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Inleiding

Amsterdam heeft als doelstelling dat haar investeringen, naast het 
gewone rendement, ook sociale winst (social return) opleveren. 
Social return wordt traditioneel toegepast op de inkooprelatie, maar 
kan ook worden uitgevraagd op andere zakelijke relaties zoals via 
subsidie, gronduitgifte, evenementen- en vestigingsbeleid. Zodat de 
stad nóg meer baat heeft bij de samenwerkingen die de gemeente 
heeft met de markt.

In deze leidraad wordt enkel ingegaan op social return in de 
inkooprelatie. Het biedt een handleiding voor inkopers, opdrachtgevers 
en contractmanagers voor het toepassen van social return in 
aanbestedingen. Deze leidraad geeft antwoord op vragen als: 

 1. Wat is social return? 
 2. Wat wil Amsterdam met social return bereiken? 
 3.  Hoe integreer je social return in het inkoop- of 
  aanbestedingsproces? 
 4. Social Return als contracteis of gunningscriterium
 5.  Waarvoor kun je terecht bij Bureau Social Return?
 Bijlage. Welke definities worden er gehanteerd? 

Bureau Social Return
Bureau Social Return (hierna te noemen BSR) is onderdeel van de 
gemeente Amsterdam en heeft een gemeentebrede opdracht om 
opdrachtgevers, inkopers en opdrachtnemers te ondersteunen bij de 
implementatie en uitvoering van social return.

Het is verstandig elkaar in een zo vroeg mogelijk stadium van de 
aanbesteding te betrekken. Het BSR heeft kennis van de kansen en risico’s 
in de betreffende sector en de mogelijkheden die Pantar, sociale firma’s 
en social return hierin bieden. Door dit vooraf mee te wegen kan de 
opdrachtgever het meeste sociale rendement uit een aanbesteding halen 
en worden opdrachtnemers het minst belast.



#1 
Wat is social 
return?

Amsterdam wil meer sociale winst halen uit haar investeringen. Maar 
wat houdt dat nou eigenlijk in? De gemeente vraagt sinds 2008 aan 
bedrijven die een gemeentelijke opdracht krijgen, ook iets sociaals 
terug te doen. Bijvoorbeeld door werkloze Amsterdammers aan te 
nemen op de opdracht. Dit heet social return. Tussen 2012 t/m 2015 
zijn er zodoende circa 3.000 werkplekken en ruim 300 stageplekken 
gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Maar het kan beter! Daarom is het beleid voor Social Return uitgebreid 
door het college van burgemeester en wethouders op 25 oktober 2016. 
De gemeente kijkt nu of er ook meer en andere manieren zijn waarop 
bedrijven iets kunnen betekenen voor kwetsbare groepen in de samenle-
ving. Door gericht de expertise van bedrijven in te zetten voor armoede-
bestrijding, arbeidsparticipatie, gezondheidsbevordering en goed onder-
wijs bijvoorbeeld. Hierbij dient het sociaal rendement ten positieve te 
komen bij Amsterdammers die wel een steuntje in de rug kunnen gebrui-
ken. Denk hierbij aan oudere werkzoekenden die wel de kennis en kunde 
hebben, maar alweer enige tijd niet aan het werk zijn geweest. Of mensen 
die de taal niet goed spreken en dankzij een taaltraining meteen aan de 
slag kunnen. 

“Met social return wil Amsterdam meer sociale impact creëren 
voor kwetsbare groepen in stad en regio. Dit doet de gemeente 
door social return op te nemen bij aanbestedingen en contracten 
met een opdrachtwaarde boven het drempelbedrag voor 
Europese aanbestedingen van diensten.”
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Social return in relatie tot Pantar, werkbrigade 
en sociale firma’s

De gemeente Amsterdam zet niet alleen social return in om meer 
sociaal rendement te behalen. Zo heeft de gemeente een alleen-
recht verleend aan Pantar, waardoor opdrachten aan deze sociale 
werkvoorziening en de Werkbrigade kunnen worden voorbehouden. 
Het kan bijvoorbeeld gaan om: catering, schoonmaak, klein onder-
houd, koerierswerk en het digitaliseren van documenten. 

