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Welke sociale onderneming schrijft 

in op een aanbesteding?
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Hoe kunt u via Inkoop sociale 

impact creëren?

1. Door kleinere opdrachten tot €50.000 die één-op-één mogen, bij 
sociale ondernemingen in te kopen evt. met gebruikmaking van de 
Buy-Social Market; 

2. Door opdrachten voor te behouden aan sociale firma’s 
min. 30% arbeidsgehandicapten in dienst;

3. Door challenges uit te zetten: een vraagstuk dusdanig op de markt 
zetten waar sociale ondernemingen (ook) op kunnen reageren;

4. Door gebruik te maken van (kleine) percelen in een aanbesteding, 
aangevuld met de mogelijkheid om kleine percelen onderhands te 
gunnen (de zgn. percelenregeling);

5. Het ruim inzetten van de contract (uitvoerings-)voorwaarde van 
Social Return in aanbestedingen.

6. Door in aanbestedingen andere vragen te stellen
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1. KLEINE OPDRACHTEN
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Opdracht met waarde tot ca. €50.000 mag vaak een-op-een;
tussen 50.000 en 215.000: 3 tot 5 offertes!



2. VOORBEHOUDEN  OPDRACHTEN
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Art.2.82 A’wet



Wanneer toe te passen?

 Opdrachten:

• Schoonmaak

• Groenonderhoud / hovenier

• …

 Let wel: Een niet-lokale sociale

firma kan ook 

inschrijven en winnen!
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3. CHALLENGE UITZETTEN

 Voorbeelden:

• Maatwerkvervoer leerlingen

• Parkeeroplossingen Ziekenhuis

• Fiets(parkeer)overlast
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4. PERCELEN GEBRUIKEN

Percelenregeling

Percelen minder dan 

€ 1.000.000, mogen 
onderhands worden gegund, 

mits deze niet meer dan 20% 

van de totale waarde van alle 

percelen tezamen 

vertegenwoordigen.

Diensten / Leveringen

Percelen met een waarde van 

minder dan € 80.000 mogen 
onderhands worden gegund, 

mits deze niet meer dan 20% 

van de totale waarde van alle 

percelen tezamen 

vertegenwoordigen.
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Werken



Voorbeeld

Bij opdracht specialistische 

reiniging toetsenborden, het los- en 

aankoppelen van de 

toetsenborden, als apart perceel 

benoemen en via 

percelenregeling

door SW bedrijf laten uitvoeren.

Of bij opdracht software 

applicatie, 

het testen van de software via 

percelenregeling door sociale 

onderneming laten uitvoeren.
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5. SROI RUIM TOEPASSEN

 Social return is: het vaststellen en uitvoeren 

van sociale voorwaarden 

door een sociale paragraaf op te nemen in 

aanbestedingen.

 Ofwel, het vragen van gecontracteerde 

opdrachtnemers een bijdrage te leveren aan de 

werkgelegenheid 

voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

of aan andere activiteiten met een sociale impact.
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Bouwblokkenmethode

13



Bouwblokkenmethode

Social Return
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Uitvoeringsvoorwaarde in aanbesteding

x% van de opdrachtsom

Mag, maar hoeft niet IN de opdracht

Inspanning mag doorgezet worden 
naar onderaannemer, 
opdrachtnemer is en blijft verantwoordelijk

Invulling o.b.v. dialoog met opdrachtnemer; 
best passende invulling en goede match 
opdrachtnemer-kandidaat: ‘win-win-win’

Keuze wel / geen boetebepaling (kan kostprijsverhogend werken)

Invulling mag doorlopen na einde opdracht; invulling 6 maanden voor 
opdracht telt mee.

=> Alles gericht op goede relatie met Opdrachtnemer 
en langdurige inzet van een kandidaat

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.comvort.com/blog/win-win-negotiations-way-of-transforming-them-into-reality/&ei=ijRvVbaRHKGy7QampIHICQ&bvm=bv.94911696,d.bGg&psig=AFQjCNFD5GUXHcYqfZWRsWXKBYmCq5sRjw&ust=1433437639906900


Bouwblokkenmethode

Social Return
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Bron: utrecht.nl/socialreturn



Buy Social Market
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Waar liggen de kansen?
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Laaghangend fruit
- geschenken
- koffie, thee, koekje erbij
- event locaties

Facilitair
- schoonmaak
- glasbewassing
- catering 
- beveiliging
- ICT (E waste, systeemtesten, helpdesk) …

Werk je met een facilitair bedrijf ga dan in gesprek. 
Zeker als er een nieuwe contractperiode aan komt. 
Neem de tijd hiervoor kijk of je gezamenlijke doelen kunt stellen en 
in je RFP en aanbesteding meer kan insteken op Impact maken.   



6. IN AANBESTEDINGEN 

ANDERE VRAGEN STELLEN
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Aanbesteden is vooral een manier om een partij te 

contracteren die zich onderscheidt van de rest. 

• Stel vragen waar ze nog niet zo vaak over hebben 

nagedacht of waarvan je weet dat het geen gebruikelijke 

zaak is binnen hun branche. 

“Wij weten dat er een ploeg is met medewerkers die bepaalde 

kwetsbaarheden hebben, hoe gaan jullie daarmee om? Wij 

willen klimaatneutrale dienstverlening, hoe ga je dat bereiken? 

