
Maatwerk voor mensen
Doorontwikkeling social return 

-
Informatie

Voor: MVI-congres
Datum: 3 oktober
Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=U171YRNs9mk



Samenwerking domeinen Inkoop en HR

.... de overheid gaat zijn inkoopkracht beter gaat benutten voor o.a. het inschakelen van kwetsbare 
groepen en om innovatief in te kopen (p.33). 

Rijk als werkgever en als inkoper

Doel voor ogen: 
bijdrage aan participatie en perspectief op werk en inkomen
• Urgentie Banenafspraak en quotum 
• Rijksinkoopstelsel: rechtmatigheid, doelmatigheid, met maatschappelijke meerwaarde

• Inkopen met impact, samen met bedrijfsleven 
• Rechtmatigheid met lef verbinden
• Terugdringen van bureaucratie en regeldruk 



Maatwerk voor mensen

- Werkwijze juiste randvoorwaarden om optimaal invulling te geven aan SR

- Maatwerk in plaats van standaard generieke maatregel

- Strategisch inkopen op niveau categoriemanagement

- Bredere toepassing SR

Brede doelgroep

Brede beleidsambities

Bredere invulmogelijkheden

- Ruimte voor eigen invulling,  daar waar het impact heeft

- Rechtmatigheid met lef verbinden

- Samenwerking en ondersteuning

interne klant (behoeftestellers/ beleidsdirecteuren) – vraagarticulatie richting inkoop

Categoriemanager is ‘makelaar’ – ‘match maker

Leverancier (vanuit hun eigen kracht)



Proeftuinen

- Categorie Hoogwaardige Inhuur

- Categorie ICT-Inhuur

Brochure

http://content.rp.rijksweb.nl/cis/content/media/rijksportaal/bzk_1/organisatie_21/bzk_2/dg_overheids_organisatie__dgoo_/mediastore_kerntaken_organisatie_en_bedrijfsvoeringsbeleid/inkoop_3/beleidsontwikkeling_2/maatschappelijk_verantwoord_inkopen_1/documenten_170/Minimagazine_Maatwerk_voor_Mensen_Proeftuinen_Social_Return_categorieen_Hoogwaardige_Inhuur.pdf


Netwerk Social Return Rijk

- Kerntaak: begeleiding invoering SROI 2.0: Maatwerk voor Mensen bij 
het Rijk 

- Advisering en ondersteuning categoriemanagers /Coördinerend 
Directeuren Inkoop/inkopers/beleid/HRM

- Stimuleren nieuwe SROI aanpak & Communicatie, door successen te 
vieren en praktijkvoorbeelden te laten zien;

Adviesteam geeft ondersteuning en advies



Maatwerkvoormensen.nl

• Voor Rijksmedewerkers, leveranciers (onderaannemers) en andere 
geïnteresseerden

• Informatie over onze werkwijze

• Wegwijzer

• Delen van nieuws en goede voorbeelden

• Links naar partners

• Contactpagina Adviesteam (vindbaarheid)



Creatieve oplossingen bij Social Return

Rombout Jas, Interpactum

Landelijke kenniskring Social Return

rombout@interpactum.nl

06-51249066

www.kahoot.it

mailto:rombout@interpactum.nl


Proeftuin Social Return

Mensen in hun kracht zetten
3  O K T O B E R  2 0 1 8



Maatwerk voor en 
door mensen



Doelstelling 
proeftuin

Laag opgeleide mensen uit doelgroepenregister,

begeleiden naar baan,

die relatie heeft met huidige digitale tijdperk.

Proeftuin loopt voor een half jaar, 

continueren gedurende looptijd contracten (inclusief 

verlengingen). 

De ambitie is gedurende looptijd 10 mensen duurzaam aan 

het werk te helpen (banenafspraak).

Voor proeftuin (half jaar) is ingezet op 2 mensen. 

Deloitte stelt tijd, kennis en ervaring vanuit haar Impact 

Foundation ter beschikking voor de proeftuin.



Cyclisch proces in 6 stappen

3 MATCHEN 

Met de Haeghe groepWSP en Binnenwerk wordt bepaald welke 

publieke (overheids)organisaties kandidaten een werkstage 

kunnen bieden met perspectief op een vaste baan. Aansluiten bij 

het digitale tijdperk.

Nu focus op digitaliseren dossiers

1 OPSTARTEN /  BIJSTELLEN

De proeftuin is gestart door de doelen helder te maken en 

concrete afspraken te maken met de betrokken partijen. 

Na de eerste cyclus wordt de werkwijze geëvalueerd en 

eventueel aangepast.

5 BEGELEIDEN

Kandidaten worden tijdens/na de training begeleid door De 

Haeghe groep, Deloitte en stagebegeleider van het 

ontvangende bedrijf. Bij gebleken geschiktheid / tevredenheid 

mogelijkheid voor verduurzamen van de arbeidsrelatie. 

Binnenwerk kan baan’garantie’ geven.

4 TRAINEN

Samen met ROC Mondriaan wordt assessment 

uitgevoerd om ontwikkelbehoefte van iedere 

individuele kandidaat te bepalen. 

Deloitte en ROC Mondriaan geven de kandidaten 

een passende training/opleidiing. 

6 EVALUEREN

Na elke cyclus (maximaal vijf) van een half jaar evalueren 

om te bepalen of beoogde doelen zijn gerealiseerd. 

Daarnaast wordt bekeken of de opzet van de proeftuin kan 

worden ingezet voor toekomstige Raamovereenkomsten..

2 SELECTEREN

Potentiële kandidaten worden aangedragen vanuit:

• De Haeghe Groep/WSP

• Quick scan op openbare gemeentelijke data

• Binnenwerk

Selectie en plaatsing via twee sporen; direct en indirect

Ambitie om duurzame werkwijze neer te zetten die ook na de proeftuin resultaat oplevert

Thinking 
Differently



Ondertekening

• Veel meer mogelijk dan je vooraf kunt bedenken

• Denk buiten gebaande paden, durf andere partijen te 

betrekken

• Blijf met elkaar in gesprek, constructieve basishouding 

opent deuren

• Afstemming kost tijd, maar komt het eindresultaat ten 

goede

• Respecteer elkaars verantwoordelijkheid en belangen. 

“One size fits all” bestaat niet

• Benut de kracht van social return, het houdt meer 

mensen / organisaties bezig dan je misschien zou 

verwachten

• Creëer een proeftuin die dicht bij de organisatie en/of 

persoonlijke doelen ligt, dat geeft energie

• Pak deze kans! Maak impact!

Lessons learned
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Ondertekening
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