Tevens heeft de gemeente uitgesproken meer gebruik te willen 
maken van de producten en diensten van sociale firma’s. Dit zijn 
organisaties waarbij tenminste 30% van de werknemers een afstand 
tot de arbeidsmarkt heeft. Ook kan er een gerichte uitvraag worden 
opgenomen in een aanbesteding dat een bedrijf bij een opdracht 
dient samen te werken met Pantar en/of een sociale firma. Tot slot 
kunnen bedrijven met een social return verplichting producten en 
diensten inkopen bij Pantar of sociale firma’s, en dit afschrijven als 
social return. 

Deze verbindingen zorgen voor een onderlinge versterking om meer 
sociale winst te behalen in de stad.

Bedrijven kunnen veel betekenen voor deze kwetsbare groepen. Daarom 
stelt de gemeente social return als voorwaarde bij alle inkooptrajecten 
waarbij de opdrachtwaarde boven het drempelbedrag voor Europese 
aanbestedingen van diensten komt. Ongeacht of de opdracht betrekking 
heeft op diensten, leveringen of werken. Elke gemeentelijke inkoper is 
hieraan gebonden.
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#2 
Wat wil Amsterdam met 
social return bereiken? 

Met social return kunnen er meer bedrijven duurzaam verbonden 
worden aan sociale opgaven in Amsterdam. Er zijn tal van 
mogelijkheden voor bedrijven die een opdracht uitvoeren voor 
de gemeente om iets te betekenen voor Amsterdam en haar 
burgers: van inclusief werkgeverschap, een app bouwen voor de 
Voedselbank, kinderen met obesitas laten bewegen, tot het helpen 
van statushouders aan een baan.

Hierbij wordt een aantal uitgangspunten gehanteerd:

Social return is altijd maatwerk. 
 Er wordt rekening gehouden met de kan-
sen en risico’s van de sector en het desbe-
treffende bedrijf. Hiervoor is het belangrijk 
om in gesprek te gaan en te blijven met de 
markt.

De focus ligt op een duurzame samenwer-
king tussen het bedrijf en de gemeente. 
Het bedrijf wordt niet alleen gestimuleerd 
om op de opdracht socialer te onderne-
men maar ook op de lange termijn, bijvoor-
beeld door contract overstijgende conve-
nanten af te sluiten. 

Social return kan alleen beklijven als zowel 
de belangen van de gemeente, de doel-
groep als de opdrachtnemer gediend wor-
den. Het moet een win-win-win voor allen 
zijn.

▼
▼

▼
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Wat is het sociaal rendement dat wordt nagestreefd?

De gemeente Amsterdam zet social return volgens onderstaande 
prioritering voor de volgende doelen in:

1.  Betaald werk voor Amsterdammers met een afstand tot de 
arbeidsmarkt op de opdracht.

2.  Een indirecte bijdrage aan de arbeidsparticipatie van Amsterdammers, 
middels werkervaringsplaatsen, BOL en BBL stages of bijvoorbeeld 
door workshops of opleidingen aan te bieden. 

3.  Meer opdrachten en samenwerkingen met de sociale werkvoorziening 
Pantar en sociale firma’s. Wat (in)direct bijdraagt aan de 
werkgelegenheid van een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt.

4.  Bedrijven te stimuleren hun bedrijfsvoering inclusiever in te richten of 
zelf social return gaan toepassen op hun aanbestedingen. Dit doet 
de gemeente onder meer door bedrijven die hoog scoren op de 
Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO) vanaf nu een korting te 
geven op hun social return verplichting. 

