naar wens is gebleken (handhavingsinstrumentarium).
Vaak ligt er al een ‘infrastructuur’ van voorzieningen zoals loketten of
werkgeverservicepunten in een gemeente of regio waarmee mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt worden ondersteund. Een belangrijke vraag voor dit onderzoek is of van
die infrastructuur ook gebruik wordt gemaakt om bijvoorbeeld de opdrachtnemer te
faciliteren in het invulling geven aan de social returnverplichting. Hierbij is het ook van
belang te achterhalen in hoeverre die infrastructuur daarvoor ook geschikt is volgens de
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opdrachtnemers. Biedt bijvoorbeeld het Servicepunt Werk, waar de gemeente Katwijk bij
aangesloten is, opdrachtnemers bepaalde dienstverlening om werknemers te werven en
hulp te bieden om gebruik te maken van allerlei ondersteunende instrumenten zoals
jobcoaching? En werkt het voor de gemeente en opdrachtnemers dat dit type voorziening
regionaal georganiseerd is?
Bij dit onderzoek is de rekenkamercommissie ondersteund door B&A Groep uit
Den Haag.
Leeswijzer
In deze rapportage zijn de aanleiding, de onderzoeksvragen, de feitelijke bevindingen, de
conclusies en de aanbevelingen beschreven. De feitelijke bevindingen zijn voor
ambtelijke wederhoor voorgelegd ter toetsing op feitelijke juistheid. De conclusies en
aanbevelingen zijn ter bestuurlijk wederhoor voorgelegd.
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VRAAGSTELLING
De onderzoeksvragen zijn geordend langs de lijnen doelen en beleid, de toepassing van
social return en de resultaten.
Doelen en beleid (zie hoofdstuk 6)
1.

Welke doelen en gewenste resultaten heeft de gemeente geformuleerd voor
inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt (bredere participatie en reintegratiebeleid)?

2.

Welke doelgroepen hebben in dit bredere beleid prioriteit gekregen?

3.

Welke doelen en gewenste resultaten heeft de gemeente met de inzet van social
return als één van de beleidsinstrumenten in het bredere re-integratie- en
participatiebeleid?

4.

Welke doelgroepen worden in de gemeente Katwijk benoemd voor de invulling van
social return?

5.

Van welke doelen en beleid van andere gemeenten rondom social return (goodpractices) kan de gemeente Katwijk leren?

Toepassing social return in de praktijk (zie hoofdstuk 7)
6.

Welke criteria en normen (type opdracht, omvang van de opdracht en percentage
van de opdrachtsom) hanteert de gemeente Katwijk om opdrachtnemers te
verplichten social return toe te passen?

7.

Welke vormen van social return accepteert de gemeente Katwijk bij de invulling van
de opdrachtnemer voor social return en welke voorschriften hanteert de gemeente
Katwijk?

8.

Op welke wijze zorgt de gemeente Katwijk ervoor dat een social return-eis passend
is voor het type opdracht of aanbesteding? In hoeverre vindt maatwerk plaats?

9.

Worden er ook andere 'deals' dan social return, gericht op het inzetten van
werklozen, aangewend?

10. Op welke doelgroepen wordt bij de toepassing van social return door de gemeente
Katwijk gestuurd?
11. Wordt bij de toepassing en uitvoering van social return gebruikgemaakt van de
'infrastructuur' en instrumenten (lokaal en regionaal) waarover de gemeente
beschikt in het bredere participatie- en re-integratiebeleid? Zo ja, op welke wijze?
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12. Ondersteunt de gemeente opdrachtnemers bij het invulling geven aan de social
returnverplichting? Zo ja, op welke wijze en met welke intensiteit van inspanning?
13. Op welke wijze houdt de gemeente bij of opdrachtnemers voldoen aan hun social
returnverplichting?
14. Welke instrumenten past de gemeente Katwijk toe bij het niet (volledig)realiseren
van de social returnverplichting?
15. Van welke goede praktijken bij andere overheden (good-practices) kan de gemeente
Katwijk bij de toepassing van social return leren?
16. Bij hoeveel aanbestedingen is er SROI toegepast en bij hoeveel aanbestedingen had
SROI toegepast moeten worden?
Resultaten en doelbereik (zie hoofdstuk 8)
17. Waar meet de gemeente Katwijk de resultaten van het social return-beleid aan af?
18. Wat zijn de resultaten van het social return-beleid van de gemeente Katwijk?
19. Welke doelgroepen profiteren het meest van de wijze waarop in de gemeente
Katwijk social return wordt uitgevoerd?
20. Worden de doelen die gemeente Katwijk heeft met social return gehaald?
21. In hoeverre draagt de inzet van social return als beleidsinstrument bij aan de doelen
van het participatie- en re-integratiebeleid?
22. Heeft het social return beleid negatieve effecten? Zo ja, welke?
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OPZET VAN HET ONDERZOEK
Het onderzoek heeft bestaan uit deskresearch en veldwerk. De bevindingen uit beide
bronnen zijn geanalyseerd en in een bevindingenrapportage vastgelegd.

3.1

DESKRESEARCH
Gestart is met een studie van het gemeentelijk beleid en de uitvoeringspraktijk
(werkafspraken en –processen) rondom participatie en re-integratie en social return. In
de bijlage zijn alle geraadpleegde documenten weergegeven.
Een tweede stap betrof de analyse van inkoopopdrachten, aanbestedingen en
subsidiering. Het doel hiervan is het vaststellen bij welke opdrachten sprake had moeten
zijn van een social returnverplichting, waar sprake is van toepassing van social return en
op welke wijze. Bij deze analyse is de trechtermethode toegepast: allereerst het
identificeren van alle inkoopopdrachten, vervolgens op het deel dat volgens de Katwijkse
criteria SRoI-plichtig is en tot slot alle daadwerkelijke opdrachten waar social return is
toegepast. Vervolgens is voor een deel van het veldwerk een selectie van 10 opdrachten
gemaakt uit de laatste groep voor nadere analyse. De selectie is gemaakt op basis van
type opdracht (dienst, werk, levering) en vorm van social return (% van de opdrachtsom
of sociale paragraaf). Figuur 1 geeft deze werkwijze weer.

Figuur 1: Selectie van alle inkoopopdrachten
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3.2

VELDWERK
Het doel van het veldwerk was het toetsen, verdiepen en aanvullen van de bevindingen
die gebleken zijn uit de deskresearch. Dit is gedaan door middel van individuele
interviews. Net zoals bij de deskresearch, bestond het veldwerk uit twee onderdelen.
Deze worden hieronder nader toegelicht.

3.2.1

INTERVIEWS MET AMBTELIJKE ORGANISATIE
Allereerst zijn interviews afgenomen met betrokken (beleids)ambtenaren en
(SRoI)inkoopadviseur(s) van de gemeente. De interviews dienden als check op de eerder
uitgevoerde documentstudie doordat de daadwerkelijke praktijk wordt achterhaald. Een
belangrijke invalshoek hierbij was het achterhalen in hoeverre er ruimte bestaat voor
maatwerk: gebeurt social return enkel volgens de lokale regels of is er ook sprake van
enige mate van vrijheid?
In de interviews zijn de volgende aspecten aan de orde gekomen:


Doelen en beleid
vragen over gestelde doelen, gewenste resultaten, (prioritering) doelgroepen,
mate waarin de verbinding tussen re-integratiebeleid en toepassing social return
is voorgenomen.



Toepassing social return in de praktijk
de verschillende vormen van social return, gehanteerde criteria en normen, mate
van maatwerk, interne inrichting en werkwijze rondom social return, gebruik
maken van lokale en regionale ‘infrastructuur’ van participatie en re-integratie,
gehanteerde instrumenten bij niet (volledig) realiseren van social
returnverplichting.



Resultaten en doelbereik
daadwerkelijk gerealiseerde resultaten en doelen, welke doelgroepen profiteren
het meest, mate waarin social return als beleidsinstrument bijdraagt aan de
doelen van het participatie- en re-integratiebeleid.

3.2.2

CASESTUDIES
De geselecteerde casussen (N=10) die zijn overgebleven uit de filtering zijn afzonderlijk
bestudeerd. De volgende criteria zijn gebruikt om tot de 10 casussen te komen:


Spreiding over jaren: 2 uit 2014, 4 uit 2015 en 4 uit 2016



Type SROI: 7 casussen met 5% regeling versus drie met een ander type regeling



Volledigheid dossier: 5 volledige dossiers en 5 onvolledige dossiers

10



Aanvullende inzet vanuit lokale en/of regionale infrastructuur of andere
intermediairs: 5 met en 5 zonder

In de bijlage is het resultaat van toepassing van deze criteria weergegeven. Doelstelling
was om bij elk van deze casussen een interview af te nemen met de opdrachtnemer, de
budgethouder (opdrachtgever) van de gemeente en eventueel met een betrokken
intermediaire organisaties. Zie de bijlage voor een volledige lijst van geïnterviewden.
In de interviews met de opdrachtnemer zijn de volgende aspecten aan de orde geweest:


Uitvoering en plaatsing;



Proces, onder andere afstemming en afspraken met gemeente;



Ondersteuning aan en begeleiding van kandidaten;



Mate van flexibiliteit en ruimte om social returnverplichting naar eigen behoefte
in te vullen;



Ophalen good practices (ervaringen met andere gemeenten).

In de interviews met de gemeente zijn de volgende aspecten aan de orde geweest:


Proces, onder andere gemaakte afspraken met opdrachtnemer;



Middelen om te controleren dat gemaakte opdrachten daadwerkelijk uitgevoerd
worden;



Beschikbare ruimte voor vrijheid en maatwerk.
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4

NORMENKADER
Onderstaand normenkader wordt gehanteerd ter toetsing van de bevindingen.
Doelen en beleid
Doelstellingen,

1.

resultaten en
doelgroepen

De gemeente heeft de doelstellingen voor social return SMART
geformuleerd in het bredere participatie- en re-integratiebeleid

2.

De gemeente heeft de resultaten voor social return SMART
geformuleerd in het bredere participatie- en re-integratiebeleid

3.

De gemeente heeft in het participatie- en re-integratiebeleid
beschreven welke doelgroepen prioriteit krijgen

Verbinding tussen

4.

social return en re-

De doelgroepen bij social return komen overeen met de
doelgroepen in het participatie en re-integratiebeleid

integratiebeleid
Toepassing social return in de praktijk
Criteria/normen

5.

De gemeente heeft verschillende criteria en normen opgesteld
waarbinnen social return toegepast wordt

Vormen

6.

De gemeente heeft beschreven welke vormen van social return zij
accepteert

7.

De gemeente neemt social return op in alle
opdrachten/aanbestedingen waarin dit conform de criteria en
normen zou moeten gebeuren

8.

