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Achtergrond 

 
Gemeenten, maar ook provincies, de Rijksoverheid en andere publieke 

en private organisaties, proberen sinds enkele jaren sociale winst 

(“social return”) te realiseren door het opnemen van sociale 

voorwaarden in inkoop- en aanbestedingstrajecten. Opdrachtnemers 

wordt gevraagd een bijdrage te leveren aan het vergroten van de 

arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

en/of het vakmanschap door het bieden van leer/werkplaatsen en 

stageplekken. Ondernemers en overheden kunnen zo een bijdrage 

leveren aan de totstandkoming van een participatiemaatschappij.  

 
In deel I van de studiemiddag worden juridische, economische en 

ethische aspecten van social return behandeld. Prof. mr. Manunza zal 

vanuit het Europese recht doel en toegevoegde waarde van Sociaal 

Opdrachtgeverschap behandelen. Prof. dr. Jeurissen zal Sociaal 

Opdrachtgeverschap en Sociaal Ondernemen bezien vanuit de ethiek 

van het ondernemen en de katholieke sociale leer. De ervaringen met 

social return en hoe het beleid op dat gebied te verbeteren zijn het 

onderwerp van de delen II en III van de studiemiddag: 

 

 Hoe adequate sociale voorwaarden te formuleren? 

 Wat zijn de ervaringen en tips van betrokkenen? 

 Welke juridische beperkingen gelden voor social return? 

 Hoe ervaren ondernemers de aanpak van overheden? 



 

 

 Welke rol speelt social return in de verandering van 

verantwoordelijke samenleving naar participatiesamenleving  

 
Praktijkervaringen worden gedeeld door een voor social return 

verantwoordelijk ambtenaar, een ondernemer met ervaring met social 

return en een vertegenwoordiger van een organisatie die netwerken op 

het gebied van social return stimuleert.  

 

Personalia  
 

Prof. mr. Elisabetta Manunza is hoogleraar Aanbestedingsrecht aan de 

Universiteit Utrecht en co-directeur Public Procurement Research Centre 

Prof. dr. Ronald Jeurissen is hoogleraar Bedrijfsethiek aan de 

Nyenrode Business Universiteit  

Dhr. Niels van Olffen is werkzaam bij Aebi Schmidt, een onderneming 

met sociaal ondernemen als onderdeel van haar bedrijfsprofiel en met 

ervaring op het gebied van Social Return 

Dhr. Carlo Carboni is manager Stedelijk Bureau Social Return van de 

gemeente Amsterdam 

mevr Carla Groot–Djakou is als consultant werkzaam bij het Stedelijk 

Bureau Social Return van de gemeente Amsterdam 

Mevr. Fenna Noordermeer is directeur van PEP Participatie 

Emancipatie Professionals, een Haagse organisatie die zich inzet voor 

een stad waarin meer mensen durven, willen en kunnen meedoen. 

Dhr. Martijn van Emmerik is werkzaam bij TNO en is mede-auteur 

van het rapport Inventarisatie van Social Return bij Gemeenten 

 

 

PROGRAMMA 
 

Sociaal Opdrachtgeverschap – Sociaal Ondernemen 

 

13.45 uur Ontvangst en registratie 

14.00 uur Opening door de dagvoorzitter, Maurice Essers 

 

14.05 uur Elisabetta Manunza, juridische aspecten van 

Sociaal opdrachtgeverschap 

 



 

 

14.40 uur Ronald Jeurissen, ethiek en economie van Sociaal 

opdrachtgeverschap en Sociaal ondernemen 

 

15.15 uur Pauze 

 

15.25uur Presentatie van TNO rapport over Social Return bij 

gemeenten, Martijn van Emmerik 

 

15.40 uur Niels van Olffen, missie en praktijkervaringen van 

een ondernemer  

 

16.00 uur Carlo Carboni en Carla Groot-Djakou, beleid en 

ervaringen van een gemeente met Social Return  

 

16.20 uur Panel gesprek (olv dagvoorzitter en Kim Schofaerts) 

 

17.00 uur Afsluiting door de dagvoorzitter, borrel 

 
Wie, wat, waar, wanneer en hoe 
 

Doelgroep: beleidsmedewerkers en inkopers van overheden, 

ondernemers, burgers, vakbonden, politici, consultants, 

academici, studenten en alle anderen die zich door de 

thematiek aangesproken voelen.  

 

Wanneer:  7 november 2014. Tijd: 14.00-17.30 uur 

Toegang: EUR 45 per persoon 

Plaats:  De Boskantkapel, Fluwelen Burgwal 45, 2511 

CH Den Haag 

Openbaar 5-10 minuten lopen vanaf Den Haag Centraal 

vervoer: Station (zie hieronder) 

 



 

 

 
 

Organisatie: Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk 

(CSLK) en Stichting Katholiek Erfgoed (SKE) 

 

Aanmelden zo spoedig mogelijk en vóór 4 november a.s.  bij: 

sociaalopdrachtgeverschap@gmail.com 

 

Meer informatie via www.stichtingkatholiekerfgoed.nl en 

www.cslk.nl of via 06-14975950 (Rachel de Vos). 
 

http://www.stichtingkatholiekerfgoed.nl/
http://www.cslk.nl/