5.  Een bijdrage aan opgaven in het sociaal domein in de stad. Door de 
kennis, kunde en mankracht van bedrijven te benutten bij projecten 
die ten goede komen aan armoedebestrijding, gezondheid of goed 
onderwijs.

Bij voorkeur komt social return ten goede aan Amsterdammers. Echter, het 
beginsel van non-discriminatie leidt ertoe dat de Gemeente Amsterdam 
niet kan afdwingen dat kandidaten uit Amsterdam, of zelfs uit Nederland, 
moeten komen. Hierdoor zijn kandidaten uit heel Europa toegestaan. Ook 
dit blijft een invulling van social return.
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PRAkTIjkVooRBEELDEn
SocIAL RETuRn 

Schoonmaakbedrijf 
investeert in taallessen 
en werkstages
Een schoonmaakbedrijf heeft een taal- en stagetraject opgezet. Lezen, 
schrijven, spreken, maar ook het omgaan met een computer, sollicite-
ren en een bezoek aan het Amsterdam Museum alsook het opdoen 
van werkervaring waren onderdeel van het traject. na een succesvolle 
afronding van het traject ontvingen acht kandidaten een certificaat en 
zes daarvan kregen zelfs een baan aangeboden.

Samen met de bouw 
werken aan de toekomst van 
werkloze jongeren
Gemeenten Amsterdam heeft met diverse bouwbedrijven een meerja-
rig convenant afgesloten. centraal hierin staat het opleiden van werk-
loze jongeren en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door 
hen een werk(ervarings)plek en BBL-plekken aan te bieden. 
Veel van deze bouwbedrijven huren ook personeel in bij Pantar. Zo zet 
een partij mensen van Pantar in als gastheer en -vrouw bij de renovatie 
van treinstations. 
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Sociaal Inkopen neemt 
steeds 
meer toe
Bedrijven willen ook steeds meer via hun eigen inkoop een positieve 
sociale impact hebben op de maatschappij. Zo heeft een jeugdinstelling 
voor haar catering The colour kitchen in huis gehaald. Een parking 
service gaat samen met Beeldend Gesproken kunst van professio-
nele kunstenaars met een psychiatrische achtergrond ophangen in de 
Amsterdamse parkeergarages. Veel bedrijven maken ook gebruik van 
de diensten van Accent Schoonmaak, die werkt met overwegend dove 
schoonmakers met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

klantcontactcentrum wordt 
opengesteld voor 
mensen die lastig aan een 
baan komen
Een leverancier voor IcT-diensten heeft twintig mensen een baan en 
opleiding aangeboden op hun klantcontactcentrum. De kandidaten 
werden door het IT-bedrijf opgeleid tot klantcontactmedewerker in 
samenwerking met een uitzendbureau en een opleidingsinstituut. Via 
het uitzendbureau hebben de kandidaten nu een betaalde baan bij het 
klantcontactcentrum. 
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#3 
Hoe integreer je social 
return in het inkoop- of 
aanbestedingsproces?

Als wordt gekozen voor een aanbestedingsprocedure waarbij de totale 
opdrachtwaarde boven het drempelbedrag voor Europese aanbeste-
dingen van diensten komt, dient social return te worden opgenomen. 

De manier waarop social return wordt toegepast en uitgevoerd moet zo 
goed mogelijk passen bij het desbetreffende contract, en het profiel van 
het bedrijf en de branche. Zo bieden sommige opdrachten veel kansen 
voor social return, bijvoorbeeld omdat het werk zich uitstekend leent voor 
werkzoekende of kwetsbare Amsterdammers, of omdat de bedrijven in de 
betreffende sector waardevolle expertise of netwerken hebben. In andere 
opdrachten zijn juist risico’s op bijvoorbeeld arbeidsmarktverdringing of is 
de opdracht erg arbeidsextensief. Dit leidt tot een aantal keuzes. 