De gemeente motiveert schriftelijk wanneer social return niet in
de opdracht/aanbesteding is opgenomen waar dit conform beleid
wel had moeten gebeuren

9.

Er is een eenduidige en meetbare doelstelling voor social return
geformuleerd per verstrekte opdracht

10.

Om een social return-eis passend te maken voor het type
opdracht/aanbesteding, vindt maatwerk plaats

Doelgroepen

11.

De bereikte doelgroepen komen overeen met de doelgroepen die
zijn benoemd in het beleid
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Ondersteuning,

12.

infrastructuur

Bij de toepassing van social return is een onderbouwde keuze
gemaakt voor de inzet van de lokale en regionale infrastructuur
voor re-integratie

13.

De gemeente ondersteunt opdrachtnemers bij het invulling geven
aan de social returnverplichting

14.

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het gebied van
social return zijn duidelijk belegd binnen de gemeentelijke
organisatie

Monitoring en sturing

15.

De gemeente houdt bij of opdrachtnemers voldoen aan hun social
returnverplichting

16.

De gemeente beschikt over maatregelen/instrumenten die
toegepast kunnen worden wanneer opdrachtnemers niet (volledig)
voldoen aan de social returnverplichting

Resultaten en doelbereik
Resultaten

17.

De gemeente heeft de resultaten van het social return-beleid
inzichtelijk gemaakt

18.

De behaalde resultaten dragen bij aan de gestelde doelen

19.

De gestelde doelen en resultaten zijn gerealiseerd
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ANALYSE KERNGEGEVENS
Om een beeld te krijgen van de toepassing van social return in de gemeente Katwijk, is
gestart met het opstellen van een kwantitatief overzicht van alle inkoopopdrachten
waarbij social return is toegepast of toegepast had moeten worden. Daarvoor zijn bij de
gemeente twee gegevensstromen opgevraagd: (1) alle inkoopopdrachten vanaf 2014 tot
en met 2016 en (2) alle opdrachten waarbij social return is toegepast inclusief de
dossiers met het bestek, de gunning, de prestatieafspraken en de verantwoording. Dit
hoofdstuk bevat een analyse van beide gegevensstromen: in 5.1 een analyse van alle
inkoopopdrachten en in 5.2 een analyse van de opdrachten waar social return is
toegepast.

5.1

KOPPELING VAN DE TWEE GEGEVENSSTROMEN
De lijst vanuit de afdeling Inkoop betrof alle inkoopdrachten vanaf 2014 tot en met 2016.
Daarnaast bevatte deze lijst de vraag of de opdrachtsom boven de Europese
drempelwaarde viel (en er dus verplicht social return toegepast zou moeten worden).

Figuur 2: Koppeling van de 2 gegevensstromen
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De inkoopopdrachten die uitgevoerd werden over meerdere jaren werden elk jaar
separaat vermeld. Deze hebben wij ontdubbeld: de inkoopopdracht uit het eerste jaar
hebben we laten staan. Vervolgens is getracht deze inkoopdrachten te koppelen aan de
tweede gegevensstroom, namelijk de opdrachten waarbij social return is toegepast
inclusief de dossiers met het bestek, de gunning, de prestatieafspraken en de
verantwoording. Mede door gebrek aan gegevens (zoals tevens duidelijk wordt bij de
nadere analyse in 5.2), was dit niet altijd mogelijk.
‘Koppelbaar’ betekent dat aan de hand van de titel of aan de beschrijving vast te stellen is
dat het over dezelfde opdracht gaat. Dit was tevens vaak te verifiëren aan de hand van de
beschikbare documenten. Dit is bij 25 inkoopdrachten het geval. ‘Vermoedelijk
koppelbaar’ betekent dat de opdracht waarschijnlijk gekoppeld kan worden, op basis van
de titel of de omschrijving. Door gebrek aan stukken (bestek of gunningsdocumentatie)
kan dit echter niet met 100 procent zekerheid gezegd worden. Dit is bij 32
inkoopdrachten het geval. Onder ‘Niet koppelbaar’ worden de inkoopdrachten verstaan
waarvan we met zekerheid kunnen zeggen dat deze niet aanwezig zijn in de social return
dossiers. Dit is bij 64 inkoopdrachten het geval.
Zoals blijkt uit het stroomschema zijn 25 inkoopopdrachten wel koppelbaar en 32
vermoedelijk koppelbaar. Dit zijn in totaal 57 inkoopopdrachten. Resteert nog een groep
van 15 SROI-dossiers die niet op enige wijze in relatie zijn te brengen met de
inkoopopdrachten. Bij enkele van deze dossiers is dit verklaarbaar omdat het
subsidieaanvragen betreft. Echter voor het grootste gedeelte zijn uit het onderzoek geen
verklaringen naar voren gekomen.

5.2

ANALYSE SOCIAL RETURN DOSSIERS
Vervolgens zijn de 72 social return dossiers geanalyseerd. Het betreft alle beschikbare
dossiers van inkoopopdrachten waar (een vorm) van social return is toepast volgens de
gemeente. Dit betrof zowel papieren dossiers als digitale dossiers.
Papieren dossiers (en digitaal aanwezig)

31

Alleen een digitaal dossier

41

Totaal

72

Tabel 1: Overzicht social return dossiers
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Bij deze dossiers zijn vier kerndocumenten opgevraagd, die nodig zijn om zowel de
aanbesteding als het social return proces te duiden. Dit zijn 1) het bestek, 2) de
gunningsdocumentatie, 3) de prestatieafspraken omtrent social return en 4) de
verantwoordingsinformatie van social return. Tabel 2 geeft weer welke informatie in de
dossiers beschikbaar was.
Beschikbaar

Percentage

Percentage

36%

Niet
beschikbaar
46

Bestek

26

Gunningsdocumentatie

25

35%

47

65%

Prestatieafspraken omtrent

30

42%

42

58%

22

31%

50

69%

64%

social return
Verantwoordingsinformatie van
social return
Tabel 2: Aanvullende informatie bij social return dossiers

Daarnaast is bekeken welke social return vormen er voorkomen in de social return
dossiers. Het gros (31 van de 72) is niet bekend, doordat de benodigde documentatie
hiervoor ontbreekt.
5% van de aanneem/opdrachtsom

14

5% van de (bruto) loonsom

7

7% van de (bruto) loonsom

9

7% van de aanneem/opdrachtsom

3

Onbekend

31

Anders (1%, 2%, 6%, 30% e.d.)

8

Totaal:

72

Tabel 3: Verschillende vormen social return

Binnen de groep van 72 dossiers zijn 9 inkoopopdrachten aangetroffen waarvan de
opdrachtsom onder de Europese drempelwaarde viel.
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6

BEVINDINGEN DOELEN EN BELEID
In dit hoofdstuk staan de bevindingen rondom de deelvragen ‘doelen en beleid’ centraal
(zie hoofdstuk 2). Per deelvraag zijn de bevindingen weergegeven. Er wordt afgesloten
met een toetsing aan de normen en een tussenconclusie.

6.1

GEWENSTE RESULTATEN BREDERE PARTICIPATIE EN RE-INTEGRATIEBELEID
1.

Welke doelen en gewenste resultaten heeft de gemeente geformuleerd met
voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt (bredere participatieen re-integratiebeleid?

2. Welke doelgroepen hebben in dit bredere beleid prioriteit gekregen?

De gemeente Katwijk kent in de onderzoeksperiode (2014-2017, naast het huidige
coalitieakkoord een tweetal relevante beleidskaders voor het bredere participatie- en
re-integratiebeleid: (1) Beleidsplan Participatie 2013 en (2) Beleidsplan Re-integratie
2017.
Beleidsplan Participatie 2013
In dit plan (p. 7) streeft de gemeente de volgende participatiedoelen na:


Inwoners duurzaam in beweging krijgen door hen te stimuleren om mee te doen
aan de betaalde arbeidsmarkt. Als deelname aan de arbeidsmarkt nog niet lukt,
dan wordt deelname aan de maatschappij gestimuleerd via vrijwilligerswerk of
sociale participatie;



Inwoners duurzaam in beweging krijgen door het leveren van maatwerk;



Vrijwilligerswerk of sociale participatie zoveel mogelijk te laten plaatsvinden in
de directe leef- of woonomgeving van deze inwoners.

Daarnaast gelden de doelstellingen uit het collegewerkprogramma 2010-2014 te weten,
(1) grote deelname van werkloze en werkzoekende inwoners aan het arbeidsproces en (2)
minder jongeren (tot 27 jaar) met een uitkering. Tevens is de indicator ‘aantal WWB
(Wet Werk en Bijstand)-klanten dat uitstroomt naar werk’ uitgewerkt, met een
doelstelling van 75 klanten in het jaar 2013.
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De uitgangspunten voor het re-integratiebeleid zijn op dezelfde pagina als volgt
geformuleerd:
1.

Het voorkomen van instroom;

2. Duurzame uitstroom zo snel en veel mogelijk;
3. Inzet van instrumenten is gericht op de kortste weg naar werk;
4. Als uitstroom nog niet mogelijk is, wordt actieve inzet van de klant verlaagd bij
het opstellen en uitvoeren van een (zorg)trajectplan.
Ook zijn concrete doelgroepen onderscheiden, namelijk inwoners die (1) nu (nog) niet
meedoen aan de betaalde arbeidsmarkt, (2) met ondersteuning actief zijn op de betaalde
arbeidsmarkt en (3) vanwege hun persoonlijke omstandigheden een relatief groot risico
lopen om op termijn niet meer mee te kunnen doen aan de betaalde arbeidsmarkt. De
gemeente zet daarbij in op de groepen ‘direct bemiddelbaar’ en ‘middengroep’ uit het
WWB-bestand (bijstandsgerechtigden).
De gemeente zet een reeks aan instrumenten in, waaronder Work First, werkmakelaar,
werkgeversbenadering, loonkostensubsidie, scholing met baangarantie,
formulierenbrigade, participatiebanen, tegenprestatie naar vermogen, respijtzorg,
jongerenloket en tot slot wordt ook social return als één van de instrumenten
beschreven. De werkmakelaar van de gemeente zal in het geval van toepassing van social
return de selectie en plaatsing van klanten effectueren.
Beleidsplan Re-integratie 2017
De uitgangspunten en doelen zijn ten opzichte van 2013 grotendeels gelijk gebleven.
Belangrijke toevoeging (p 8) is dat één van de doelen nu ‘het voorkomen dat jongeren in
een uitkeringssituatie terechtkomen’ is. Dat lijkt mede het gevolg te zijn van het
coalitieakkoord 2014-2018 waarin wordt gesteld dat ‘speerpunten bij de bestrijding van
werkloosheid zijn jeugdwerkloosheid en werkloosheid onder inwoners van 45 jaar en
ouder’. Ook is in hetzelfde coalitieakkoord opgenomen dat het ‘lokale bedrijfsleven wordt
gestimuleerd om mensen met een arbeidsbeperking en mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt in dienst te nemen.’
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In de nota worden de volgende doelgroepen en de in te zetten instrumenten benoemd:

Doelgroep
Korte afstand (bemiddelbaar binnen 6

Instrumenten
Alleen aandacht en handhaving

maanden) met uitkering vanuit de

Verder inzet re-integratie instrumenten

Participatiewet zonder arbeidsbeperking

voor risicogroepen (50+, alleenverdieners
zonder inkomen en laag opleidingsniveau)

Korte afstand (bemiddelbaar binnen 6

Inzetten op maatwerk en op afspraken met

maanden) met uitkering vanuit de

individuele werkgevers.

