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Hierbij zend ik u, mede namens de minister van Economische Zaken, de 
antwoorden op de Kamervragen van de leden Schouten (ChristenUnie) en 
Voortman (GroenLinks) over “het bericht dat overheden ervoor zorgen dat 
langdurige werklozen en arbeidsgehandicapten een hevige concurrentiestrijd 
leveren aan de onderkant van de arbeidsmarkt”. 
 
De Staatssecretaris van Sociale Zaken  
en Werkgelegenheid, 
 
 
 
 
Jetta Klijnsma 
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Vragen van de leden Schouten (ChristenUnie) en Voortman (GroenLinks) aan de 
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister van 
Economische Zaken over het bericht dat overheden ervoor zorgen dat langdurige 
werklozen en arbeidsgehandicapten een hevige concurrentiestrijd leveren aan de 
onderkant van de arbeidsmarkt (ingezonden 23 mei 2014) 
 
1 
Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘De markt van de arbeid. Tussen wao en 
schip’? 1) 
  
Antwoord 1: 
Ja. 
 
2 
Kunt u inzicht verschaffen in hoeverre zowel de rijksoverheid als decentrale 
overheden bij het toepassen van social return bij aanbestedingen ook rekening 
houden met bedrijven die al veel mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in 
dienst hebben, zoals sociale ondernemingen? 
 
Antwoord 2: 
Bij de toepassing van social return door het Rijk wordt geen onderscheid in typen 
bedrijven gemaakt. Het beleidsdoel van social return bij de rijksoverheid is het 
creëren van extra werk(ervarings)plekken, bovenop de bestaande formatie van 
een bedrijf, om mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan werk 
of werkervaring te helpen. Gestreefd wordt naar 5% social return per 
aanbesteding in de categorie werken of diensten met een minimale loonsom van 
€250.000,-. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die reeds werkzaam zijn 
in een bedrijf vallen niet onder de definitie van dit beleidsdoel. Het toepassen van 
het social returnprincipe kent meerdere uitvoeringsvarianten bij andere 
overheden. Daarbij kunnen sociale ondernemingen een rol spelen, al naar gelang 
het doel dat de overheidsinstantie met social return voor ogen heeft. 
 
3 
Herkent u zich in de situatie die in het artikel beschreven wordt, namelijk dat 
sociaal ondernemers nadelen ondervinden bij aanbestedingen en hierdoor het 
risico bestaat dat arbeidsplaatsen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt 
verloren gaan? Zo nee, kunt u dan aangeven waarom niet?  
 
Antwoord 3: 
Nee. De minister van SZW heeft in zijn brief van 27 april 2011 (TK 2010-2011, 
26 448, nr. 462) aangegeven dat sociaal en reguliere ondernemers grotendeels 
dezelfde knelpunten en belemmeringen ervaren wanneer zij mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebben. Sociaal ondernemers komen ook 
voor dezelfde ondersteunende maatregelen in aanmerking als reguliere 
ondernemers. Ten aanzien van de casus in het artikel geldt dat de betreffende 
gemeente verantwoordelijk is voor de aanbestedingen die zij doet en de sociale 
voorwaarden die zij daarbij stelt. Ik heb daar geen zicht op. 
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4 
Deelt u de mening dat mede gezien de doelstelling om meer personen met 
afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen sociaal ondernemerschap 
juist verder moet worden gestimuleerd? Zo nee, waarom niet? 
 
5 
Bent u bereid om in het beleid dat gericht is op de onderkant van de arbeidsmarkt 
meer aandacht te besteden aan de positie van sociale ondernemingen en om 
hierover met gemeenten te overleggen, onder andere als het gaat om de rol van 
de overheid als opdrachtgever? Zo ja, kunt u aangeven welke mogelijkheden u 
hiervoor ziet? Zo niet, kunt u uitleggen waarom niet? 
 
6 
Op welke wijze betrekt u hierbij de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen die 
ruimere mogelijkheden bieden om bij aanbestedingen meer rekening te houden 
met sociale aspecten, bijvoorbeeld door bij aanbestedingen ook rekening te 
houden met het aantal mensen met afstand tot de arbeidsmarkt dat bedrijven al 
in dienst hebben en door eisen te stellen aan de arbeidsvoorwaarden en –
omstandigheden? 
 
Antwoord  4, 5 en 6: 
De regering streeft ernaar om te komen tot een inclusieve arbeidsmarkt. De 
maatregelen zijn daarop gericht, zoals de Participatiewet, de Wet werk en 
zekerheid en het wetsvoorstel banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Dat 
wetsvoorstel werkt de in het sociaal akkoord gemaakte afspraken uit om meer 
banen te maken voor mensen die geen WML kunnen verdienen. Want we weten 
dat deze groep veel moeite heeft om de arbeidsmarkt te betreden en daarop 
actief te blijven en dat er een flinke verandering nodig is om die ontwikkeling te 
keren. We vonden het nemen van deze maatschappelijke verantwoordelijkheid 
door werkgevers zeer positief.  
 
Het kabinet heeft aan de Sociaal Economische Raad advies gevraagd over de 
vraag in hoeverre en op welke wijze de (rijks)overheid aansluiting kan vinden bij 
de dynamiek van sociaal ondernemerschap als alternatieve oplossingsrichting 
voor vraagstukken in het sociale domein. Het kabinet verwacht in het eerste 
kwartaal van 2015 het advies met een kabinetsreactie naar de Kamer te kunnen 
sturen.  
 
 
1) De Groene Amsterdammer, 17 april: ‘De markt van de arbeid. Tussen wao en 
schip’. 
  
  
 
 


