Inkoop bij erkende sociaal ondernemer als social return
Een van de mogelijkheden om als opdrachtnemer van de gemeente invulling te geven aan social return,
is het verstrekken van een opdracht aan een sociale werkvoorziening of een sociaal ondernemer.
Hieronder staan de meest gestelde vragen en antwoorden over dit onderwerp.
Ik ben een opdrachtnemer met een socialreturn-verplichting, en ik wil een opdracht
plaatsen bij een sociaal ondernemer. Hoe weet ik of ik de kosten kan opvoeren voor social
return?
Als u bij een ‘erkende sociaal ondernemer’ een opdracht plaatst/ inkoopt, dan telt dat mee voor uw
social return. Deze erkende sociaal ondernemers worden door de drie samenwerkende
arbeidsmarktregio’s Haaglanden, Zuid-Holland Centraal en Rijnmond erkend en bekendgemaakt. U
vindt op onze website de lijst erkende sociaal ondernemers; klik hier voor het bestand.
Ik heb een opdracht geplaatst bij een erkende sociaal ondernemer. Hoe dien ik deze factuur
in?
De factuur van een sociaal ondernemer die vermeld staat op de lijst ‘Erkende sociaal ondernemers’
kunt u invoeren in registratiesysteem WIZZR.

Let op!
Dit geldt niet als de erkende sociaal ondernemer een dienst levert die bestaat uit het detacheren
van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. In dat geval dient u niet de factuur van de
sociaal ondernemer in, maar registreert u in WIZZR de gewerkte uren van de gedetacheerde
socialreturn-kandidaat of kandidaten. De socialreturn-waarde wordt vervolgens berekend aan de
hand van de doelgroep(en), het aantal gewerkte uren, en de in de spelregels vastgelegde tarieven.
Ik wil een opdracht plaatsen bij een sociaal ondernemer die (nog) niet erkend is. Wat moet ik
doen?
Als de sociaal ondernemer bij wie u een opdracht wilt plaatsen (nog) niet erkend is, kunt u contact
opnemen met uw accountmanager of een mail sturen naar socialreturn@rotterdam.nl. De
accountmanager kan u vertellen of het misschien toch mogelijk is om de opdracht te laten gelden
voor uw social return.
Waar vind ik de lijst ‘Erkende sociaal ondernemers’?
U vindt op onze website de lijst erkende sociaal ondernemers; klik hier voor het bestand. De
sociaal ondernemers op de lijst worden door de drie samenwerkende arbeidsmarktregio’s
Haaglanden, Zuid-Holland Centraal en Rijnmond erkend en bekendgemaakt.
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