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Social return:
teruggeven
aan de
samenleving
Heeft u een opdracht van de gemeente Rotterdam
gekregen? Dan vraagt de gemeente uw bedrijf om iets
terug te doen voor de samenleving.
Met Social Return vraagt gemeente Rotterdam
bedrijven met een gemeentelijke opdracht iets
terug te doen. Bijvoorbeeld door een werkloze
Rotterdammer aan te nemen of werkervaringsplekken voor te creëren. Social return vergroot
de arbeidsparticipatie van kwetsbare personen
en hun vakmanschap door leer-, werk- en/of
stageplaatsen. WerkgeversServicepunt Rijnmond adviseert u over een goede invulling van
de regeling.

• Neem binnen 7 kalenderdagen na de gunning contact
op met het coördinatiepunt social return, onderdeel
van WerkgeversServicepunt Rijnmond.
• Uw accountmanager ondersteunt u bij de invulling
van uw Social Return opgave. Daarnaast kan de
accountmanager u adviseren over de werving en
selectie.
Aan de slag
Voor vragen of ondersteuning neemt u contact op met
het Coördinatiepunt social return via (010) 498 59 93 of
socialreturn@rotterdam.nl.

Zo werkt het
• De spelregels van social return staan in de bestektekst
op rotterdam.nl/socialreturn. Binnen deze regels bent
u vrij social return naar eigen ideeën in te vullen,
bijvoorbeeld:
o
Arbeidsplaatsen bieden, direct bij uw bedrijf of
via een flexibele inhuur
o
Werkervarings- of stageplaatsen creëren
(www.leerwerkloketrijnmond.nl)
o
Bieden van opdrachten aan een sociale
werkvoorziening (compensatieorders)
o
De mogelijkheid om uw garantiebaan als
invulling van uw social returnverplichting te
gebruiken
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WerkgeversServicepunt RIjnmond

WerkgeversServicepunt Rijnmond is een
samenwerkingsverband tussen UWV,
gemeenten, onderwijsinstellingen en
kenniscentra uit de arbeidsmarktregio
Rijnmond. Samen bundelen wij onze
krachten om u als werkgever zo goed
mogelijk te adviseren en ondersteunen
bij uw personeelsvraagstukken.
WerkgeversServicepunt Rijnmond biedt
u een vast contactpersoon die samen
met u uw vraag helder en duidelijk
in kaart brengt. Of het nu gaat om
werving en selectie, het uitbesteden
van werk(zaamheden) of de invulling
van sociale voorwaarden zoals uw Social
Returnverplichting of het voldoen aan
de Participatiewet.
Het WerkgeverServicepunt Rijnmond
werkt met u samen aan uw
personeelsplanning.

Wat kunt u van ons verwachten?
• Eén contactpersoon
• Een groot bestand met divers
personeel
• Kosteloze dienstverlening
• Informatie over subsidies en
regelingen
• Ondersteuning bij MVO

U kunt ook bij ons terecht voor advies en informatie over:
•
•
•
•
•

Wetgeving en beleid, zowel landelijk als regionaal
Invulling van sociale voorwaarden (CAO en Social Return)
Werving en Selectie vast personeel
Arbeidsmarktinformatie
Productie uitbesteden en terughalen
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