Toelichting
Regeling voor sociaal ondernemerschap en social return
Wanneer wordt u erkend als sociaal ondernemer?
Om als sociaal ondernemer erkend te worden, moet uw onderneming:
1.
Een certificaat ‘PSO 30+’ overleggen of een accountantsverklaring waaruit blijkt dat
minstens 30 procent van uw werknemers mensen zijn met een afstand tot de
arbeidsmarkt.
2.
Aantonen dat tenminste 50 procent van uw totale inkomsten voortkomt uit de verkoop
van producten en diensten.
3.
Een sociale missie hebben, zoals omschreven in Handvat Code Sociale
Ondernemingen. Dit houdt in dat de missie statutair is vastgelegd, de doelen worden
geconcretiseerd, en de realisatie inzichtelijk wordt gemaakt, bijvoorbeeld in een
jaarverslag of de statuten. Zie ook pagina 8 van Handvat Code Sociale
Ondernemingen.
U moet aan alle drie de eisen voldoen om aangemerkt te worden als sociale onderneming.
Twijfelt u in aanmerking komt voor een erkenning als sociaal ondernemer? Neem dan
vrijblijvend contact op met het coördinatiepunt Social return: telefoon: 010 - 498 59 93;
socialreturn@rotterdam.nl. Een adviseur van het van het coördinatiepunt maakt dan een
afspraak met u.

Erkenning aanvragen
Als u aan bovengenoemde voorwaarden voldoet, stuurt u de documenten waaruit dat blijkt
naar uw accountant. De accountant toetst aan de hand van deze documenten of u voldoet
aan de criteria. Als dat zo is, stuurt u de verklaring van uw accountant naar
socialreturn@rotterdam.nl. U ontvangt binnen twee weken van ons een bevestiging van uw
sociaal-ondernemerschap. Vanaf dat moment kunnen uw afnemers de aankoop van uw
dienst of product opvoeren als social return-invulling.

Welke social return-waarde wordt toegekend aan een compensatieorder bij een
(andere) sociaal ondernemer?
Onze visie is dat de arbeid die door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is geleverd
om het product te maken of om de dienst te verlenen gelijk staat aan de social return-waarde
van dat product of die dienst. Dit betekent in de praktijk dat bij een inkoopopdracht het
factuurbedrag, exclusief materiaalkosten en btw, kan worden opgevoerd. Dit bedrag
vertegenwoordigt de social return-waarde.
Opgelet! Er zijn twee uitzonderingen:
1. Bij inkoopopdrachten van minder dan € 1000,- is het niet vereist om de bon op te splitsen
in materiaalkosten en arbeidskosten. Dan kan het gehele factuurbedrag worden
opgevoerd.
2. Als de sociaal ondernemer een dienst levert die bestaat uit het detacheren van
werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt, dan wordt er geen factuur ingediend. In
plaats daarvan worden de gewerkte uren van de social return- kandidaten door de
werkgever met de social return-verplichting rechtstreeks in het registratiesysteem
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ingevoerd. De social return-waarde wordt berekend aan de hand van de doelgroep(en),
het aantal gewerkte uren, en de in de spelregels vastgelegde tarieven.

Ik ben een opdrachtnemer met een social return-verplichting en wil een
opdracht plaatsen bij een erkende sociaal ondernemer. Hoe weet ik of ik (een
deel van) de kosten kan opvoeren voor social return?
Uw accountmanager van het coördinatiepunt Social return kan u informeren of de opdracht die
u wilt plaatsen bij een sociaal ondernemer waarde heeft in het kader van social return. Neem
contact op met uw accountmanager of stuur een e-mail met een verzoek om een
accountmanager te spreken naar socialreturn@rotterdam.nl.

Ik ben een opdrachtnemer met een social return-verplichting en ik heb een
opdracht geplaatst bij een erkende sociaal ondernemer. Hoe dien ik deze
factuur in bij het coördinatiepunt Social return?
Mail uw factuur naar socialreturn@rotterdam.nl, onder vermelding van het besteknummer en
de opdrachtnemer. Hierna wordt uw factuur beoordeeld. Na goedkeuring door het
coördinatiepunt, wordt de factuur als compensatieorder in het registratiesysteem vastgelegd.
Daarvan ontvangt u bericht. Wordt uw factuur afgekeurd, dan ontvangt u ook een
(onderbouwd) bericht. Uw accountmanager is te allen tijde uw aanspreekpunt.

Waar vind ik de sociaal ondernemers die erkend zijn door het coördinatiepunt
Social return?
Die staan op de website van het coördinatiepunt Social return. Deze sociaal ondernemers
worden ook binnen de drie samenwerkende arbeidsmarktregio’s Haaglanden, Zuid-Holland
Centraal en Rijnmond erkend en bekendgemaakt.
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