En per wanneer? En schrijf vooral ook op hóé, zodat we het 

kunnen volgen. ”

• Interactieve marktconsultatie vooraf met sociale 

ondernemingen erbij



Lessons Learned uit Best Practices
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Gemeente Amsterdam – Flower Family

Aanbesteding bloemen

 Bewust niet gevraagd om referenties

 Plan van Aanpak hoe zij meer Social Return 

kunnen creëren dan het standaardpercentage

Zo krijgen sociaal ondernemers de ruimte  om zich 
op dat gebied te onderscheiden
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Gemeente Utrecht – Compass Group & Colour Kitchen
Aanbesteding Catering

 Vroeg in proces uitgebreid in gesprek met marktpartijen: 
informeren, verwachtingen afstemmen en inspireren

 Proactief sociale en impactondernemingen betrokken in de 

marktconsultatie, om aan de grote marktpartijen het signaal af 

te geven dat samenwerking nodig is. (niet alleen Tenderned)

 Partijen met een open, gelijkwaardige houding in gesprek

 Vast budget: Niet de laagste prijs is bepalend, maar de criteria 
duurzaamheid (1/3), gezondheid (1/3) en inclusiviteit (1/3)

➔ Goede offertes en betere samenwerking bij de uitvoering van 

de opdracht.

Lessons Learned uit Best Practices
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➢ Neem markt mee in dialoog over invulling MVI beleid

➢ Via de dialoog toelichten speerpunten, maar ook 

verwachtingen termperen

➢ In de dialoog noemt de gemeente voor het eerst de 

mogelijkheid van een opleidingslocatie van de gemeente 

Utrecht. Dit sloot aan bij de vraag die Colour Kitchen tijdens de 

marktconsultatie stelde: Wat als de gemeente een 

voorbeeldfunctie in zou nemen?

Lessons Learned uit Best Practices
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PWC- ISS 
Aanbesteding Catering

 Gesprek met leverancier over doelen en missie PWC inzake bv 

voedselverspilling, gezondheid. Wat zijn doelen van de 

leverancier. Kunnen we elkaars doelen versterken? Samen
meer bereiken?

Vested is a business model and method for creating highly 

collaborative win-win business relationships in which both parties 

are equally committed to each other's success.

 Door Covid wil je er samen zo goed mogelijk doorheen komen.

Lessons Learned uit Best Practices
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Van Oord – ARGO 360
Aanbesteding IT Asset Disposition

 Betrek je leveranciers bij je ambities.

 Ga de leveranciers in de hele keten langs. 

 Leveranciers zijn vaak bereid mee te denken (zeker als je een 

grote afnemer bent) 

 Soms is het zoiets simpels als ‘je muizen in dozen van honderd 
verpakken net als vroeger, in plaats van in losse doosjes en 

losse plasticjes.’

NB Hoeft niet persé sociale ondernemingen te zijn. Je kan ook je 
huidige leveranciers aanzetten een nieuwe richting in te slaan. 

Lessons Learned uit Best Practices
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Breedweer – Defensie

Aanbesteding Schoonmaak

 Marktdialoog.

 Uitkomsten samengevat met de markt om kennisvoorsprong 

te voorkomen.

Lessons Learned uit Best Practices
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Breedweer – Defensie (Schoonmaak)

 Echt uitgevraagd op de toegevoegde waarde/impact die 

een partij kan leveren.

“Hoe gaan jullie nu zorgen dat deze groep medewerkers en 

medewerkers die jullie gaan aannemen, op een goeie manier 

de pensioengerechtigde leeftijd gaan behalen? 

Vertel ons dat en dan gaan we jullie daarop beoordelen.”

 Social Return? The more the merrier. 

 We willen klimaatneutrale dienstverlening, uiterlijk in 2030, 
maar het liefst per 2026 – of eerder.

Lessons Learned uit Best Practices
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Zorg dat je mensen aanhaakt met verstand van zaken. 

 Op de dienstverlening zelf (ontwikkelingen in de branche)

 En op de duurzaamheidsdoelstellingen 

 Betrek ze bij het opstellen van je vragen én de antwoorden

 Beoordeel de inschrijvingen met deskundigen en geef  

deskundige feedback. Dan kunnen partijen ook groeien.

Lessons Learned uit Best Practices
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Deloitte & Swink - ministerie Algemene Zaken
Aanbesteding Dienstverlening Digital en Webanalytics

 Opdrachten met maatschappelijke impact ( o.a. Digitale 

toegankelijkheid) en zijn maatschappelijk relevant. 

 Ook de complementaire dienstverlening tussen Deloitte en 

Swink draagt bij aan ons beider streven om de maatschappij 

inclusiever te maken. 

Nieuw



Vragen?

28

Mag ook via Thea@twinkel.nu of Karen@social-enterprise.nl



Sociaal ondernemende voorbeelden

BAM (Uithoflijn) neemt ook 100 

kerstpakketten af bij de Moestuin: 

een biologische tuinderij met zorg: 

sociale activering en re-integratie 

dmv leerwerktrajecten.

Reinigen van abri’s 
Waarde: €24.250,-
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Groene Bouwhekken werkt samen met een (lokale) sociale werkplaats. 

Voorbeeld Utrecht: Wijkbedrijf Utrecht 

In regio Utrecht wordt dit gezien als invulling SROI.

Groene bouwhekken - Utrecht
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Inspiratie bieden
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St Jan parkeergarage – Den Bosch

• 25 Plaatsingen 

• 7 Leerbanen

• Vegen, zwerfvuil ophalen en onderhoud 
van het groen door Weener XL

• Opdrachtnemer laat catering en 
schoonmaak verzorgen door mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt

• Opdrachtnemer sluit een contract met de 
‘Beste EHBO doos’ 

• Mensen uit de bijstand worden ingezet als 
verkeersleider
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Sociale ondernemers: 

de motor van onze economie

Sociale ondernemers ondernemen 

met een maatschappelijke missie.

Geld verdienen is niet het hoofddoel, 

het is een middel om de missie te bereiken. 

Veelal zetten ze hiervoor mensen in 

met een afstand tot de arbeidsmarkt.  
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De Beweging
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