Zo voldoet u eenvoudig aan uw social return verplichting
1. Aanbesteding
In het bestek staat opgenomen dat er een social return verplichting van toepassing is. Dit is –
afgezien van uitzonderingen – 5% van de opdrachtsom. Weet u de exacte omvang van de
opdracht nog niet? Maak dan een schatting.
U kunt alvast nadenken over de invulling. Het Werkgeversservicepunt Delft denkt uiteraard
graag al in een vroeg stadium met u mee. Via info@wspdelft.nl of 015-2151400 kunt u contact
met ons opnemen.
2. Gunning
Na gunning vult u het factsheet social return in. Hierin geeft u aan hoe u denkt aan de
verplichting te voldoen en geeft u de contactgegevens van de persoon binnen uw organisatie
die verantwoordelijk is voor de social return invulling.
3. Aanmaken WIZZR account
Zodra wij het factsheet ontvangen maken wij een WIZZR account aan voor de contactpersoon
binnen uw organisatie. WIZZR is het systeem waarmee wij monitoren of en hoe u uw social
return verplichting invult. Ook voor u zelf is het inzichtelijk wat de verplichting is en hoe ver u
bent met het invullen hiervan.
4. Contact opnemen
Mocht u in een eerder stadium nog geen contact opgenomen hebben met het Werkgevers
servicepunt, dan moet u binnen 7 werkdagen nadat u een WIZZR account heeft ontvangen,
contact opnemen om de mogelijke invulling te bespreken. De afspraken die worden gemaakt
worden in WIZZR vastgelegd.
Wij bieden ondersteuning bij de juiste invulling. Heeft u bijvoorbeeld wel eens nagedacht om uw
schoonmaak, groenvoorziening of productiewerk uit te besteden aan een sociaal werkbedrijf?
Wij kunnen u informeren over alle mogelijkheden op het gebied van social return.
5. Registreren in WIZZR
Zodra de social return verplichting invulling heeft gekregen, vult u de juiste gegevens,
contracten of facturen eenvoudig in via WIZZR. Meteen is ook inzichtelijk of u al aan de
verplichting heeft voldaan of dat er nog een gedeelte open staat.
6. Eindoordeel
Aan het eind van uw opdracht beoordelen we of u heeft voldaan aan uw social return
verplichting of dat er een verrekening nodig is. Als alles afgerond is, ontvangt u van ons de
bevestiging. Het contract wordt vervolgens afgesloten in WIZZR.
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Regionaal werken wij met het bouwblokken systeem. Aan de hand van onderstaande
bouwblokken wordt de invulling van het bedrag bepaald:

Werkzoekende / leerling

Bijzonderheden

Waarde op
jaarbasis*
€ 5.000
€ 10.000
€ 5.000
€ 5.000
€ 25.000

Geen uitkering
Zonder arbeidsbeperking
Geen uitkering
Met arbeidsbeperking
Leerling / student stage HBO
Stage op jaarbasis of naar rato / weken
Leerling / student stage MBO BOL Stage op jaarbasis of naar rato / weken
Leerling / student MBO BBL
In dienst name
Leerling / student stage PrO /
In dienst name na uitstroom
€ 25.000**
VSO
WW
Uitkeringsduur niet van belang
€ 10.000
WIA
Uitkeringsduur niet van belang
€ 20.000
Wajong
Uitkeringsduur niet van belang
€ 25.000
Participatiewet
Zonder arbeidsbeperking en < 2 jaar uitkering € 25.000
Participatiewet
Zonder arbeidsbeperking en > 2 jaar uitkering € 30.000
Met arbeidsbeperking, vastgesteld door UWV
Participatiewet
(valt onder garantiebaan/ doelgroepregister / € 50.000
banenafspraak)
WSW
WSW dienstverband
€ 50.000
Maatschappelijke activiteit
Maatwerk
€ 1.000***
*Op basis van 36 uur.
**PrO / VSO: in dienstname na stage voor minimaal 6 maanden: bonus € 10.000 extra.
***maximaal per dag.

Voor werkzoekenden van 55+ geldt een extra waarde van € 10.000 op jaarbasis. Bij
dienstverlening of productie door een SW-bedrijf geldt de waarde van de betaalde rekeningen.
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