In het schema op pagina 11 worden de verschillende momenten om over 
social return na te denken in het inkoopproces inzichtelijk gemaakt. De 
checklist op de pagina’s erna is een handige tool om je te helpen met de 
diverse keuzes om social return op te nemen in een aanbesteding.

“Het Bureau SR adviseert meestal om social return op te nemen 
als contracteis en om een bepaald percentage van de opdracht-
waarde in te zetten. Hoe die inzet er in de praktijk precies uit-
ziet kan per geval verschillen.”
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InkooP-
VooRBEREIDInG

SELEcTEREn

5

conTRAcTEREn4

3

SPEcIfIcEREn2
1

IMPLEMEnTEREn

7

6 uITVoEREn

EVALuEREn

Is social return goed opge-
nomen in de contractteksten?

Zijn de werkafspraken social 
return gemaakt en is dit toe-
gevoegd aan het contract?

Hoe kan social return het 
beste worden uitgevraagd? 

Hoe levert een aan-
besteding het meeste 
sociale rendement op? 

Wordt de voortgang van social return 
meegenomen in de accountgesprek-
ken met de opdrachtnemer?

Was social return succes-
vol en zijn er lessen voor 
de toekomst?

Schema inkoopproces
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#checklist inkopers
toepassen social return

✔
	

 Neem al bij de inkoopvoorbereiding contact op met 
 BSR voor integraal advies. 

✔  Bepaal of je social return mee kan nemen in de marktverkenning. 
Dit geeft inzicht in welke ontwikkelingen er zijn en wat er wel of 
niet mogelijk is in de markt.

✔  Overweeg of er een voorbehoud van de opdracht, deelperceel 
of gerichte uitvraag voor samenwerking aan opdrachtnemer mo-
gelijk is: voor Pantar, de werkbrigade of een sociale firma. 

✔   Indien niet: neem een algemene bepaling social return op als de 
(geschatte) totale opdrachtwaarde van de aanbesteding boven het 
drempelbedrag voor Europese aanbestedingen van diensten komt. 
Onder dit drempelbedrag geen social return opnemen (niet pro-
portioneel). 

✔   Kies de vorm waarin social return wordt opgenomen: een con-
tracteis, een gunningscriterium of een combinatie (zie hoofdstuk 
4). In veruit de meeste gevallen is een contracteis als bijzondere 
uitvoeringsvoorwaarde het meest geschikt. 

✔   Bepaal de hoogte van de social return verplichting als percen-
tage van de totale opdrachtwaarde. Dit is vaak 5%, maar het kan 
liggen tussen de 0% en 25%. Overweeg hierbij het volgende:

	 •	 	Is	het	een	werk,	dienst	of	levering?	
	 •	 Hoe	arbeidsintensief	is	de	opdracht?
	 •	 	Welk soort bedrijven verwacht je dat zich zullen 
	 	 inschrijven?
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	 •	 	Hoe	ervaren	 is	deze	markt	met	social	 return	of	maatschap-
pelijk	geëngageerd?

	 •	 	Hoe	‘beladen’	is	het	dossier?	

✔  Check of de volgende bepalingen zijn opgenomen in de 
 bestek- en contractteksten:
	 •	 	Opdrachtnemer	dient	binnen	7	dagen	na	gunning	contact	op	

te nemen met BSR 
	 •	 	Boeteclausule	 voor	 niet	 het	 nakomen	 van	 de	 social	 return	

verplichting
	 •	  Keuze voor het opnemen van een drempelbedrag dat de ver-

plichting vervalt wanneer de totale opdrachtwaarde onder de 
grens voor Europese aanbestedingen van diensten blijft. 

✔   Informeer BSR na gunning over de gegunde partijen en maak 
(maatwerk)afspraken over de afstemming gedurende het con-
tract: 

	 •	 	Opdrachtnemer dient binnen 7 dagen na gunning contact op 
te nemen met BSR. Wil jij hiervan op de hoogte gesteld wor-
den	of	voeren	jullie	het	gesprek	samen?