Participatiewet met arbeidsbeperking

Middellange afstand (bemiddelbaar in

Alle in het plan beschreven instrumenten

meer dan 6 maanden) zonder

(waaronder social return)

arbeidsbeperking

Middellange afstand (bemiddelbaar in

Met voorrang inzet van garantiebanen in de

meer dan 6 maanden) met

arbeidsmarktregio

arbeidsbeperking

Lange afstand (duurzaam

Vrijwilligerswerk

arbeidsongeschikt)

Garantiebanen

Tabel 4: Doelgroepen en in te zetten instrumenten

Andere doelgroepen die onderscheiden worden zijn mensen met indicatie voor Nieuw
Beschut werk of begeleiding vanuit de Wmo. Niet-uitkeringsgerechtigden en mensen met
een algemene nabestaanden wet uitkering kennen de laagste prioritering.
Ten opzichte van 2013 worden de volgende extra instrumenten, mede als gevolg van de
toegenomen gemeentelijke verantwoordelijkheid rondom de Participatiewet, ingezet:
No-Risk polis, Nieuw Beschut werk, Jobcoaching, werkstage, proefplaatsing,
opstapsubsidie en een aantal lokale voorzieningen zoals Vrijwilligers Informatiepunt,
Vitale Sportvereniging en Taalverbetering. Ook social return is één van de instrumenten.
Work First, één van de instrumenten uit 2013, wordt opnieuw bezien.
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6.2

GEWENSTE RESULTATEN INZET SOCIAL RETURN
3. Welke doelen en gewenste resultaten heeft de gemeente geformuleerd met
de inzet van social return als één van de beleidsinstrumenten in het
bredere re-integratie en participatiebeleid?
4. Welke doelgroepen worden in de gemeente Katwijk benoemd voor de
invulling van social return?

Begin 2012 heeft de gemeente een implementatieplan en handleiding Social return
opgesteld. Dit was naar aanleiding van een pilot met social return waarin dit
werkenderwijs is geïmplementeerd. In de handleiding (p. 3) wordt aangegeven waarom
de gemeente wil werken met social return: ‘Social return levert uiteindelijk besparing op
de uitkeringen op. Ook draagt het bij aan het verbeteren van de levenssituatie van
mensen als het ze lukt om uit te stromen naar de arbeidsmarkt’.
In bijlage 3 van de handleiding (p. 16) is een standaard bestektekst sociale paragraaf
opgenomen. Daaruit kan worden opgemaakt welke doelgroepen via social return bereikt
kunnen worden. ‘Het oogmerk is het creëren van werkgelegenheid voor WWB
gerechtigden, SW (sociale werkvoorziening)-werknemers, WIA (Wet Inschakeling
Arbeidsongeschikten) en Wajong (Wet arbeidsongeschiktheid jongeren) gerechtigden,
voortijdig schoolverlaters en klanten van het UWV-werkbedrijf.’ Daarbij hanteert de
gemeente een prioriteitenlijst voor de verschillende mogelijkheden om een
werkzoekende aan werk te helpen, waaronder een reguliere werkplaats, een
praktijkplaats bij een leer/werktraject, een beroeps specifieke opleiding met behoud van
uitkering, een stageplaats voor de beoogde doelgroep en tot slot een participatieplaats.
De gemeente brengt geen prioriteit aan in de doelgroepen.
De in 2013 uitgevoerde evaluatie van social return levert vooral aanbevelingen op voor
het werkproces (taak- en rolverdeling) rondom het inkoopproces, de uitvoering en de
monitoring en borging en minder over de gewenste doelen en doelgroepen.
Naast de handleiding en het implementatieplan beschikt de gemeente ook over een
inkoop- en aanbestedingsbeleid (van 2013 en van 2016). In het inkoopbeleid van 2013
(p. 21) is in een korte paragraaf het doel van social return beschreven: ‘Het doel is het
creëren van kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Social return
wordt in ieder geval opgenomen in alle aanbestedingen, ook in het geval van een werk,
met een geraamde waarde boven de vigerende Europese drempelwaarde voor diensten
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en leveringen. In een enkel geval zal het gebeuren dat social return niet wordt
opgenomen. Dat zal na bespreking met de teamleider Werk en Inkomen van de afdeling
Samenleving worden vastgesteld en voorgelegd aan B&W. Daarnaast zal de gemeente
daar waar mogelijk social return opnemen in alle overige aanbestedingen. Dit ter
beoordeling van de budgethouder’.
In het inkoopbeleid van 2016 is social return als één van aspecten van duurzaam inkopen
(p. 8) opgenomen. Er is een verschil met het inkoopbeleid van 2013 op een drietal
punten:


In plaats van ‘Social return wordt in ieder geval opgenomen’ (2013) staat er nu
‘Social return wordt waar mogelijk opgenomen in aanbestedingen’.



Een social return eis moet worden gerealiseerd binnen de aanbestede opdracht
en niet op een andere wijze. Deze voorwaarde ontbrak in 2013.



Bij een opdracht voor een levering wordt Social return in beginsel niet als
proportioneel beschouwd vanwege de lage arbeidscomponent. In 2013 werden
leveringen niet op voorhand uitgesloten.

6.3

GOOD PRACTICES BIJ ANDERE GEMEENTEN
5. Van welke doelen en beleid van andere gemeenten rondom social return
(good-practices) kan de gemeente Katwijk leren?

De doelen en het beleid van andere gemeenten verschillen weinig van dat van Katwijk als
het gaat om social return. Uit onderzoek (p 11) van TNO uit 2014 onder gemeenten blijkt
dat de meest genoemde doelen van social return zijn: uitstroom uit uitkering (96%),
werkervaring voor doelgroep (89%) gevolgd door werkgevers bij sociaal beleid betrekken
(57%) en bijdrage aan social beleidsdoelstelling van de gemeente (55%).
Wel zijn andere gemeenten specifieker in hun prioritering van doelgroepen. Dat blijkt
voornamelijk uit de waardering (‘puntentelling) die opdrachtnemers krijgen voor het
inzetten van mensen uit bepaalde doelgroepen. In het zogenaamde ‘blokkensysteem’ dat
meerdere gemeenten hanteren, wordt het inzetten van iemand met een arbeidsbeperking
met meer punten of een grotere waarde uitgedrukt in euro’s beloond. Daarmee
stimuleren deze gemeenten hun opdrachtnemers om de door de gemeente benoemde
prioritaire doelgroepen in te zetten. Deze gemeenten leggen de verbinding tussen
prioritaire doelgroepen en de invulling van social return.
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In de Katwijkse situatie zou dat bijvoorbeeld kunnen betekenen dat de extra aandacht
voor jeugdwerkloosheid, zoals in 2017 in het beleidsplan Re-integratie zichtbaar is, ook
in het social returnbeleid wordt vertaald. Een voorbeeld hiervan is door meer punten toe
te kennen aan een werkplek voor jongeren.

6.4

TOETSING BEVINDINGEN AAN NORMEN EN TUSSENCONCLUSIE
Norm 1: De gemeente heeft de doelstellingen voor social return SMART geformuleerd
in het bredere participatie- en re-integratiebeleid
De doelstellingen voor social return zijn voornamelijk kwalitatief geformuleerd:


Social return levert uiteindelijk besparing op de uitkeringen op.



Ook draagt het bij aan het verbeteren van de levenssituatie van mensen als het ze
lukt om uit te stromen naar de arbeidsmarkt.



Het doel is het creëren van kansen voor mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt.

De gemeente heeft daaraan geen kwantitatieve doelstellingen verbonden, bijvoorbeeld
hoeveel inwoners van Katwijk als gevolg van social return een arbeidsplek hebben
gekregen of arbeidservaring hebben opgedaan.

Norm 2: De gemeente heeft de resultaten voor social return SMART geformuleerd in
het bredere participatie- en re-integratiebeleid
De resultaten die social return zouden moeten opleveren, zijn niet SMART geformuleerd
in het bredere participatie- en re-integratiebeleid. Social return is één van de
instrumenten die de gemeente Katwijk inzet in het participatie- en re-integratiebeleid. In
het vigerende beleidsplan vanaf 2017 is het instrument social return wel gekoppeld aan
een aantal doelgroepen.

Norm 3: De gemeente heeft in het participatie- en re-integratiebeleid beschreven welke
doelgroepen prioriteit krijgen
De gemeente heeft in de beide beleidskaders (2013 en 2017) de doelgroepen beschreven.
Zo worden in 2013 de volgende groepen onderscheiden: inwoners die (1) nu (nog) niet
meedoen aan de betaalde arbeidsmarkt, (2) met ondersteuning actief zijn op de betaalde
arbeidsmarkt en (3) vanwege hun persoonlijke omstandigheden een relatief groot risico
lopen om op termijn niet meer mee te kunnen doen aan de betaalde arbeidsmarkt. Ook
geeft de gemeente prioriteit aan specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld in het beleidsplan
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van 2013 de groepen ‘direct bemiddelbaar’ en ‘middengroep’ uit het WWB-bestand
(bijstandsgerechtigden). Ook wordt in het beleidsplan van 2017 bijvoorbeeld aangegeven
dat niet uitkeringsgerechtigden een lage prioriteit hebben en wordt aan jongeren meer
prioriteit gegeven.

Norm 4: De doelgroepen bij social return komen overeen met de doelgroepen in het
participatie en re-integratiebeleid
De doelgroepen bij social return en het participatie- en re-integratiebeleid overlappen
elkaar zeker. Echter van een specifieke koppeling tussen prioritaire doelgroepen uit het
participatie- en re-integratiebeleid en de doelgroepen voor social return is geen sprake.
Zo wordt een opdrachtnemer niet gestuurd richting prioritaire doelgroepen door
bijvoorbeeld meer punten toe te kennen voor de inzet van deze doelgroepen. Overigens
gebeurt dit in de praktijk bij een aantal aanbestedingen wel. Zie hiervoor ook de
bevindingen in de navolgende hoofdstukken.

