
Social return in de uitzendbranche 
“Houd elkaar scherp”
Interview met Hélène Engberink, Key accountmanager bij Start 
People, Cristel Poortenaar-van Linder, algemeen directeur USG 
restart, Olga Wolfs, key accountmanager Unique

De rijksoverheid stimuleert dat iedereen die moeite heeft deel 
te nemen aan het arbeidsproces de kans krijgt ervaring op te 
doen op de arbeidsmarkt. Daarom vraagt de overheid van haar 
leveranciers dat zij zich inzetten voor social return: het bieden 
van werk(ervarings)plaatsen aan mensen met een grote(re) 
afstand tot de arbeidsmarkt. Sinds 1 juli 2011 neemt de 
rijksoverheid social return op in aanbestedingen van diensten 
en werken van meer dan 250.000 euro. 

In acht interviews vertellen aanbesteders en leveranciers over 
hun ervaringen met het social return beleid. Hoe passen zij 
social return toe? Welke afspraken maken zij met elkaar? Welke 
kansen en knelpunten zien zij?  

Onder regie van categoriemanagement Uitzendkrachten 
Rijksoverheid is in 2012 een nieuwe raamovereenkomst voor 
uitzendkrachten met Start People gesloten, onder meer voor een 
aantal diensten van de ministeries van Economische Zaken en 
Veiligheid en Justitie. Het contract bepaalt onder andere dat Start 
People mensen uit de social return doelgroep aanbiedt en plaatst.
Hélène Engberink geeft aan:”In eerste instantie leek ons een norm 
van vijf procent plaatsing van doelgroep-kandidaten vrij pittig. 
Maar toen we onze plaatsingen bekeken, kwamen we erachter dat 
wij daar al lang ruimschoots aan voldeden: twaalf procent van de 
kandidaten die we plaatsen komt uit de social return doelgroep. 
Die sociale kijk zit bij Start People wel in ons DNA. Daarom hebben 
we in onze aanbieding, naast het voorstellen van 30% kandidaten 
uit de verschillende doelgroepen, gegarandeerd alle inspanningen 
te leveren om minimaal tien procent ook daadwerkelijk te 
plaatsen. Concreet betekent dit dat wanneer we drie kandidaten 
voorstellen, er in principe altijd minimaal één komt uit de 
doelgroep.”

Start People heeft, als enige aanbieder, veel ruimte gegeven om 
social return kandidaten voor te stellen. In een ander. eerder 
verkregen contract voor de inhuur van onder andere 
uitzendkrachten, het zogeheten IFAR-20120-contract, wordt ook 

gevraagd mensen aan te bieden uit de social return doelgroepen, 
maar dat pakt anders uit. Omdat iedere vacature alle drie de 
contractpartners uit het IFAR-contract wordt uitgezet, bieden die 
hun kandidaten in concurrentie aan. Daarin sneeuwen sommige 
social return kandidaten onder. Volgens Engberink kan je in een 
constructie met mini-competities beter sturen op social return, als 
je er maar goede afspraken over maakt: “Je kan bijvoorbeeld 
afspreken dat je op bepaalde functies alleen  kandidaten uit de 
doelgroep voorstelt.”

Om met de contractmanagers de behaalde resultaten rond social 
return te bespreken, moeten wat hindernissen genomen worden: 
je mag niet zonder meer persoonlijke informatie over mensen 
verzamelen. “We hebben toestemming gevraagd aan het College 
Bescherming Persoonsgegevens om generiek op doelgroep te 
kunnen registreren. In onze managementrapportages leveren we 
geanonimiseerde gegevens aan en we houden bij welke diensten 
specifiek om deze doelgroep vragen. Los van dat het niet zomaar 
mag, wíl je mensen ook niet oormerken.”

Zoek samen naar kansen
Of kandidaten uit de social return doelgroep ook daadwerkelijk 
worden aangenomen, is afhankelijk van de personeelsmanager 
die de aanvraag doet. Social return bij iedere personeelsmanager 
tussen de oren krijgen, gaat niet van de ene op de andere dag. 
Start People en opdrachtgever Economische Zaken werken 
daarom nauw samen om het nut en de noodzaak van social return 
zo breed mogelijk uit te dragen. “Dit beleid is ‘in een toren’ 
gemaakt. Maar bij de managers binnen de organisatie, die gewoon 
direct een uitzendkracht willen hebben, leeft zoiets niet 
onmiddellijk. Je moet het met zijn allen doen, wij, onze 
opdrachtgever en natuurlijk de personeelsmanagers die om 
kandidaten vragen. Bij dit contract heeft Economische Zaken 
ervoor gezorgd dat iedereen in de kolom er verantwoordelijk voor 
is. Wij helpen hen het beleid uit te dragen. Wanneer er bij een 
bepaalde dienst bijvoorbeeld geen mensen uit de doelgroep 
worden aangenomen, gaan wij het gesprek aan. We bekijken 



nauwkeurig om wat voor functies het gaat en welke 
mogelijkheden die toch kunnen bieden.”