	 •	 	BSR	 maakt	 met	 de	 opdrachtnemer	 werkafspraken	 over so-
cial return, die vervolgens onlosmakelijk deel uitmaken van het 
contract. Wil jij op de hoogte gesteld worden van de gemaakte 
afspraken?

	 •	 	BSR	monitort	gedurende	het	contract	of	de	afspraken	wor-
den nagekomen. Spreek af wanneer accountgesprekken 
plaatsvinden met de desbetreffende opdrachtnemer, zodat 
de voortgang van social return integraal kan worden meege-
nomen. 

✔   Evalueer bij de afronding van het contract samen met BSR en de 
opdrachtnemer de wijze van uitvraag en de behaalde resultaten 
inzake social return. Was	het	succesvol?	Waarom	wel/niet?	Wat	
kan worden	meegenomen	bij	een	volgende	aanbesteding?	
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#4 
Social return als contracteis 
of gunningscriterium?

Er zijn verschillende manieren om social return op te nemen in een 
aanbesteding, bijvoorbeeld als contracteis, gunningscriterium of een 
combinatie van beide. Hieronder wordt verder toegelicht wat het 
verschil is. overigens kan social return geen uitsluitingsgrond zijn en 
ook een geschiktheidseis behoort in de regel niet tot de mogelijkhe-
den.

optie 1: 
Social return als contracteis
In veruit de meeste gevallen is een contracteis als bijzondere uitvoe-
ringsvoorwaarde het meest geschikt. De opdrachtnemer wordt dan 
verplicht om een percentage van de overeengekomen aanneemsom of 
daadwerkelijke opdrachtwaarde in te zetten ten behoeve van de social 
returndoelgroep. Dit percentage wordt bepaald afhankelijk van de markt 
en de opdracht (dienst, levering of werk). Er wordt niet standaard 2 of 
5% toegepast, het kan ook meer of minder zijn. De opdrachtnemer gaat 
bij inschrijving akkoord met de social return regeling. Over de concrete 
invulling worden na gunning afspraken gemaakt tussen opdrachtnemer 
en Bureau social return. Deze werkafspraken maken deel uit van het 
contract. Een nadeel van deze vorm is dat de innovatieve inbreng van 
opdrachtnemers op voorhand niet wordt benut. Daartegenover staat ook 
een aantal voordelen: 
 
	 •	 	Voor	alle	partijen	is	na	gunning	helder	welk	concreet	sociaal	rende-

ment moet worden behaald.
	 •	 	Iedere	opdrachtnemer	moet	aan	dezelfde	eis	voldoen	(uniform).
	 •	 	De	investering	in	social	return	kan	breder	getrokken	worden	dan	de	

opdracht. Zo kan de opdrachtnemer social return elders in de organi-
satie realiseren, op een plek die beter past.

	 •	 	In	de	praktijk	is	gebleken	dat	het	plan	dat	opdrachtnemers	ten	tijde	
van de aanbesteding indienen niet altijd haalbaar is, terwijl dit dan 
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al onlosmakelijk onderdeel is van het contract. Door het als een con-
tracteis te hanteren, is er nog genoeg ruimte voor de opdrachtnemer 
om samen met BSR na contractering een haalbaar plan op te stellen. 

optie 2: 
Social return als gunningscriterium
In principe kunnen sociale doelstellingen, zoals social return, worden 
meegenomen in het gunningscriterium ‘economisch meest voordelige 
inschrijving’. Belangrijke voorwaarde is dat dit verband moet houden met 
de opdracht zelf en dat het doelmatig en proportioneel is. Echter, een 
gunningscriterium dient alleen te worden gebruikt als het marktsegment 
zich er bij uitstek voor leent en er relatief veel potentieel is voor social 
return. Dit vraagt om markt- en opdrachtnemerskennis van de aan te 
besteden opdracht. De inschrijver kan zich onderscheiden door te scoren 
op de kwaliteit van de aanpak en verwezenlijking van social return. Een 
groot nadeel is dat er geen minimale investering op social return wordt 
vastgelegd. 