Tussenconclusie
De doelstellingen voor de toepassing van social return zijn in het participatie en reintegratiebeleid alleen kwalitatief beschreven. In de kern moet toepassing leiden tot
besparing op de uitkering, verbetering van de levenssituatie van de doelgroepen en het
creëren van kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze doelen zijn
niet in meetbare prestaties of streefwaarden vertaald.
De gemeente heeft doelgroepen voor de toepassing van social return genoemd (WWB
gerechtigden, SW-werknemers, WIA en Wajong gerechtigden, voortijdig schoolverlaters
en klanten van het UWV-werkbedrijf), maar van een expliciete koppeling tussen deze
doelgroepen en die genoemd zijn in het participatie- en re-integratiebeleid is geen
sprake. Wel overlappen ze grotendeels.
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7

BEVINDINGEN TOEPASSING SOCIAL RETURN
In dit hoofdstuk staan de bevindingen rondom de deelvragen ‘toepassing social return’
centraal (zie hoofdstuk 2). Per deelvraag zijn de bevindingen weergegeven. Er wordt
afgesloten met een toetsing aan de normen en een tussenconclusie.

7.1

CRITERIA, NORMEN EN VORMEN
6.

Welke criteria en normen (type opdracht, omvang van de opdracht en
percentage van de opdrachtsom) hanteert de gemeente Katwijk om
opdrachtnemers te verplichten social return toe te passen?

7.

Welke vormen van social return accepteert de gemeente Katwijk bij de
invulling van de opdrachtnemer voor social return en welke voorschriften
hanteert de gemeente Katwijk?

8.

Op welke wijze zorgt de gemeente Katwijk ervoor dat een social return-eis
passend is voor het type opdracht of aanbesteding? In hoeverre vindt
maatwerk plaats?

9.

Worden er ook andere 'deals' dan social return, gericht op het inzetten
van werklozen, aangewend?

In de Handleiding Social Return (31 januari 2012) beschrijft de gemeente hoe social
return toegepast wordt (p. 4): ‘Social Return wordt toegepast bij de inkoop en
aanbesteding van leveringen, diensten en werken. Door een bepaling omtrent Social
Return op te nemen in de offerte aanvraag, wordt van leveranciers verwacht om een
bijdrage te leveren. Deze bepaling kan in verschillende vormen worden opgenomen,
zoals in de vorm van een eis (vast % van de aanneemsom) of als een gunningscriterium
(sociale paragraaf). Dat betekent dat bij de inkoop en aanbesteding ruimte is voor
meerdere vormen en dat ook de eisen per inkooptraject kunnen verschillen.
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Vervolgens benoemt de handleiding twee criteria:
1.

De opdrachtwaarde: boven de Europese aanbestedingsgrens (2012: € 200.000)
is het opnemen van social return verplicht bij alle soorten aanbestedingen.
Afwijken kan na advies van de inkoopadviseur en de Teamleider Werk en
Inkomen met goedkeuring van het college.

2. Duur van het werk: het gaat om een werk van minimaal 3 aaneengesloten
maanden.
Daarna beschrijft de handleiding meerdere opties waaruit gekozen kan worden voor de
specifieke voorwaarden:


5%-regeling: ter waarde van 5% van de aanneemsom moeten mensen uit de
genoemde doelgroep worden ingezet. De ruimte wordt geboden om in geval van
een grote ‘leveringscomponent’ te kiezen voor 7% van de loonsom.



Sociale paragraaf: de leverancier geeft aan hoeveel mensen in welke functie hij
gaat plaatsen en voegt een plan van aanpak toe. Op basis daarvan wordt via een
matrix (met puntenverdeling) gescoord welke leverancier op dit onderdeel het
beste aanbod doet.



Algemeen voorstel: de leverancier sluit aan bij het door de gemeente
geformuleerde beleid dat in het bestek is beschreven. De leverancier doet een
voorstel, dat niet wordt gewogen of gewaardeerd, maar wel gecontroleerd.



Leerlingbouwplaatsen: het inrichten van en het uitvoering geven aan een
leerlingbouwplaats wordt gezien als social return. Dit wanneer een bouwplaats
voldoet aan de eisen die zijn vastgelegd in het convenant Leerlingbouwplaatsen.
Het gaat om (zeer) grootschalige bouwprojecten.

Het zorgen voor een passende social return eis vindt plaats op twee manieren. Een eerste
manier is bij het opstellen van de social returneisen bij de aanbesteding zelf. Gekozen
kan worden uit de opties zoals hierboven beschreven. Daarbij geven de budgethouders
van de gemeente aan dat steeds bij elke opdracht bepaald wordt welke vorm van social
return het best passend is. Er wordt bijvoorbeeld gekozen voor een percentage van de
loonsom (bij opdrachten met een relatief kleine arbeidscomponent) of een percentage
van de opdrachtsom. Er is sprake van een ‘standaard’ tekst voor de bestekken, maar deze
kan op basis van de hiervoor genoemde afweging worden aangepast. Een tweede manier
is het contact dat na gunning door de SRoI-adviseur van de gemeente wordt gezocht met
de opdrachtnemer voor de concretisering van de invulling van de eis. Daarmee is op twee
momenten ruimte voor een invulling van social return die bij de opdracht past.
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Samenvattend, de handleiding biedt meerdere opties en daarmee ruimte voor maatwerk
bij de invulling van social return. Afwijken van de criteria kan na advies van de
betrokken ambtenaren en goedkeuring van het college. Uit de analyse van de
aanbestedingen en subsidieverstrekkingen waar sprake is van social return, blijkt dat van
deze opties en afwijkingen ook gebruik gemaakt wordt.
In de praktijk is sprake van verschillende vormen van maatwerk, naast de vormen die
‘standaard’ in het bestek dan wel het prestatieafsprakenformulier staan. Voorbeelden
hiervan zijn het inzetten van een CV (curriculum vitae)-dokter of trainingen die een
juridisch dienstverlener aanbiedt aan de doelgroep.

7.2

DOELGROEPEN
10. Op welke doelgroepen wordt bij de toepassing van social return door de
gemeente Katwijk gestuurd?

In de handleiding (p. 4) worden de doelgroepen beschreven:


WWB-gerechtigden



SW-werknemers



WIA- en Wajong-gerechtigden



WW (Werkloosheidswet)-gerechtigden



Voortijdig schoolverlaters

Voor deze groepen kunnen de volgende vormen van social return worden ingezet
(p. 13 en p. 16):
In geval van 5% regeling


In geval van sociale paragraaf

Het inzetten van werkloos-



Een reguliere arbeidsplaats

werkzoekenden (reguliere baan of



Een praktijkplaats bij een

participatieplaats)

leer/werktraject (BBL)



Het bieden van stages



Het bieden van een leer/werkbaan (BBL,



beroepsbegeleide leerweg)


Een beroepsspecifieke opleiding met
behoud van uitkering



(Externe) scholing, bij voorkeur

Een stageplaats voor de beoogde
doelgroep

gerelateerd aan een reguliere vacature



of baan
Tabel 5: Vormen social return volgens handleiding
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Een participatieplaats

In een zeer beperkt aantal opdrachten is in het bestek gestuurd op de doelgroep. Dan is
gewerkt met een puntensysteem waarbij bijvoorbeeld het bieden van een arbeidsplaats
aan mensen met een arbeidsbeperking meer punten oplevert dan een baan voor iemand
die korter dan een jaar in de WW zit of een stageplaats.
Uit de interviews met de gemeente blijkt dat de gemeente het belangrijker vindt dat een
match wordt gerealiseerd, dan welke doelgroepen precies bediend worden. In de dossiers
komt meermaals voor dat de opdrachtnemer bij de gemeente aangeeft welk type functie
of medewerker zij zoeken. De gemeente gaat dan in het eigen klantenbestand of het
netwerk van een klantmanager of werkmakelaar na of zij geschikte kandidaten kunnen
leveren. En dat leidt in meerdere gevallen tot een match. Het gaat er volgens de
gemeente om dat mensen die aan de kant staan door social return een kans wordt
geboden.

7.3

INBEDDING VAN SOCIAL RETURN IN DE UITVOERINGSPRAKTIJK
RONDOM RE-INTEGRATIE
11. Wordt bij de toepassing en uitvoering van social return gebruikgemaakt
van de 'infrastructuur' en instrumenten (lokaal en regionaal) waarover de
gemeente beschikt in het bredere participatie- en re-integratiebeleid? Zo
ja, op welke wijze?
12. Ondersteunt de gemeente opdrachtnemers bij het invulling geven aan de
social returnverplichting? Zo ja, op welke wijze en met welke intensiteit
van inspanning?

