
 
 
 

Toelichting inkoop bij een erkend sociaal ondernemer en Social Return 
 

Welke ondernemingen komen in aanmerking voor de spelregel “inkoop bij een sociaal 

ondernemer?  

Op de website van het Coördinatiepunt Social Return staat een lijst met erkende sociaal ondernemers. 

Deze erkende sociaal ondernemers worden ook binnen de drie samenwerkende arbeidsmarktregio’s 

(Haaglanden, Zuid-Holland Centraal en Rijnmond) erkend en bekendgemaakt. 

 

Welke Social Return-waarde wordt toegekend aan een compensatieorder bij een (andere) 

sociaal ondernemer? 

Onze visie is dat de arbeid die door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is geleverd om het 

product te maken of om de dienst te verlenen gelijk staat aan de Social Return-waarde van dat 

product of die dienst.  

 

Ik ben een opdrachtnemer met een Social Return-verplichting en wil een opdracht plaatsen bij 

een erkend sociaal ondernemer. Hoe weet ik of ik de kosten kan opvoeren voor social return? 

Op de website van het Coördinatiepunt Social Return staat de lijst met erkende sociaal ondernemers. 

Deze sociaal ondernemers worden ook binnen de drie samenwerkende arbeidsmarktregio’s 

Haaglanden, Zuid-Holland Centraal en Rijnmond erkend en bekendgemaakt. Indien de sociaal 

ondernemer nog niet op de lijst staat van erkende sociaal ondernemers, kunt u contact opnemen met 

uw accountmanager van het coördinatiepunt Social return. De accountmanager kan u informeren of 

de opdracht die u wilt plaatsen bij een sociaal ondernemer eventueel in aanmerking komt in het kader 

van Social Return. Neem contact op met uw accountmanager of stuur een e-mail met een verzoek om 

een accountmanager te spreken naar info@zhcwerkt.nl.  

 

Ik ben een opdrachtnemer met een Social Return-verplichting en ik heb een opdracht geplaatst 

bij een erkende sociaal ondernemer. Hoe dien ik deze factuur in bij het Coördinatiepunt Social 

Return? 

De factuur van de sociaal ondernemers die vermeld staan op de lijst “erkende sociaal ondernemers” 

kunt u zelf opvoeren in het registratiesysteem.  

 

Waar vind ik de sociaal ondernemers die erkend zijn door het Coördinatiepunt Social Return? 

Die staan op de website van het Coördinatiepunt Social Return. Deze sociaal ondernemers worden 

ook binnen de drie samenwerkende arbeidsmarktregio’s Haaglanden, Zuid-Holland Centraal en 

Rijnmond erkend en bekendgemaakt. 
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Regeling voor sociaal ondernemers en social return 
 

Social return is een uitvoeringsvoorwaarde bij gemeentelijke inkoop. Een opdrachtnemer van de 

gemeente kan een inkoopopdracht plaatsen bij een sociaal ondernemer voor de invulling van de 

social return verplichting. Als sociaal ondernemer heeft u hiervoor erkenning nodig. U voldoet dan aan 

de eisen:  

 

Het bedrijf voldoet aan het gestelde in artikel 2:82 van de aanbestedingswet:  

Minimaal 30% van het personeelsbestand valt onder de banenafspraak of kansarmen;  

De maatschappelijke missie staat voorop. Dat betekent dat er aandacht is voor een inclusieve 

arbeidsmarkt en duurzame inzetbaarheid; 

Aantonen dat tenminste 50% van de totale inkomsten voortkomt uit commerciële activiteiten 

(de verkoop van producten en/of diensten). 

 

 

Deze erkenning kunt u aantonen met:  

 

1. Een advies van een accountant; 

De sociaal ondernemer overlegt een advies van een accountant* op basis van het vastgestelde 

toetsingskader voor sociaal ondernemers.  

 

2. Het PSO 30+ certificaat en de Code Sociale Ondernemingen; 

De sociaal ondernemer overlegt zowel het certificaat PSO 30+ als de Code Sociale Ondernemingen 

  

3. De Code Sociale Ondernemingen en een advies van een accountant (zie punt 1)  

De sociaal ondernemer overlegt de Code Sociale Ondernemingen én een advies van een accountant 

op basis van het vastgestelde toetsingskader voor sociaal ondernemers 

 

4. Het PSO 30+ certificaat en een advies van een accountant (zie punt 1)    

 

 

Voldoet u aan een van deze vier punten? Meld u dan aan en email de documentatie naar  

info@zhcwerkt.nl. Aansluitend krijgt u de erkenning voor 2 jaar. Deze erkenning geldt voor 27 

gemeenten. Samen met hen werken we aan eenduidig social return beleid. 

 

 

De 27 gemeenten zijn: Delft, Den Haag, Westland Midden Delfland, Rijswijk (Haaglanden), Pijnacker-

Nootdorp, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg Voorschoten, Wassenaar, Zoetermeer (Zuid-

Holland Centraal) Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, 

Hellevoetsluis, Hoeksche Waard, Krimpen aan den IJssel, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, 

Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Westvoorne en Zuidplas (Rotterdam-Rijnmond)  
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Lijst met erkende sociaal ondernemers voor de arbeidsmarktregio’s Haaglanden, Zuid-

Holland Centraal en Rijnmond  
 

De 27 gemeenten van deze 3 arbeidsmarktregio’s zijn: Delft, Den Haag, Westland Midden Delfland, 

Rijswijk (Haaglanden), Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg Voorschoten, 

Wassenaar, Zoetermeer (Zuid-Holland Centraal) Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan 

den IJssel, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Hoeksche Waard, Krimpen aan den IJssel, Maassluis, 

Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Westvoorne en Zuidplas (Rotterdam-

Rijnmond) 

 

 

1. 2TestIT    2testit.nl 

2. ABR Infraservices  abrinfraservices.nl 

3. Ampliar    ampliar-uitzendbureau.nl 

4. AutiTalent   autitalent.nl 

5. Bakkerswerkplaats  bakkerswerkplaats.nl 

6. Bouwerswerkplaats  wijzijnrotterdam.com 

7. Copiatek   copiatek.nl 

8. CS Staal   cs-staal.nl 

9. Ecoware   ecoware.nl 

10. Galileo Academy BV  galileo-academy.nl 

11. GEJA Groep   gejagroep.nl 

12. Green Star Diensten  greenstardiensten.nl 

13. GreenFox   socialreturn.nu 

14. Groene Bouwhekken  groenebouwhekken.nl 

15. Haagse Zwam   haagsezwam.nl 

16. Heilige Boontjes Koffie bv heiligeboontjes.com 

17. Juist druk print   juistdrukenprint.nl 

18. Mama Taxi   mama-taxi.com 

19. MEO    wijzijnmeo.nl  

20. Nelis    nelis.company 

21. Puik Werkt B.V.   puikbouwmarkt.nl 

22. Rataplan   rataplan.nl 

23. SDW beheergroep  sdw-rotterdam.nl  

24. Specialisterren   specialisterren.nl 

25. Swink    swink.nl 

26. SWOM    studerenwerkenopmaat.org 

27. Talentfabriek010  talentfabriek010.nl 

28. The Young Digitals  theyoungdigitals.nl 

29. Wear-store   wear-store.nl  

30. Woonwarenhuis de Springplank despringplank.nu 
 

 

 

http://www.bakkerswerkplaats.nl/
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