
Social return in raamovereenkomst 
uitzendkrachten
“Laat met goede voorbeelden de 
toegevoegde waarde zien”
Interview met Jolanda Molenaar, categoriemanager 
Uitzendkrachten Rijksoverheid en Peter Paulissen, MT-lid HRM/
Manager Mobiliteit & Arbeidsmarkt bij het ministerie van 
Economische Zaken.

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 arbeidsplaatsen 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 verschillende interviews vertellen aanbesteders en 
aannemers 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?  

De inhuur van flexibele arbeidskrachten op basis van uitzenden, 
detacheren of payroll voor de rijksoverheid valt onder het 
categoriemanagement Uitzendkrachten Rijksoverheid, onderdeel 
van de portfolio Organisatie en Personeel. Categoriemanager 
Jolanda Molenaar heeft in 2012 enkele nieuwe 
raamovereenkomsten voor flexibele arbeidskrachten (tot en met 

schaal 12) gesloten. Deze zijn bedoeld voor het ministerie van 
Economische Zaken (de oude LNV-onderdelen), de Immigratie- en 
Naturalisatiedienst, de Dienst Terugkeer en Vertrek, het 
Nederlands Forensisch Instituut en het kerndepartement van 
Veiligheid en Justitie. In deze overeenkomsten is de bepaling 
opgenomen dat de leverancier mensen uit de social return 
doelgroepen aanbiedt. In de praktijk houdt dat in dat de 
leverancier, Start People, ervoor zorgt dat van iedere drie 
kandidaten er één uit die doelgroep komt. Peter Paulissen is bij EZ 
verantwoordelijk voor het implementeren van verschillende 
aspecten uit het contract, waaronder social return.

Markt kan meer dan overheid vraagt
In de aanbesteding van Molenaar is het toepassen van social 
return als een minimumeis gekoppeld aan een gunningswens. De 
wens telde voor tien procent mee binnen het onderdeel kwaliteit 
en zestig procent van de gunning gebeurde op basis van de 
kwaliteitswensen. “We hebben ons minimum aangegeven, 
namelijk  1 procent van alle kandidaten, en de doelgroepen 
genoemd waar het om gaat. We hebben aanbieders vervolgens 
gevraagd aan te geven op welke manier zij wilden bijdragen aan 
die doelstelling, hoe ze kandidaten zouden selecteren, welk 
percentage ze konden garanderen en hóe ze dat konden gaan 
waarmaken.”

Uit de aanbiedingen bleek dat het minimum percentage geen 
enkel probleem is voor deze branche. “Ze kunnen allemaal meer 
dan wij vragen. De vier grote aanbieders op dit gebied, die een 
groot deel uitmaken van de markt, kunnen veel bieden op het 
gebied van social return. Bovendien kunnen ze hun aanbod staven 
met ervaringen. Start People (onderdeel van USG People) 
garandeert tien procent social return. In het eerste kwartaal heeft 



deze contractpartner 10,2 procent bij Economische Zaken 
gerealiseerd. De uitzendbedrijven zijn expert op het gebied van 
arbeidsmarktontwikkelingen, met vele jaren ervaring. Zij weten de 
weg naar kandidaten wel te vinden, ook omdat ze nauw 
samenwerken met opleidingsinstituten, gemeenten, regionale 
bureaus enzovoort.”

Samenspel tussen opdrachtgever, leverancier en 
personeelsmanager
Dat de uitzendorganisatie mensen uit social return doelgroep 
aanbiedt, betekent niet zonder meer dat zij ook worden 
aangenomen. De uiteindelijke beslissing ligt bij de inhurende 
personeelsmanager. Paulissen probeert daarom social return 
binnen alle dienstonderdelen tussen de oren te krijgen. Na het 
tekenen van het contract heeft de contractmanager 
Uitzendkrachten samen met de leverancier een ‘roadshow’ 
opgezet: bezoeken aan diverse personeelsdiensten in het hele 
land, om het onderwerp social return onder de aandacht te 
brengen. Daarnaast zitten alle dienstonderdelen plus de 
leverancier iedere drie maanden bij elkaar om de 
managementrapportage inclusief de KPI (‘key performance 
indicator’) social return te bespreken. “Zo houd je elkaar scherp.”