In de handleiding uit 2012 is een rol weggelegd voor de teamleider Werk en Inkomen om
samen met de leverancier (opdrachtnemer) een plan uit te werken voor het plaatsen van
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De teamleider ondersteunt de leverancier
bij het realiseren van de social returnverplichting, waarbij de nadruk ligt op
ondersteuning. De leverancier is zelf verantwoordelijk voor het halen van de
doelstellingen. Na de evaluatie van de uitvoering van social return in 2013 ontstaat de
functie van SRoI-adviseur. Deze neemt na gunning contact op met de opdrachtnemer om
tot afspraken over de invulling van de social returnverplichting te komen. Uit de analyse
van de opdrachten blijkt dat dit ook in veel gevallen gebeurt. Na gunning is er een
gesprek of e-mailcontact tussen de SRoI-adviseur en de opdrachtnemer. Daarin wordt
besproken welke invulling wordt gegeven aan de verplichting. De afspraken worden in
veel gevallen per e-mail toegestuurd door de SRoI-adviseur naar de opdrachtnemer met
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het verzoek deze in te vullen in het prestatieafsprakenformulier. In deze e-mail zit ook
het formulier voor de verantwoording. Uit de analyse van alle dossiers blijkt echter dat
veel van de toegestuurde afsprakenformulieren (58 procent, zie paragraaf 5.2) niet
ingevuld terugkomen. Deze zijn niet beschikbaar in het dossier. Navraag bij zowel de
gemeente als de gesproken opdrachtnemers van de geselecteerde casussen leert dat de
gemeente niet consequent gestuurd heeft op het terugontvangen van de ingevulde
formulieren. Wel heeft éénmalig een ‘opschoonactie’ plaatsgevonden om alle
prestatieafsprakenformulieren nogmaals op te vragen. Dit leidde echter ook tot irritatie
bij opdrachtnemers omdat deze soms nadat de opdracht was afgerond, werden
opgevraagd. De verklaring die door de gemeente wordt gegeven voor de relatief weinig
vastgelegde prestatieafspraken is dat er geen cultuur van lijstjes bijhouden of vastlegging
is. Het is belangrijker dat het gebeurt, dan dat alles vastgelegd wordt.
In meerdere gevallen is uit de dossieranalyse van de opdrachten gebleken dat de
gemeente actief kandidaten uit het eigen bestand aanlevert voor functies die vervuld
worden in het kader van social return. Vaak vraagt de gemeente eerst een functieprofiel
of functie-eisen op. Vervolgens vraagt de SRoI-adviseur de gemeentelijke klantmanager
om kandidaten uit de bijstand (WWB) aan te leveren. Deze worden dan op
beschikbaarheid getoetst door de opdrachtnemer. Er zijn enkele voorbeelden dat
werknemers worden geworven via de sociale werkvoorziening en het Servicepunt Werk.
Sommige opdrachtnemers maken gebruik van ‘commerciële’ intermediairs om
kandidaten te werven. Uit de dossieranalyse wordt niet duidelijk in hoeverre er actief
gebruik wordt gemaakt van de verschillende instrumenten (Work First, werkmakelaar,
werkgeversbenadering, loonkostensubsidie, scholing met baangarantie,
formulierenbrigade, participatiebanen, tegenprestatie naar vermogen, respijtzorg,
jongerenloket) zoals die zijn genoemd in het participatie- en re-integratiebeleid.
Samenvattend, de gemeente (in de vorm van de SRoI-adviseur) ondersteunt actief de
opdrachtnemers bij de invulling van social return. Dat gebeurt op meerdere manieren:
meedenken over de precieze invulling en vorm, aanleveren van kandidaten of
verbindingen leggen met bijvoorbeeld de sociale werkvoorziening of het Servicepunt
Werk. De vastlegging van de prestatieafspraken vindt in een meerderheid van de
gevallen (58 procent) niet plaats.
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7.4

HANDHAVING SOCIAL RETURN
13. Op welke wijze houdt de gemeente bij of opdrachtnemers voldoen aan hun
social returnverplichting?
14. Welke instrumenten past de gemeente Katwijk toe bij het niet
(volledig)realiseren van de social returnverplichting?

In zowel het formulier prestatieafspraken als het formulier social return-verantwoording
is uitgewerkt hoe het proces van verantwoording en handhaving moet verlopen:
1.

De opdrachtnemer heeft een actieve informatieplicht richting de gemeente
Katwijk. Opdrachtnemer dient de social return-medewerkers periodiek
schriftelijk op de hoogte te stellen van de tussentijds behaalde resultaten.

2. Het toezicht op de nakoming van de prestatieafspraken en daarmee de social
returnverplichting is in handen van de budgethouder en de teamleider Werk en
Inkomen van de gemeente Katwijk. De social return-medewerkers hebben een
adviserende rol in deze.
3. Indien de opdrachtnemer zijn social returnverplichting niet volledig nagekomen
is, is de gemeente Katwijk bevoegd een boete op te leggen. De boete zal gesteld
worden op een bedrag gebaseerd op de mate waarin de opdrachtnemer zijn social
returnverplichting niet is nagekomen.
4. Voor de social returnverplichting van de opdrachtnemer geldt dat deze naar haar
aard blijft voortduren totdat de teamleider Werk en Inkomen schriftelijk
verklaard heeft dat de opdrachtnemer de met de opdracht gepaard gaande social
returnverplichting volledig is nagekomen.
Deze tekst is ook in meerdere aanbestedingsdocumenten terug te vinden bij de
uitwerking van de social returnparagraaf.
In het formulier social return-verantwoording dient de opdrachtnemer per afgesproken
type resultaat (duurzame arbeidsplaats, leer/werktraject, arbeidsmarkt relevante
opleiding, stageplaats, participatieplaats en overig) te rapporteren over:


De persoonsgegevens (naam en burgerservicenummer);



De periode waarin deze persoon aan de slag is geweest;



De loonwaarde van deze inzet;



Of de persoon uit Katwijk of de regio komt;



En tot welke doelgroep de persoon behoort.
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In de ontvangen dossiers is bij 31 procent van de opdrachten met social
returnverplichting een schriftelijke verantwoording aangetroffen. Die verantwoording
verschilt sterk in vorm en diepgang van informatieverstrekking. Het voorgeschreven
formulier wordt weinig gebruikt. De meeste opdrachtgevers die verantwoording
aanleveren doen dat met eigen overzichten of arbeidsovereenkomsten die zij hebben
gesloten met degenen die zij inzetten voor social return. Bij verreweg de meeste gevallen
(waar verantwoording op papier is aangetroffen) is op basis van de aangeleverde
verantwoording niet op te maken of de afspraken gehaald zijn. Dit komt deels doordat de
oorspronkelijke afspraak ontbreekt en deels doordat de aangeleverde informatie te
summier is. In enkele gevallen is meer gedaan dan vooraf afgesproken. Uit geen van de
beschikbaar gestelde opdrachten blijkt dat de gemeente een sanctie heeft toegepast als
gevolg van het niet nakomen van de social returnverplichting, ook niet in de gevallen dat
evident is dat de afspraak niet is nagekomen. Een schriftelijke verklaring van de
gemeente (teamleider Werk en Inkomen) dat de opdrachtgever de verplichting volledig
is nagekomen, is eveneens in geen van de dossiers aangetroffen.
Uit de interviews blijkt dat de rol van de teamleider Werk en Inkomen rondom
handhaving van de verplichting en het verklaren dat aan de social returnverplichting is
voldaan zoals beschreven in de handleiding in de praktijk niet wordt genomen. De rol
wordt ook niet herkend door Werk en Inkomen. Budgethouders geven aan dat na
gunning zij alles rondom social return overdragen aan de SRoI-adviseur (ze geven aan de
opdrachtnemer aan dat ze contact moeten opnemen met de SRoI-adviseur). In een
aantal gevallen geven budgethouders aan dat zij soms in projectoverleggen met de
opdrachtnemer nagaan of aan de verplichting invulling wordt gegeven. Het bijhouden
van de gerealiseerde verplichtingen vindt niet gestructureerd plaats. Uit noch de dossiers
noch de interviews blijkt dat de gemeente ooit een sanctie heeft toegepast. Dat wordt
verklaard vanuit een gebrek aan bereidheid daartoe en het feit dat de afspraken in veel
gevallen ook niet of slecht zijn vastgelegd waardoor het ook lastig is om te handhaven.
De gemeente overweegt een registratiesysteem aan te schaffen om beter te kunnen
monitoren op de resultaten en te sturen op de handhaving.
Samenvattend, in 69 procent van de opdrachten is geen verantwoording aangetroffen in
de door de gemeente beschikbaar gestelde informatie. Waar na gunning de gemeente
actief de opdrachtnemers benadert, vindt na het toesturen van prestatieafspraken
formulier en het verantwoordingsformulier nauwelijks tot geen follow-up vanuit de
gemeente plaats als er geen verantwoording wordt toegestuurd. De follow up was
oorspronkelijk belegd bij Werk en Inkomen; alleen deze is nooit geëffectueerd.
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In een aantal gevallen neemt de budgethouder deze rol een beetje over, maar deze
beschikt niet over een informatiepositie om te bepalen of de opdrachtnemer zich houdt
aan de gemaakte afspraken. Een andere verklaring is de bereidheid om te sanctioneren
laag is en het gebrek aan duidelijk vastgelegde afspraken maakt het ook lastig om te
handhaven.

7.5

GOOD PRACTICES BIJ ANDERE GEMEENTEN
15. Van welke goede praktijken bij andere overheden (good-practices) kan de
gemeente Katwijk bij de toepassing van social return leren?

Deze vraag is beantwoord vanuit het perspectief van de gesproken opdrachtnemers. Deze
geven aan dat zij ervaren dat de gemeente Katwijk ten opzichte van andere gemeenten
redelijk voorop loopt in het toepassen of verplicht stellen van social return. En zijn ook
overwegend tevreden over de manier waarop door Katwijk invulling wordt gegeven aan
de toepassing. Wel geeft een aantal aan dat zij na de eerste contacten over de invulling
van de social returnverplichting bemerkt hebben dat de gemeente geen opvolging geeft
aan de concretisering van de afspraken of de monitoring daarvan. Het initiatief daarvoor
ligt grotendeels bij de opdrachtnemer zelf.

7.6

TOEPASSING SOCIAL RETURN IN AANTALLEN
16. Bij hoeveel aanbestedingen is er SROI toegepast en bij hoeveel
aanbestedingen had SROI toegepast moeten worden?

Deze vraag is beantwoord op basis van de in hoofdstuk 5 genoemde twee
gegevensstromen. Op basis van het overzicht van alle inkoopopdrachten (zie figuur 2 in
5.1) kan worden vastgesteld dat bij tenminste 48 van de 128 aanbestedingen sprake is
van een opdrachtsom boven de Europese drempelwaarde. Bij 48 van de 128
aanbestedingen is dat niet het geval en bij 32 aanbestedingen is dit niet bekend.
De tweede gegevensstroom betreft alle opdrachten waar social return is toegepast
volgens de gemeente. Daarin zijn ook andersoortige opdrachten opgenomen zoals
subsidies. Van de 128 aanbestedingen uit de eerste gegevensstroom kunnen er 24
gekoppeld worden aan de dossiers in de tweede gegevensstroom. Van nog eens 33 is
vermoedelijk een koppeling te maken. Van 71 aanbestedingen is geen koppeling te
maken met de tweede gegevensstroom.
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In totaal zijn van 72 aanbestedingen en subsidieaanvragen dossiers ter beschikking
gesteld waar sprake was van een social returnverplichting opgelegd aan de
opdrachtnemer. Bij een klein deel daarvan (9) was sprake van een opdrachtsom lager
dan de Europese drempelwaarde. Volgens de criteria had hier geen social
returnverplichting opgelegd hoeven worden.
In een enkel geval is dit ook voorgelegd aan de wethouder. Bij 41 van de 72 dossiers kon
niet worden opgemaakt of volgens criteria een social returnverplichting moest worden
opgelegd door het ontbreken van gegevens over de opdrachtsom.

7.7

TOETSING BEVINDINGEN AAN NORMEN EN TUSSENCONCLUSIE
Norm criteria
Norm 5: De gemeente heeft verschillende criteria en normen opgesteld waarbinnen
social return toegepast wordt

Ja, de gemeente hanteert twee criteria: opdrachtsom boven Europese
aanbestedingsgrens en duur van de opdracht tenminste drie maanden. Afwijken kan,
mits gemotiveerd en besloten door het college.

