Regionale bijeenkomst Social Return on Investment (SROI):
Van aanbesteding naar invulling
Datum
Tijdstip
Locatie

: ma 28 januari 2013
: 13.00 – 16.30 uur
: Corbulo Gebouw Prins Bernardlaan 177 Voorburg, 1e verdieping

Aanleiding
Met SROI realiseren overheidsinstanties sociale doelstellingen door opdrachtnemers bij een
aanbesteding te verplichten tot een sociale tegenprestatie. Bijna alle overheidslagen passen
dergelijke contractverplichtingen toe bij aanbestedingen van ‘Werken, Diensten en Leveringen’. De
tegenprestatie kan bestaan uit werkplekken of stages voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt
of andere diensten in natura met een sociale meerwaarde.
Het is een uitdaging om de relatie die ontstaat uit verplichting om te zetten in een vrijwillige,
duurzame verbinding. Werkgeversdienstverlening is daarbij één van de belangrijkste succesfactoren.
De belangrijkste randvoorwaarden voor een succesvolle toepassing van social return zijn: draagvlak,
goede werkprocessen en ondernemende coördinatoren en uitvoerders.
Doelstelling bijeenkomst
De regionale bijeenkomst SROI biedt een platform om de werkprocessen van aanbesteding naar
daadwerkelijke invulling van de afspraken aan te scherpen en regionaal op elkaar af te stemmen. De
bijeenkomst moet resulteren in heldere afspraken. Deze zijn nodig als aanbestedingen de grenzen
van één gemeente overschrijden, bv bij een provinciale aanbesteding, en als gemeenten en UWV
elkaar nodig hebben om voldoende kandidaten aan te leveren.
Opzet van de bijeenkomst
Drie korte inleidingen
Pat Houkes, projectmanager 5%-regeling, gemeente Den Haag: aanpak en resultaten evaluatie
2012
Mart Lucassen, hoofd bureau Inkoop en Regie, provincie Zuid-Holland: van aanbesteding naar
invulling
Jacco Leppens, gemeente Amersfoort – Bouwblokken aanpak
Verdieping van aanbesteding naar invulling
Taken en rollen: wat kan je van elkaar verwachten?
Wat loopt goed, wat vraagt versterking?
Voorstellen voor regionale afspraken
Delen van de bevindingen en komen tot ‘afspraken top 10’
Genodigden
Coördinatoren aanbestedingen bij Gemeenten, Provincie ZH , Waterschap Rijnland en
Hoogheemraadschap Delfland, Rijk; Managers Werkgevers servicepunt (MRW), beleidsmedewerkers

van gemeenten die niet in de MRW zitten, UWV; SW-bedrijven Patijnenburg, Combiwerk, DSW,
Haeghe Groep; gemeente Schiedam; VNG.