optie 3: 
combinatie van contracteis en 
gunningscriterium
In uitzonderlijke gevallen kan een combinatie van een contracteis en een 
gunningscriterium worden opgenomen. Met de contracteis legt u de 
minimale investering vast en via het gunningscriterium kan de inschrijver 
zich onderscheiden op kwaliteit en creativiteit. Dit is een goede keuze 
als het om grotere aanbestedingen gaat met veel potentie voor social 
return.
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#5
Waarvoor kun je terecht bij 
Bureau Social Return?

Bureau Social Return heeft een gemeentebrede opdracht om op-
drachtgevers, inkopers en opdrachtnemers te ondersteunen bij de 
implementatie en uitvoering van social return. Bij het bureau zijn er 
per leadbuyer vaste contactpersonen, die alle ins en outs kennen van 
de betreffende sector.

Dat betekent concreet dat je terecht kan bij BSR voor: 

	 •	 Integraal advies over pantar, sociale firma's en social return 
	 •	 Marktverkenningen
	 •	 	Het opstellen van besteks- of contractteksten op maat
	 •	  Ondersteuning bij het beantwoorden van vragen in de Nota van  

Inlichtingen
	 •	 Beoordelen	van	inschrijvingen
	 •	 	Uitvoering	social	return,	waaronder:
  -  Advies en ondersteuning aan opdrachtnemers over wijze van invul-

ling
	 	 	-		 	Vastleggen	van	contractafspraken	met	opdrachtnemers	
  -  Arrangeren van samenwerkingen tussen opdrachtnemers en 

partners uit het sociaal domein
  -  Monitoren van resultaten gedurende de looptijd van het contract 
	 •	 Resultaten	en	evaluaties	social	return

Neem contact op via social.return@amsterdam.nl.
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Partners in het sociaal domein 
Daar waar het gaat om werk en werktoeleiding wordt er nauw samenge-
werkt met het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP). In dat 
kader wordt ook samengewerkt met de sociale werkvoorziening Pan-
tar Amsterdam en de sociale firma’s in de stad. Wanneer sprake is van 
andere invullingen zijn er lijntjes met partners zoals beleidsontwikkelaars, 
gebiedsteams, stadsdelen, maatschappelijke initiatieven, brancheorgani-
saties en ROC’s.

“Als een spin in het web treedt Bureau Social Return op als 
schakel tussen opdrachtgevers/inkopers die het opnemen in 
bestekken, het sociaal domein en de bedrijven die invulling 
geven aan social return.”
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#Bijlage

nadere toelichting en begrippenlijst

Beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
Een Beroepsbegeleidende Leerweg is een beroepsopleiding in de vorm 
van werkend leren bij een erkend leerbedrijf. De leerling/werknemer is in 
loondienst bij een (formele) werkgever en ontvangt loon volgens de cao. 
Of hij/zij loopt stage bij een werkgever en ontvangt hiervoor een stage-
vergoeding. 

Beroepsopleidende leerweg (BoL)
Een vorm van middelbaar beroepsonderwijs waarbij de leerling groten-
deels op school zit. Tijdens de opleiding doet de leerling praktijkervaring op 
door stage te lopen bij een erkend leerbedrijf. De stage beslaat minimaal 20% 
van de opleiding.

convenant
Een convenant is een samenwerkingsverband op maat. In dit convenant 
worden specifieke afspraken gemaakt over de manier waarop één of meer-
dere social return verplichtingen worden ingezet voor de beoogde doel-
groepen en doelstellingen. Een convenant kan worden afgesloten met 
één, maar ook met meerdere bedrijven. 