Normen vormen
Norm 6: De gemeente heeft beschreven welke vormen van social return zij accepteert
Norm 7: De gemeente neemt social return op in alle opdrachten/aanbestedingen
waarin dit conform de criteria en normen zou moeten gebeuren
Norm 8: De gemeente motiveert schriftelijk wanneer social return niet in de
opdracht/aanbesteding is opgenomen waar dit conform beleid wel had moeten
gebeuren
Norm 9: Er is een eenduidige en meetbare doelstelling voor social return geformuleerd
per verstrekte opdracht
Norm 10: Om een social return-eis passend te maken voor het type
opdracht/aanbesteding, vindt maatwerk plaats

De gemeente beschrijft in het bestek en/of in de prestatieafspraken welke vormen van
social return zij accepteert. Daarbij kan gekozen worden uit meerdere vormen en is
ruimte voor maatwerk. Door het ontbreken van gegevens kan niet worden vastgesteld of
bij alle inkoopopdrachten waarin dat volgens de criteria zou moeten sprake is van een
social returnverplichting. In negen gevallen is sprake van een social returnverplichting
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waar dit conform de criteria niet zou hoeven. In het beleid rondom social return is dat
ook niet uitgesloten: daar waar mogelijk past de gemeente ook social return bij andere
opdrachten toe mits goedgekeurd door het college. In één geval is die goedkeuring (per
e-mail) ook terug te vinden.
Een gemotiveerde afwijking om geen social return toe te passen waar dat volgens de
criteria wel had moeten gebeuren is niet aangetroffen. Daar waar sprake is van
gedocumenteerde afspraken voor de invulling van social return, zijn deze in de regel
meetbaar. Bij 58 procent van de gevallen komt het echter niet tot een formeel
uitgewerkte afspraak rondom de social returnverplichting, bijvoorbeeld vastgelegd in een
prestatieafsprakenformulier.
Van ruimte voor maatwerk lijkt altijd sprake te zijn. Dat komt door de procedurestap
waarin de SRoI-adviseur contact opneemt met de opdrachtnemer na gunning. In
meerdere gevallen leidt dat zichtbaar tot andere dan ‘gebruikelijke’ invullingen van social
return.

Normen doelgroepen
Norm 11: De bereikte doelgroepen komen overeen met de doelgroepen die zijn benoemd
in het beleid

De ‘herkomst’ van de ingezette personen voor de opdracht is vaak niet helder vastgelegd.
Er zijn duidelijke voorbeelden dat mensen uit de bijstand, mensen met een
arbeidsbeperking en mensen met een werkloosheidsuitkering zijn ingezet. Zeker daar
waar de gemeente via de klantmanagers kandidaten aandragen en deze ook
daadwerkelijk worden ingezet, is duidelijk dat inwoners uit Katwijk met een
bijstandsuitkering worden ingezet. Er zijn geen concrete aanwijzingen gevonden dat
andere dan de benoemde doelgroepen zijn ingezet. Echter dit is ook het gevolg van de
zeer beperkte vastlegging van gegevens hierover.

Normen ondersteuning en infrastructuur:
Norm 12: Bij de toepassing van social return is een onderbouwde keuze gemaakt voor
de inzet van de lokale en regionale infrastructuur voor re-integratie
Norm 13: De gemeente ondersteunt opdrachtnemers bij het invulling geven aan de
social returnverplichting
Norm 14: Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het gebied van social
return zijn duidelijk belegd binnen de gemeentelijke organisatie
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De inzet van de lokale en regionale infrastructuur voor re-integratie vindt zover uit de
dossieranalyse op te maken vooral plaats op verzoek van de opdrachtnemer. Op zich is
dat niet vreemd omdat het nadrukkelijk de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer
is om zelf invulling te geven aan social return. Zodra een opdrachtgever aangeeft op zoek
te zijn naar kandidaten, dan gaat de gemeente ook actief op zoek naar kandidaten. En
wordt zo gebruik gemaakt van de lokale infrastructuur voor re-integratie. Daarmee is
sprake van een onderbouwde keuze: namelijk op verzoek van de opdrachtnemer.
De gemeente ondersteunt opdrachtnemers altijd door na gunning in gesprek te gaan
over de mogelijke invulling van social return. En op verzoek van de opdrachtnemer
schakelt de gemeente haar netwerk in om geschikte kandidaten te zoeken.
De gemeente onderscheidt een drietal ambtelijke rollen: (1) budgethouder, degene die de
opdracht uitzet en verstrekt, (2) de SRoI-adviseur die opdrachtnemers, budgethouder en
teamleider Werk en Inkomen adviseert over de opdrachtformulering en de afspraken
over de invulling van de social returnverplichting en (3) de teamleider Werk en Inkomen
die toezicht houdt op de gemaakte afspraken met de opdrachtnemer. Het college tot slot
beslist indien wordt afgeweken van de criteria op advies van de teamleider Werk en
Inkomen. Vastgesteld kan wel worden dat de derde rol niet wordt ingevuld.

Normen monitoring en sturing
Norm 15: De gemeente houdt bij of opdrachtnemers voldoen aan hun social
returnverplichting
Norm 16: De gemeente beschikt over maatregelen/instrumenten die toegepast kunnen
worden wanneer opdrachtnemers niet (volledig) voldoen aan de social
returnverplichting

Aan de eerste norm wordt gedeeltelijk voldaan. De gemeente schrijft opdrachtnemers
voor dat zij moeten rapporteren over de invulling van hun social returnverplichting.
Echter in veel gevallen is geen of zeer beperkte informatie bij de gemeente beschikbaar of
aan de social returnverplichting is voldaan.
Aan de tweede norm wordt in algemene zin voldaan. De gemeente kan een boete
opleggen bij het niet-realiseren van de social returnverplichting. Echter toepassing
daarvan is in de dossieranalyse niet teruggevonden.
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Tussenconclusie
De gemeente Katwijk heeft in de onderzoeksperiode 2014-2016 in 72 verstrekte
opdrachten of subsidies social return opgelegd als verplichting. Daarbij valt op dat bij 9
verstrekte opdrachten of subsidies met een opdrachtwaarde onder de Europese
drempelwaarde ook social return is opgenomen als verplichting. De gemeente past naast
inkoopopdrachten ook bij subsidieverstrekking een social returnverplichting toe.
De gemeente hanteert meerdere vormen van social return. Meest voorkomend is de
vorm van een percentage van de loon- of opdrachtsom. De gemeente varieert in de
vormen om tot een zo passend mogelijke vorm van social return te komen in het bestek.
Ook na gunning is nog ruimte voor maatwerk. De te behalen resultaten staan weliswaar
vast, maar over de precieze invulling wordt het gesprek gevoerd met de SRoI-adviseur.
Sturing op doelgroepen vindt niet expliciet plaats. Zoals de gemeente zelf aangeeft, is het
belangrijker dat er een match wordt gerealiseerd, dan welke doelgroep precies bediend
wordt.
Vanaf het moment (na gunning na contact met de SRoI-adviseur) dat de afspraken
moeten worden vastgelegd, blijkt dat deze vastlegging in een meerderheid van de
gevallen niet plaatsvindt. Dit komt doordat de gemeente beperkt of geen opvolging geeft
als het afsprakenformulier niet wordt ingevuld. Ook de controle op de nakoming van de
afspraken vindt beperkt plaats. De belangrijkste verklaring hiervoor is de
onduidelijkheid die bestaat binnen de ambtelijke organisatie wie daar verantwoordelijk
voor is. Op papier was de verantwoordelijkheid bij Werk en Inkomen gelegd. Alleen is dit
nooit geëffectueerd.
Het niet vastleggen van de afspraken heeft logischerwijs ook tot gevolg dat het moeilijk is
om de afspraken te handhaven. De gemeente benoemt in de bestekken in gunning dat zij
sancties kunnen opleggen als de social returnverplichting niet wordt nagekomen, maar
heeft dit tot op heden niet gedaan. Voor het vastleggen van de afspraken en het
monitoren en handhaven zijn de verantwoordelijkheden en taken beschreven, maar deze
worden niet uitgevoerd.
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8

BEVINDINGEN RESULTATEN
In dit hoofdstuk staan de bevindingen rondom de deelvragen ‘resultaten’ centraal (zie
hoofdstuk 2). Per deelvraag zijn de bevindingen weergegeven. Er wordt afgesloten met
een toetsing aan de normen en een tussenconclusie.

8.1

RESULTATEN SOCIAL RETURN
17. Waar meet de gemeente Katwijk de resultaten van het social return-beleid
aan af?
18. Wat zijn de resultaten van het social return-beleid van de gemeente
Katwijk?

De gemeente heeft geen specifieke indicatoren of meetpunten geformuleerd om te
bepalen wat de resultaten zijn van het social return-beleid. Ook zijn geen streefwaarden
benoemd. Verantwoording over de gerealiseerde resultaten is niet aangetroffen. Wel
heeft in 2013 een evaluatie plaatsgevonden, maar die was vooral gericht op het
verbeteren van het uitvoeringsproces en bereikte resultaten zijn er niet in benoemd.
Op basis van de dossieranalyse van 72 opdrachten met een social returnverplichting kan
geen kwantitatief beeld worden geschetst van de resultaten. Bijvoorbeeld hoeveel
mensen als gevolg van de social returnverplichting aan de slag zijn gegaan of welk deel
(in euro’s) van de door de gemeente bekostigde opdrachten is ingezet voor social return.
Belangrijke oorzaak daarvoor is de beperkte vastlegging van de gerealiseerde resultaten
en het ontbreken van meetpunten en indicatoren. De gemeente beschikt wel over een
instrument om de resultaten bij te houden (het verantwoordingsformulier), echter dat
wordt in een overgrote meerderheid van de gevallen niet gebruikt door de
opdrachtnemer noch wordt door de gemeente op het gebruik ervan gehandhaafd. Dat
betekent niet dat er geen resultaten worden behaald: uit de dossieranalyse blijkt dat er
sprake is van de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij de door de
gemeente uitgezette opdrachten.
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8.2

DOELBEREIK SOCIAL RETURN
19. Welke doelgroepen profiteren het meest van de wijze waarop in de
gemeente Katwijk social return wordt uitgevoerd?
20. Worden de doelen die gemeente Katwijk heeft met social return gehaald?
21. In hoeverre draagt de inzet van social return als beleidsinstrument bij aan
de doelen van het participatie- en re-integratiebeleid?