Start People denkt in alle functies wel iemand uit een doelgroep te 
kunnen plaatsen. “Natuurlijk zijn sommige functies lastig, zoals 
heel zware techniekfuncties waarvoor het ook zonder social return 
doelstelling moeilijk is om mensen te vinden. Maar de groepen die 
onder social return vallen zijn heel divers. Daar zitten ook hoger 
opgeleide en vaak zeer ervaren mensen tussen.”
Op een andere manier naar functies kijken, kan ruimte creëren 
voor verschillende mensen. “Met jobcarving bijvoorbeeld. Dan 
bekijk je of je functies anders kunt indelen: welke onderdelen van 
het takenpakket zijn ook door iemand anders te doen?”

Stel pools van goede kandidaten samen
Op de vraag om uitzendkrachten rust meestal een tijdsdruk: vaak 
zit de aanvrager omhoog en heeft op korte termijn iemand nodig. 
Om snel goede kandidaten te kunnen leveren, stelt Start People 
per regionaal coördinatiepunt specifieke pools samen. “We 
hebben voor Economische Zaken, mede op basis van aanvragen 
uit het verleden, een aantal veelgevraagde profielen op een rijtje 
gezet. Daardoor kunnen we heel gericht pools samenstellen.”

Sommige kandidaten komen ‘als vanzelf’ bij Start People terecht, 
omdat ze al langere tijd werkloos zijn, of door het UWV gestuurd 
zijn. “De samenwerking met het UWV is heel goed. Zij lopen er 
tegenaan dat hun organisatie is ingekrompen, terwijl het aantal 
werklozen even hoog of hoger is. Zij kunnen niet in iedereen actief 
investeren. Wij hebben vaak meer mogelijkheden.”
Voor het werven van medewerkers, werkt Start People ook nauw 
samen met andere organisaties, zoals ROC’s of sociale 
werkplaatsen. “De ene doelgroep is de andere niet. Mensen uit de 
ene social return doelgroep zijn prima via de reguliere vestigingen 
te bemiddelen. Voor andere groepen is dat lastiger. Daarom is het 
fijn om een specialist - USG Restart - in huis te hebben.”

Nut en noodzaak
Bedrijven benaderen USG Restart omdat ze mensen met afstand 
tot de arbeidsmarkt werk willen bieden. Die wens kan voortkomen 
uit eigen MVO-beleid, maar ook uit de eisen die de overheid in 
aanbestedingen stelt. USG Restart adviseert hen over hoe ze social 
return het beste kunnen aanpakken. “Voor ons is mensen 
begeleiden en bemiddelen core business. Maar als je in een heel 

andere branche werkt, en vanwege een overheidsopdracht op 
zoek gaat naar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, is 
dat niet zo eenvoudig.”

De druk en stimulans die de overheid uitoefent, zorgt ervoor dat 
uitzendbureaus vaker de vraag krijgen om mensen uit de social 
return doelgroep te bemiddelen. “Wij hebben al jaren mooie 
verhalen over social return, maar die werden nauwelijks gehoord. 
Nu onder andere de overheid een stok achter de deur houdt, gaat 
het steeds meer leven.” Daarnaast hebben bedrijven hun eigen 
redenen om zich te verdiepen in social return. “Vergrijzing is een 
van de oorzaken dat organisaties breder gaan zoeken. Ook de 
vrees voor een toekomstig tekort aan vakkrachten leidt er toe dat 
technische bedrijven steeds meer gaan opleiden en ruimte maken 
voor werkervaringsplaatsen.” 
Start People heeft diversiteit  in de eigen bedrijfsvoering en haar 
MVO-beleid opgenomen. “We hebben binnen onze holding 
doelstellingen geformuleerd over het aantal mensen die wij uit 
bepaalde doelgroepen willen aannemen, zowel op corporate 
niveau als per werkmaatschappij.”

Van werkgevers vraagt het werken met bijvoorbeeld 
arbeidsbeperkte mensen de nodige flexibiliteit. Sommige 
medewerkers hebben bijvoorbeeld veel begeleiding nodig. Voor 
mensen die onder de Wajong-regeling vallen, geldt dat zij 
maximaal drie jaar persoonlijke begeleiding krijgen van een 
jobcoach. “Maar ook bij anderen met een (arbeids)beperking moet 
je je flexibel opstellen, bijvoorbeeld in werktijden en dergelijke. Dit 
geldt uiteraard lang niet voor alle social return doelgroepen. Wij 
hebben regelmatig iemand uit een bepaalde doelgroep geplaatst, 
bijvoorbeeld iemand die al langere tijd werkloos is, zonder dat het 
onderwerp ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ ter sprake kwam.”

Blijf sturen op social return
“We hebben binnen de rijksoverheid, vooral bij Economische 
Zaken al veel mooie ervaringen met gemotiveerde, goede 
kandidaten uit de doelgroep die werden aangenomen. Maar dat 
gaat niet vanzelf: je moet met elkaar heldere, realistische 
afspraken maken en je moet blijven communiceren. Wat heel 
goed werkt, is enthousiaste regiomanagers de goede ervaringen 
die zij hebben opgedaan laten uitdragen. De grootste successen 
haal je als je samen doelen bepaalt en elkaar daar op aanspreekt. 
Houd elkaar dus scherp!”
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