Doelgroep social return
Iemand behoort tot de doelgroep social return wanneer hij/zij minimaal 3 
maanden	werkloos	is	en	staat	ingeschreven	bij	het	UWV	Werkbedrijf,	de	ge-
meente of een vergelijkbare instantie (Participatiewet, WW-, WSW-, WGA-/
WIA-/WAO-,	Wajong-	of	NUG-regeling).	Afhankelijk	van	actuele	ontwik-
kelingen kunnen, in overleg, ook andere groepen als doelgroep worden 
opgenomen. Denk hierbij aan voortijdig schoolverlaters, statushouders en 
mbo-studenten niveau 1 en 2.

Pantar Amsterdam 
Pantar Amsterdam voert de sociale werk-voorziening voor de Gemeente 
Amsterdam uit. Zij bieden werk aan mensen met een SW indicatie door hen 
werk te bieden bij een werkgever of op locatie. Met begeleiding van Pan-
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tar zijn haar medewerkers uitstekend in staat reguliere werkzaamheden te 
doen. Zie voor meer informatie: www.pantaramsterdam.nl

Prestatieladder Socialer ondernemen (PSo)
De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een landelijk meetinstru-
ment én keurmerk dat de mate van sociaal ondernemen objectief zicht-
baar maakt. Bedrijven die hoog scoren op de PSO of op een vergelijkbaar 
keurmerk, kunnen een korting krijgen op hun social return verplichting.

Reguliere arbeidsplek
Bij een reguliere arbeidsplek krijgt de kandidaat een vast of tijdelijk con-
tract bij het bedrijf. 

Sociale firma’s 
Een sociale firma is een onderneming die zich richt op zowel bedrijfseco-
nomische continuïteit en/of winstgevendheid als op het creëren van plek-
ken voor arbeidsmatige dagbesteding en/of werk voor mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. Waarbij:
	 •	 	50%	van	de	totale	inkomsten	voortkomt	uit	de	verkoop	van	produc-

ten en diensten, niet zijnde dagbestedingsactiviteiten.
	 •	 	30-40%	van	de	medewerkers	in	de	onderneming	zijn	personen	met	

een afstand tot de arbeidsmarkt.
Zie voor een overzicht van de sociale firma’s die erkend zijn door de ge-
meente: www.socialezaken.info/nl/gemeente

Sociale impact
Het toevoegen van sociale waarde voor kwetsbare groepen in de samenle-
ving op de gebieden werk, participatie, armoedebestrijding, gezondheid 
en onderwijs.

Voorschakeltraject
Dit traject leidt toe naar een reguliere werkplek. Het traject bevat een 
duidelijke opleidingscomponent.

Voortijdig schoolverlater
Dit zijn jongeren tot 23 jaar die het onderwijs verlaten zonder startkwalifi-
catie (een diploma op minimaal havo, vwo of mbo 2 niveau). Ook leerlingen 
tot 23 jaar, die langer dan een maand zonder reden van school wegblijven, 
vallen onder de voortijdig schoolverlaters.
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Werk en Re-integratie (W&R)
Werk en re-integratie is een onderdeel van de gemeente dat zich heeft 
gespecialiseerd in het begeleiden van kandidaten met een afstand tot de 
arbeidsmarkt richting werk. 

Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP)
Samenwerkingsverband	tussen	UWV	Werkbedrijf,	Pantar	en	de	gemeen-
ten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Haarlemmermeer, Lands-
meer,	Ouder-Amstel,	De	Ronde	Venen	en	Uithoorn.	Het	werkgeverservice-
punt kan een rol spelen bij het aanleveren van kandidaten ter invulling van 
social return. Zie voor meer informatie: www.wspgrootamsterdam.nl

Disclaimer
Deze Leidraad is bedoeld voor informatiedoeleinden en intern gebruik. 
Wijzigingen voorbehouden. De gemeente Amsterdam aanvaardt geen en-
kele aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door gebruik van deze 
Leidraad en links naar websites van derden.
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