Voorstellen ideeën en ruimte met betrekking tot de invulling van social
return op de WMO ABWZ, Jeugdzorg en Beschermd Wonen contracten
Eenduidige afspraak
Diverse instellingen/organisaties zullen meerdere contracten aangaan met de Drechtsteden.
Het is van belang dat de afspraken/ voorwaarden eenduidig zijn voor zowel de aanbesteding
van ABWZ, Jeugdzorg en Beschermd wonen.
Invulling van social return inzet kan binnen de gehele organisatie en niet specifiek op de
opdracht. Zijn er meerdere contracten dan wordt social return over het geheel bezien en
berekend. Invulling van SROI (gedeeltelijk) verleggen naar onderaannemers is ook een optie.
Evenals het vervullen van SROI later in tijd.
Meetellen bovengemiddelde inzet van kandidaten uit de doelgroep
Er zijn organisaties/instellingen die al een hoge inzet hebben aan kandidaten uit een van de
doelgroepen, bijv. SW. Om te voorkomen dat deze kandidaten plaats moeten maken voor
nieuw in te zetten kandidaten stellen we voor hier rekening mee te houden waarbij we dan
uitgaan dat 5% inzet gemiddeld is.
Alle inzet van ‘zittende’ kandidaten meer dan 5% kunnen meetellen als invulling. Per
contractjaar opnieuw vaststellen in overleg met Baanbrekend Drechtsteden. ( = totale
inzet bijvoorbeeld al 7%, dan is er nog 3% nieuw in te vullen)
Aantoonbaar van werk naar werk binnen de sector
Kandidaat aannemen van een andere aanbieder zodat werkloosheid en terugval op uitkering
voorkomen wordt.
Creatieve samenwerking met Drechtwerk
Actief inzetten van Drechtwerk in de vorm van opdrachten/diensten kan meegeteld worden
voor de invulling (factuurbedragen). Stimuleren daar meer gebruik van te maken.
Andere creatieve samenwerking
Bijvoorbeeld in een Zorgboulevard, dat kan banen en leerwerkplekken opleveren.
Inzet maatschappelijke activiteiten
Zet eigen personeel en vrijwilligers in bij bijvoorbeeld activiteiten in de wijk. Levert niet
alleen 200 euro per dagdeel van 4 uur per ingezet persoon op voor de social return
verplichting maar ook bekendheid en haalt wijkbewoners uit hun isolement.
Inzet Startersbeurs
Inzet van iemand dmv een startersbeurs, voor de periode van een half jaar levert 600 euro
voor de social return verplichting op en een kans voor een jongere.
Flexpool
Onder zoek de mogelijkheden die er zijn om een flexpool te beginnen met kandidaten die
inzetbaar zijn binnen meerdere organisaties/instellingen.
Maatwerk
Altijd één op één openstaan voor creatieve oplossing die binnen de kaders passen en op een of
andere een manier bijdragen aan re- activeren van kandidaten uit kwetsbare doelgroepen.

Participatieplek
Het leveren van een participatieplek voor één kandidaat levert 1500 euro op jaarbasis op en
wordt in mindering gebracht op de SROI-som. Het betreft een participatieplek voor minimaal
16 uur per week.