Er zijn duidelijke voorbeelden dat mensen uit de bijstand, mensen met een
arbeidsbeperking, jongeren en mensen met een werkloosheidsuitkering zijn ingezet.
Zeker daar waar de gemeente via de klantmanagers kandidaten aandragen en deze ook
daadwerkelijk worden ingezet, is duidelijk dat inwoners uit Katwijk met een
bijstandsuitkering worden ingezet. Er zijn geen concrete aanwijzingen gevonden dat
andere dan de benoemde doelgroepen zijn ingezet. Zoals in hoofdstuk 7 al geconstateerd,
hecht de gemeente vooral waarde aan het realiseren van een match binnen de
mogelijkheden van de opdracht die wordt verstrekt.
Over de mate waarin de doelen die de gemeente wil realiseren (besparing op de
uitkering, verbetering van de levenssituatie van de doelgroepen en het creëren van
kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt) ook daadwerkelijk worden
gehaald, kan op basis van de beperkt vastgelegde gegevens en de incomplete dossiers
geen uitspraak worden gedaan. Uit de beschikbare gegevens komen wel voorbeelden
naar voren waaruit blijkt dat inwoners met een uitkering zijn ingezet in opdrachten en
dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag zijn gegaan. Of daarmee de
levenssituatie van de doelgroepen is verbeterd is niet onderzocht, maar aangenomen kan
worden dat het hebben van werk bijdraagt aan het welzijn van werkzoekenden.

8.3

ONGEWENSTE EFFECTEN?
22. Heeft het social return beleid negatieve effecten? Zo ja, welke?

Bij de toepassing van social return bij de aanbesteding heeft de opdrachtnemer te maken
met een verplichting om mensen met een zwakke arbeidsmarktpositie aan het werk te
zetten in zijn bedrijf, ook al heeft hij geen vacatures. Het gaat dan om niet meer inhuren,
niet verlengen van een contract of zelfs ontslaan. Het betreft dan zzp'ers, eerdere social
returnkandidaten, leerlingen en werknemers met een tijdelijk of vast contract. Dit wordt
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directe verdringing genoemd. Indirecte verdringing doet zich voor in de situatie dat een
opdrachtnemer door de social returnverplichting minder reguliere werknemers
aanneemt. Dit is echter niet goed zichtbaar te maken.
De gemeente is realistisch als het gaat om het vraagstuk rondom negatieve effecten.
Toepassing van social return betekent in wezen altijd verdringing en hierover zijn ook
vragen gesteld in de gemeenteraad. Het gaat bij social return echter om nieuw werk en
nieuwe projecten en de gemeente geeft aan dat social return in een breder perspectief
moet worden gezien. Social return bij bedrijven gezien moet worden als een middel om
maatschappelijke betrokken te zijn: het leveren van een maatschappelijke bijdrage moet
centraal staan. Het gaat om de bewustwording dat er veel mensen zijn die langs de kant
staan, terwijl het beleid is dat ‘iedereen mee doet’ en dat vrijwilligerswerk,
werkervaringsplekken én social return middelen zijn om mensen tot op zekere hoogte te
activeren.

8.4

TOETSING BEVINDINGEN AAN NORMEN EN TUSSENCONCLUSIE
Norm 17: De gemeente heeft de resultaten van het social return-beleid inzichtelijk
gemaakt

De gemeente beschikt niet over een overzicht waarin de resultaten van het socialreturnbeleid inzichtelijk zijn gemaakt. Een verklaring hiervoor is dat dossiers niet
compleet zijn (geen navolging op vastlegging van afspraken of behaalde resultaten) en
tevens ontbreken meetpunten of indicatoren aan de hand waarvan resultaten inzichtelijk
kunnen worden gemaakt.

Norm 18: De behaalde resultaten dragen bij aan de gestelde doelen
De behaalde resultaten, voor zover inzichtelijk te maken, dragen in een aantal gevallen
bij aan de gestelde doelen. Bij een groot deel van de gevallen waarin een social
returnverplichting is opgelegd is uit de dossiers niet op te maken welke resultaten zijn
behaald. Een belangrijke verklaring daarvoor is dat in 69 procent van de dossiers geen
verantwoordingsinformatie beschikbaar is.
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Norm 19: De gestelde doelen en resultaten zijn gerealiseerd
Over de mate waarin de doelen die de gemeente wil realiseren (besparing op de
uitkering, verbetering van de levenssituatie van de doelgroepen en het creëren van
kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt) kan op basis van de zeer
beperkt vastgelegde gegevens en de incomplete dossiers geen uitspraak worden gedaan.

Tussenconclusie
De gemeente beschikt niet over concrete meetpunten om te bepalen of de gestelde
doelen rondom de toepassing van social return worden toegepast. Een kwantitatieve
uitspraak over het aantal gerealiseerde besparingen op uitkeringen of het aantal
gecreëerde kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kan niet worden
gedaan. Daarvoor ontbreken in veel gevallen (69 procent) de gegevens omdat deze niet of
zeer beperkt worden vastgelegd.
De gemeente accepteert dat bij social return sprake is van verdringing, maar plaatst de
toepassing ervan in een breder kader door niet alleen te wijzen op het feit dat mensen
een kans krijgen in nieuwe projecten of nieuw werk, maar ook de bewustwording bij
bedrijven en opdrachtnemers dat zij met social return een maatschappelijke bijdrage
leveren.
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9

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

9.1

DOELEN EN BELEID
De doelstellingen voor de toepassing van social return zijn in het participatie en reintegratiebeleid alleen kwalitatief beschreven. In de kern moet toepassing leiden tot
besparing op de uitkering, verbetering van de levenssituatie van de doelgroepen en het
creëren van kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze doelen zijn
niet in meetbare prestaties of streefwaarden vertaald.
De gemeente heeft doelgroepen voor de toepassing van social return genoemd (WWB
gerechtigden, SW-werknemers, WIA en Wajong gerechtigden, voortijdig schoolverlaters
en klanten van het UWV-werkbedrijf), maar van een expliciete koppeling tussen deze
doelgroepen en die genoemd zijn in het participatie- en re-integratiebeleid is geen
sprake. Wel overlappen ze grotendeels.
Deze conclusies leiden tot de volgende aanbevelingen:
Aanbeveling 1: Formuleer meetbare prestaties voor de doelstellingen van social return.
Te denken valt aan het aantal mensen dat als gevolg van social return is ingezet. Of de
ingezette loonwaarde als gevolg van de toegepaste social returnverplichting. Dit zijn
relatief eenvoudige indicatoren die ook makkelijk meetbaar zijn, mits sprake is van de
aanwezigheid van en handhaving op verantwoording door opdrachtnemers.
Aanbeveling 2: Leg vast welke doelgroepen als gevolg van toepassing van social return
een kans hebben gekregen op de arbeidsmarkt. En rapporteer daarover. Het is voor
opdrachtgevers een kleine moeite om door te geven uit welke situatie de ingezette
medewerker komt, bijvoorbeeld de bijstand, de WW of een
arbeidsongeschiktheidsregeling.

9.2

TOEPASSING SOCIAL RETURN IN DE PRAKTIJK
De gemeente Katwijk heeft in de onderzoeksperiode 2014-2016 in 72 verstrekte
opdrachten of subsidies social return opgelegd als verplichting. Daarbij valt op dat bij 9
verstrekte opdrachten of subsidies met een opdrachtwaarde onder de Europese
drempelwaarde ook social return is opgenomen als verplichting.
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De gemeente past naast inkoopopdrachten ook bij subsidieverstrekking een social
returnverplichting toe.
De gemeente hanteert meerdere vormen van social return. Meest voorkomend is de
vorm van een percentage van de loon- of opdrachtsom. De gemeente varieert in de
vormen om tot een zo passend mogelijke vorm van social return te komen in het bestek.
Ook na gunning is nog ruimte voor maatwerk. De te behalen resultaten staan weliswaar
vast, maar over de precieze invulling wordt het gesprek gevoerd met de SRoI-adviseur.
Sturing op doelgroepen vindt niet expliciet plaats. Zoals de gemeente zelf aangeeft, is het
belangrijker dat er een match wordt gerealiseerd, dan welke doelgroep precies bediend
wordt.
Vanaf het moment (na gunning na contact met de SRoI-adviseur) dat de afspraken
moeten worden vastgelegd, blijkt dat deze vastlegging in 58 procent van de gevallen niet
plaatsvindt. Dit komt doordat de gemeente beperkt of geen opvolging geeft als het
afsprakenformulier niet wordt ingevuld. Ook de controle op de nakoming van de
afspraken vindt beperkt plaats. De belangrijkste verklaring hiervoor is de
onduidelijkheid die bestaat binnen de ambtelijke organisatie wie daar verantwoordelijk
voor is. Op papier was de verantwoordelijkheid bij Werk en Inkomen gelegd. Alleen is dit
nooit geëffectueerd.
Het niet vastleggen van de afspraken heeft logischerwijs ook tot gevolg dat het moeilijk is
om de afspraken te handhaven. De gemeente benoemt in de bestekken in gunning dat zij
sancties kunnen opleggen als de social returnverplichting niet wordt nagekomen, maar
heeft dit tot op heden niet gedaan. Voor het vastleggen van de afspraken en het
monitoren en handhaven zijn de verantwoordelijkheden en taken beschreven, maar deze
worden niet uitgevoerd.
Deze conclusies leiden tot de volgende aanbevelingen:
Aanbeveling 3: Zorg voor een heldere en vooral toepasbare
verantwoordelijkheidsverdeling als het gaat om de vastlegging, monitoring en
handhaving van de social returnafspraken. Nu zijn de taken en verantwoordelijkheden
weliswaar op papier belegd, maar deze worden in de praktijk niet nageleefd. Te
overwegen valt om de vastlegging en monitoring te beleggen bij de inkoopadviseur en de
handhaving bij de budgethouder. Dit laatste om het vierogenprincipe te waarborgen.
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Laat de inkoopafdeling ook de verantwoording over de toepassing van social return aan
college en de raad verzorgen. Hiermee ontstaat enerzijds druk op de vastlegging en
handhaving van de social returnverplichting en anderzijds kan ook vanuit één
organisatieonderdeel een informatiepositie worden opgebouwd over de resultaten van
het social returnbeleid. De beschreven rol van Werk en Inkomen kan vervallen, de rol die
zij innamen bij de matching van kandidaten is inmiddels overgenomen door het
Servicepunt Werk.

