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Meer mensen aan de slag dankzij social return
De provincies Gelderland en Overijssel passen social return toe bij inkopen en aanbesteden. Dit
betekent dat zij van opdrachtnemers vragen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te
zetten. Uit onderzoek door de Rekenkamer Oost-Nederland blijkt dat de toepassing van social
return duidelijk is toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Het gevolg hiervan is dat meer
personen met afstand tot de arbeidsmarkt voor langere of kortere periode aan het werk zijn
gegaan. Voor beide provincies is niet aan te geven of social return, zoals bedoeld, wordt toegepast
bij alle daarvoor in aanmerking komende aanbestedingen.
Tevreden ondernemers
Ondernemers zijn tevreden over de wijze waarop de beide provincies social return toepassen en
ervaren daarbij nauwelijks bureaucratische last. Zij geven aan dat er geen sprake is van verdringing,
dat wil zeggen ontslag van eigen personeel als gevolg van het aannemen van een social returnkandidaat. Wel is er vaak extra begeleiding nodig bij werknemers die via social return aan de slag
gaan.
Betere resultaten mogelijk
Uit het onderzoek in beide provincies blijkt dat er meer resultaten te boeken zijn, als social return bij
alle onderdelen van de organisatie zou worden gehanteerd. Dit is tot nu toe nog niet het geval. Voor
de provincie Gelderland is er daarnaast meer resultaat mogelijk als zij social return ook toepast bij
inkopen en aanbestedingen onder € 100.000. De provincie Gelderland heeft in de periode 2013 tot
en met oktober 2014 in 79 aanbestedingen een social return-verplichting opgelegd. In totaal zijn
daarmee 246 mensen voor kortere of langere tijd aan het werk gegaan. Voor de provincie Overijssel
gaat het voor de periode mei tot en met eind 2014 om 68 aanbestedingen en 83 personen.
Meer zicht op doelbereik nodig
In beide provincies is er beperkt zicht op de mate waarin het lukt om social return toe te passen. Dat
komt doordat beide provincies het totaal aantal aanbestedingen waarop social return van toepassing
is, niet bijhouden. Ook wordt niet altijd vastgelegd waarom er geen social return-verplichting wordt
opgelegd.
Meer afstemming gewenst
Niet alleen de provincies maar ook gemeenten zetten social return in. Voor ondernemers is het van
belang dat opdrachtgevers social return zo uniform mogelijk toe passen. De provincies Gelderland en
Overijssel kunnen van elkaar leren en kunnen hun werkwijzen meer op elkaar afstemmen.
Sinds dit jaar is de Participatiewet van kracht. Met deze wet zijn werkgevers verplicht om mensen
met een arbeidsbeperking aan te nemen. Deze wet richt zich deels op dezelfde doelgroep als social
return. Afstemming van social return en de Participatiewet ligt dan ook voor de hand.
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Over de Rekenkamer Oost-Nederland
De Rekenkamer Oost-Nederland is de rekenkamer voor de provincies Gelderland en Overijssel. Wij
doen onafhankelijk onderzoek naar de uitvoering van het provinciaal beleid. De
onderzoeksrapporten zijn openbaar en worden behandeld in de vergaderingen van Provinciale
Staten. Provinciale Staten besluiten vervolgens wat er met de conclusies en aanbevelingen gedaan
wordt. Op deze wijze draagt de Rekenkamer Oost-Nederland bij aan de kwaliteit van het provinciaal
bestuur en aan het vergroten van de publieke verantwoording.
Voor vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Rekenkamer
Oost-Nederland, de heer Mekel: 06-44657866 of met mevrouw Mathijssen, secretaris-directeur van
de Rekenkamer via 0570-665800. De rapporten zijn te downloaden van onze website
www.rekenkameroost.nl. Daar treft u ook meer informatie aan over de organisatie en de werkwijze
van de Rekenkamer Oost-Nederland.
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