
 

 

 
Voorwaarden voor erkenning sociaal ondernemers arbeidsparticipatie 

 
Social Return is een uitvoeringsvoorwaarde bij gemeentelijke inkoop. Een opdrachtnemer van de 

gemeente kan een inkoopopdracht plaatsen bij een sociaal ondernemer voor de invulling van de 

social return verplichting. Als sociaal ondernemer heeft u hiervoor erkenning nodig. U voldoet dan aan 

de eisen:  

 

1. Het bedrijf voldoet aan het gestelde in artikel 2:82 van de aanbestedingswet:  

a. Minimaal 30% van het personeelsbestand valt onder de banenafspraak of kansarmen;  

b. De maatschappelijke missie staat voorop. Dat betekent dat er aandacht is voor een 

inclusieve arbeidsmarkt en duurzame inzetbaarheid; 

2. Aantonen dat tenminste 50% van de totale inkomsten voortkomt uit commerciële 

activiteiten (de verkoop van producten en/of diensten). 

 

 

Deze erkenning kunt u aantonen met:  

 

1. Een advies van een accountant; 

De sociaal ondernemer overlegt een advies van een accountant* op basis van het 

vastgestelde toetsingskader voor sociaal ondernemers.  

 

2. Het PSO 30+ certificaat en de Code Sociale Ondernemingen; 

De sociaal ondernemer overlegt zowel het certificaat PSO 30+ als de Code Sociale 

Ondernemingen 

  

3. De Code Sociale Ondernemingen en een advies van een accountant (zie punt 1)  

De sociaal ondernemer overlegt de Code Sociale Ondernemingen én een advies van een 

accountant op basis van het vastgestelde toetsingskader voor sociaal ondernemers 

 

4. Het PSO 30+ certificaat en een advies van een accountant (zie punt 1)    

 

 

Voldoet u aan een van deze vier punten? Meld u dan aan en email de documentatie naar  

info@zhcwerkt.nl. Aansluitend krijgt u de erkenning voor 2 jaar. Deze erkenning geldt voor 27 

gemeenten. Samen met hen werken we aan eenduidig social return beleid. 

 

De 27 gemeenten zijn: Delft, Den Haag, Westland Midden Delfland, Rijswijk (Haaglanden), Pijnacker-

Nootdorp, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg Voorschoten, Wassenaar, Zoetermeer (Zuid-

Holland Centraal) Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, 

Hellevoetsluis, Hoeksche Waard, Krimpen aan den IJssel, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, 

Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Westvoorne en Zuidplas (Rotterdam-Rijnmond)  
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