9.3

RESULTATEN EN DOELBEREIK SOCIAL RETURN
De gemeente beschikt niet over concrete meetpunten om te bepalen of de gestelde
doelen rondom de toepassing van social return worden toegepast. Een kwantitatieve
uitspraak over het aantal gerealiseerde besparingen op uitkeringen of het aantal
gecreëerde kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kan niet worden
gedaan. Daarvoor ontbreken in veel gevallen de gegevens omdat deze niet of zeer beperkt
worden vastgelegd.
De gemeente accepteert dat bij social return sprake is van verdringing, maar plaatst de
toepassing ervan in een breder kader door niet alleen te wijzen op het feit dat mensen
een kans krijgen in nieuwe projecten of nieuw werk, maar ook de bewustwording bij
bedrijven en opdrachtnemers dat zij met social return een maatschappelijke bijdrage
leveren.
Bij deze conclusie geldt dezelfde aanbeveling als genoemd bij de conclusie in paragraaf
9.1 over het vaststellen van meetpunten en resultaten. Rondom het vraagstuk van
verdringing blijkt uit een studie van TNO (Social return en verdringing, Strategieën ter
preventie, een verkenning, februari 2014) dat meerdere strategieën mogelijk zijn om met
het verdringingsvraagstuk om te gaan. Dat leidt tot de volgende aanbeveling.

Aanbeveling 4: Agendeer het onderwerp verdringing bij het concreet maken van de
prestatieafspraken rondom de social returnverplichting en biedt ruimte voor maatwerk.
Maatwerk kan bijvoorbeeld bestaan uit het voorkomen van directe verdringing door
personeel dat ontslagen moet worden als gevolg van de social returnverplichting in te
zetten voor de opdracht.
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REACTIE COLLEGE IN HET KADER VAN HET
BESTUURLIJK WEDERHOOR
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Postbus 589 - 2220 AN Katwijk
Contactpersoon:

Rekenkamercommissie Katwijk

De heer M. de Gruijl
Afdeling:

Samenleving
Te bereiken op:

071 - 406 5067
m.degruijl@katwijk.nl
Ons kenmerk:

Bijlage(n):

1107911

geen

Verzenddatum:

Uw kenmerk:
Onderwerp: Reactie op rapport Social return in Katwijk

0 6 FEB 2018

Katwijk, 6 februari 2018
Geachte heer/mevrouw,
Het college dankt de Rekenkamer en het ingezette bureau voor het geleverde werk en de manier
waarop dit is uitgevoerd. Het rapport schetst een herkenbaar beeld van de manier waarop Social
Return in de gemeente Katwijk wordt uitgevoerd.
Het uitvoeren van Social Return is voor het college geen doel op zich, maar moet dienend zijn aan het
doel: kansen creëren op de arbeidsmarkt voor een kwetsbare doelgroep. Uit de rapportage blijkt dat de
gemeente hier de afgelopen jaren in grote mate in geslaagd is.
Een andere belangrijke conclusie van de Rekenkamer en de daarbij behorende aanbeveling is dat er
sprake zou moeten zijn van een betere administratie van resultaten. Hier betracht het college enige
voorzichtigheid. De registratie van Social Return zal beter gaan wanneer er een digitale oplossing is
gevonden. Maar registratie met als doel handhaving en (mogelijke) sanctionering is niet de insteek van
het college. Het college gelooft in een goede samenwerking en maatwerk in iedere situatie. Deze
insteek zorgt ervoor dat de relatie met de opdrachtnemers positief blijft en het uiteindelijke doel van
een inkoopprocedure ook in zicht blijft: het verkrijgen van hoogwaardige producten, diensten of
leveringen tegen een reële, marktconforme prijs. Social Return is in dit proces een instrument dat
wordt ingezet om iets ‘extra’s’ te bereiken en is geen hoofddoel.
De interne afstemming zal dit jaar verbeteren wanneer de uitvoering van Social Return wordt
overgenomen door het team Inkoop. Dit is geheel in lijn met de aanbeveling van de Rekenkamer.
Het college ziet in de aanbeveling een duidelijke, positieve onderbouwing voor de reeds ingezette
ontwikkelingen om Social Return effectiever te maken. Dit zijn de ontwikkeling van de aanschaf van
een monitoringsinstrument dat eenvoudig is en beperkte administratieve lasten met zich meebrengt
voor opdrachtgever en opdrachtnemer en het overdragen van taken naar het team Inkoop. Met deze

gemeente Katwijk: Koningin Julianalaan 3, 2224 EW Katwijk, Postbus 589, 2220 AN Katwijk, website: www.katwijk.nl,
(T) 071 -406 5000, (F) 071 - 406 5065, IBAN: NL1 3BNCH02851 20271, BIC: BNGHNL2G, KvK: 27.37.09.56
Op alle opdrachten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, die zijn te raadplegen op www.katwijk.nl en www.overheid.nl.
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Ons kenmerk

1 107911

ontwikkelingen wordt een balans gehouden tussen het doel van Social Return en de ingezette
werkzaamheden van de interne organisatie en de (administratieve) lasten voor de opdrachtnemers.

Hoogachtend,
bureejneester en wethouders van Katwijk,
d&< ecretaris,
_
de burgemeester*
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45

NAWOORD REKENKAMERCOMMISSIE
De rekenkamercommissie is verheugd dat het college zich herkent in de wijze waarop de
praktijk van Social Return in de gemeente Katwijk in het rapport is weergegeven.
De rekenkamercommissie is verder verheugd dat het college actief aan de slag gaat met de
aanbeveling om te komen tot een heldere en toepasbare interne
verantwoordelijkheidsverdeling en het versterken van de rol van het team Inkoop daarin.
Ook het vastleggen van de bereikte resultaten met de door het college genoemde ‘digitale
oplossing’ is een belangrijke stap in het uitvoeren van de tweede aanbeveling gericht op
het vastleggen van en rapporteren over bereikte doelgroepen.
De rekenkamercommissie merkt uit de reactie van het college een tamelijk voorzichtige
ambitie om invulling te geven aan de aanbeveling betreffende het formuleren van
meetbare prestaties en doelstellingen van social return. Het doel hiervan is niet alleen
handhaving of sanctionering, zoals het college suggereert, maar vooral inzicht in de
behaalde resultaten als het gaat om het creëren van kansen op de arbeidsmarkt voor een
kwetsbare doelgroep en het leren daarvan voor de verbetering van de uitvoeringspraktijk.
In dat verband wijzen wij ook op het coalitieakkoord 2014-2018 waarin is opgenomen om
social return uit te breiden. Social return is inderdaad geen hoofddoel, maar een
instrument. Echter ook bij instrumenten geldt dat het zinvol is om de verwachte en
gerealiseerde effectiviteit vast te leggen.
In hoeverre social return als instrument succesvol wordt toegepast valt niet goed op te
maken. Een uitspraak over het aantal gerealiseerde besparingen op uitkeringen of het
aantal gecreëerde kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kan niet
worden gedaan. Daarvoor ontbreken in veel gevallen (69 procent) de gegevens omdat
deze niet of zeer beperkt worden vastgelegd. Daar is de aanbeveling op gericht.
Het college geeft aan te geloven in een goede samenwerking met opdrachtnemers en
maatwerk in iedere situatie. De rekenkamercommissie mist in dit verband echter een
reactie op de aanbeveling om het onderwerp verdringing te agenderen bij het maken van
prestatieafspraken en hierop maatwerk te bieden.
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BIJLAGE
GERAADPLEEGDE BRONNEN


Beleidsplan Participatie 2013 - Re-integratie (WWB) & Inburgering (WI) ,
Gemeente Katwijk



Beleidsplan Re-integratie 2017 - Participatiewet, Gemeente Katwijk, 9-12-2016



Implementatieplan en handleiding Social return, Gemeente Katwijk, 31-01-2012



Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 gemeente Katwijk, Gemeente Katwijk



Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2016 gemeente Katwijk, Gemeente Katwijk



Inventarisatie Social Return bij Gemeenten, TNO (2014), in opdracht voor het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid



Dossiergegevens van 72 casussen. Dossiers konden (in geval van maximale
beschikbaarheid) bestaan uit het bestek, de gunningsdocumenten, de
prestatieafspraken en verantwoordingsinformatie.



Overzicht van aanbestedingen periode 2014-2016

SELECTIE CASUSSEN
Project

Jaar Opdrachtnemer Type SRoI

Kenmerken Aanvullende
inzet

Kustwerk
Katwijk

2014 Rohde Nielsen,

5%

A/S Ballast

Volledig

UWV

dossier

Nedam
WMO
Hulpmiddelen
Dienstverlening

2014 Welzorg

2%

Nederland B.V.

Onduidelijk

dossier

2015 Capra Advocaten

Ambtenarenrecht
Aanschaf van

Onvolledig

5% van

Onvolledig

Onduidelijk

aanneemsom dossier
Eén

Bijna volledig Onduidelijk

brandstof door

stageplek

dossier

middel van

beschikbaar

brandstofpassen

te stellen

Reiniging van
ondergrondse,

2015 Bidvest DeliXL

2015 Beek Container
Groep Nederland
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5% van de

Bijna volledig Onduidelijk

loonsom

dossier

bovengrondse, 4-

B.V

wiel-, en
minicontainers
en betonnen
cocons.
Herinrichting

2015 Jonker

7%

Onvolledig

Rijnsoever
Reiniging

Onduidelijk

dossier
2016 CSU Schoonmaak

Heerenhuys

30% van het

Bijna volledig Re-integratie

totaal aantal

dossier

consulenten

Onvolledig

Onduidelijk

ingezette
uren.
Geleidewerk

2016 Shouls

?

Noordwijkerweg
Aquamar

dossier
2016 OLCO

5% regeling

(Nieuwbouw

Bijna volledig Onduidelijk
dossier

Zwembad te
Katwijk)
Camera's

2016 ?

?

?

Raadszaal en
Burgerzaal

AFGENOMEN INTERVIEWS
Naam

Categorie

Functie

Gerrit van Bussel

Gemeente Katwijk

Budgethouder en
directievoerder Team
Ingenieursbureau, afdeling
Beheer en Vastgoed

Marc de Gruijl

Gemeente Katwijk

Senior beleidsmedewerker
Samenleving, coördinator SRoI

Maureen Pepping

Gemeente Katwijk

Teamleider Participatie en
Inkomen

Gerard Mostert

Gemeente Katwijk

Wethouder met de portefeuilles
Onderwijs, Sociale Zaken,
Welzijn, WMO, Economische
Zaken
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Gunther Vriends

Gemeente Katwijk

Voormalig SRoI-adviseur

Hans van Dalfsen

Gemeente Katwijk

Projectleider

Eugene de Jong

Gemeente Katwijk

Medewerker Infrastructuur

Dyon Hellemons

Intermediaire

Regiomanager Social Return bij

organisatie

Ampliar Uitzendbureau B.V. /
AanBouw B.V.

Marco Stoop

Opdrachtnemer

GP Groot

Thom Hienekamp

Opdrachtnemer

Ballast Nedam Infra Speciale
Projecten

Danielle van ‘t Hof

Opdrachtnemer

Beek Container Groep

Jan Paul van Zanten

Opdrachtnemer

Capra Advocaten
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