Paulissen houdt de vinger aan de pols hoe vaak diensten om social 
return kandidaten vragen. Zo krijgt hij in gesprekken met de 
leverancier informatie over welke dienstonderdelen mensen uit de 
doelgroep inzetten. “Als er diensten achterblijven, gaan we het 
gesprek aan. Het meest gehoorde argument is: er is geen aanbod. 
Dat is soms een smoes, maar in bepaalde gevallen is het 
inderdaad heel lastig. Als je in je organisatie weinig functies hebt 
waarin je tot een goede match kunt komen, houdt het op.” 
Anderzijds zijn er wat Paulissen betreft altijd wel mogelijkheden. 
“Je moet er creatief naar kijken. Ongeacht het werk dat je doet, je 
kunt daar altijd in ondersteund worden. De social return 
doelgroep is bovendien heel breed: die omvat mensen die extra 
begeleiding en aandacht nodig hebben, maar ook zeer ervaren 
mensen die al langere tijd werkloos zijn.”

Monitoren met respect voor persoonsgegevens
Onder andere de Wet bescherming persoonsgegevens verhindert 
dat de overheid of haar leveranciers over uitzendkrachten 
herleidbare gegevens zoals het hebben van een arbeidshandicap 
of een bepaalde uitkering registreert. Dat maakt het lastig om te 
controleren of de gemaakte afspraken over social return worden 
nagekomen. Geanonimiseerde gegevens over welke mensen bij 

welke afdelingen geplaatst zijn, kun je wel verzamelen. “Maar als 
er maar een iemand bij een specifieke dienst in bijvoorbeeld 
Groningen is geplaatst, is zo’n registratie natuurlijk toch te 
herleiden. Daar worstelen we enorm mee. De meeste informatie 
halen we uit de gesprekken met de leveranciers, die kunnen 
aangeven hoe vaak ze mensen uit een bepaalde doelgroep hebben 
aangeboden.” 

HRM-doelstellingen behalen via externe inhuur
Volgens Paulissen is externe inhuur van arbeidskrachten een 
mogelijkheid om aan eigen HRM-doelstellingen te voldoen. “De 
rijksoverheid is een krimpende organisatie, we sturen over het 
algemeen op uitstroom. Externe inhuur is daardoor een 
belangrijke manier om bepaalde HRM-doelen te halen, zoals het 
binnenhalen van social return doelgroep.”
Voor de rijksoverheid geldt: één procent van alle medewerkers 
moet afkomstig zijn uit een social returndoelgroep. 

Meer communiceren
Binnen het overheidsapparaat schort het volgens Molenaar en 
Paulissen nog aan het communiceren over de mogelijkheden om 
social return toe te passen. “Social return alleen via de 
inkoopkolom communiceren  is niet genoeg, de HRM kolom heeft 
hierin ook een belangrijke rol. Het kan natuurlijk niet de bedoeling 
zijn dat een inkoper zijn interne opdrachtgever moet overtuigen 
van het nut van social return. We streven als hele overheid een 
maatschappelijk doel na, die urgentie moet dan ook wel door alle 
onderdelen gevoeld worden.” Een eigen urgentie om het toe te 
passen helpt enorm bij de implementatie volgens Paulissen. “Bij 
de handhaving van het rookverbod bijvoorbeeld, werken wij 
vooral met jonge externen, ook uit de social return doelgroep. 
Onze eigen ambtenaren zijn namelijk gemiddeld vijftig jaar. Die 
vallen behoorlijk op in een discotheek.” 

Goede praktijkvoorbeelden zouden wat Molenaar en Paulissen 
betreft kunnen helpen om eventuele vooroordelen weg te nemen 
en het onderwerp bekender te maken. “We moeten 
succesverhalen laten zien om koudwatervrees weg te nemen. Dat 
zag je eerder ook bij diversiteitstargets. Doordat er een druk op je 
wordt gezet om sociale doelstellingen te bereiken, kom je tot 
oplossingen. Zijn die oplossingen eenmaal gevonden gaat het wel 
rollen, omdat je dan goede ervaringen opdoet. Een gemotiveerde 
kandidaat die goed werk levert en uiteindelijk bij de organisatie 
blijft, is het beste visitekaartje.”
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