
Voorbeeldbestektekst bij hantering social return als gunningscriterium en 
toepassing van de Bouwblokkenmethode 
 
Een aanbestedende dienst die social return als gunningscriterium hanteerde, en de 
Bouwblokkenmethode toepaste heeft onderstaande tekst gebruikt. 

 
 
De opdrachtgever hecht waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. In dat kader is 
social return onderdeel van het duurzame inkoopbeleid. De opdrachtgever acht het daarom van 
belang om een beeld te krijgen bij de wijze waarop de inschrijver in zijn inschrijving invulling geeft 
aan social return, oftewel wat hij bijdraagt in het kader van de opdracht voor mens en 
maatschappij.  
 
De inschrijver kan dit tot uiting brengen door bijvoorbeeld: 

• Het bieden van werkgelegenheid voor specifieke doelgroepen, zoals mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt (WW, Participatiewet (bijstandsgerechtigde), WIA/ WAO, 
Wajong, WSW, garantiebanen, jongeren (tot 27 jaar) zonder startkwalificatie en ex-
gedetineerden, aangemerkt als NUO3, 50+-ers), zonder dat dit leidt tot verdringing op de 
arbeidsmarkt. Het gaat hier om zowel tijdelijke en/of duurzame inzet van werkzoekenden 
en mensen met een beperkte inzetbaarheid; 

• Het aanbieden van opleidings- en/of stageplekken; 
• Het aanbieden van maatschappelijke activiteiten (bijvoorbeeld gastles over bedrijf, 

branche of sector, bedrijfsbezoek, train de trainer: u als opdrachtnemer begeleidt een 
docent in bedrijfs-, branche- en sectorontwikkelingen). 

Let op! De inschrijver mag maatregelen aanbieden die betrekking hebben op de arbeidsmarkt en 
sociale projecten in de regio van de opdrachtgever. De maatregelen die aangeboden worden 
mogen betrekking hebben op bestaand en nieuw personeel en op stagiairs en 
werkervaringsplekken. De inschrijver mag geen maatregelen aanbieden die betrekking hebben op 
ziekteverzuim van eigen personeel of gericht zijn op milieugerelateerde initiatieven. 
 
Door de inschrijver op te leveren informatie bij inschrijving 
De inschrijver wordt gevraagd om te beschrijven welke maatregelen hij aanbiedt die bijdragen aan 
social return. In totaal mag de inschrijver een plan van maximaal @@ pagina’s opnemen. 
 
U dient iedere maatregel kort te beschrijven waarbij u het volgende uitwerkt per maatregel: 

• De maatregel zelf. De maatregel dient duidelijk en concreet te zijn; 
• Het resultaat van de maatregel (zo concreet en meetbaar mogelijk), met een toelichting 

hoe de aangeboden maatregel bijdraagt aan social return en/of door bewijs aan te leveren 
dat de maatregel bijvoorbeeld in een pilot of in een andere opdracht tot het beoogde 
resultaat heeft geleid of dat dit uit onderzoek blijkt; 

• De onderbouwing hoe u de maatregel gaat uitvoeren door een beknopte toelichting op de 
werkwijze/aanpak of gekozen oplossing en/of door een bewijs aan te leveren dat de 
maatregel bijvoorbeeld in een pilot of in een andere opdracht tot het beoogde resultaat 
heeft geleid.  
Uit de verstrekte onderbouwing moet blijken dat de maatregel aanvaardbaar is en dat het 
realistisch is dat de maatregel wordt uitgevoerd en dat het beschreven resultaat wordt 
behaald. 

 
 
Beschrijving wijze van beoordelen  
Bij de puntentoekenning voor de maatregelen die u aanbiedt kijkt het beoordelingsteam naar het 
‘totaalbeeld’ van de volgende elementen: 
 
Het resultaat 
In hoeverre maakt de inschrijver het aannemelijk dat het resultaat van de maatregel 
daadwerkelijk bijdraagt aan social return?  
Hoe meer een maatregel naar het oordeel van het beoordelingsteam bijdraagt aan social return 
hoe beter dit wordt beoordeeld. Er wordt onder andere, maar niet uitsluitend, beter beoordeeld 
indien de maatregel duidelijk en concreet omschreven wordt, onderbouwd is met concrete 
bewijzen uit eerdere opdrachten en/of onderzoeken (inclusief vermelding van vindplaatsen) en het 
effect van de maatregel meetbaar is. 



 
De uitvoering 
Op welke wijze gaat u de maatregel uitvoeren en in welke mate maakt u daarmee voldoende 
aannemelijk dat u de toegezegde resultaten ook zult realiseren? 
 
Hoe beter u aannemelijk kunt maken dat u met de door u omschreven werkwijze/aanpak de 
toegezegde resultaten zult realiseren hoe beter dit wordt beoordeeld. Deze aannemelijkheid wordt 
onder andere, maar niet uitsluitend, vergroot door een concrete en gedegen werkwijze/aanpak en 
concrete bewijzen uit eerdere opdrachten. 
 
 
Een voorbeeld van social return waarbij gebruik wordt gemaakt van de Bouwblokkenmethode is 
te vinden in dat van gemeente Utrecht en in de samenwerking tussen 11 gemeenten in de 
arbeidsregio Haaglanden en Zuid-Holland Centraal. 

 

https://facto.nl/social-return-utrecht-schoonmaak-catering.
https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/ondernemen/zaken-doen-met-de-gemeente/social-return-bouwblokken.htm
https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/ondernemen/zaken-doen-met-de-gemeente/social-return-bouwblokken.htm
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