
Maak werk van  
Social Return
Op welke manier kunt 
u invulling geven aan 

social return?

Door diverse 
doelgroepen in dienst 
te nemen, een stage of 
werkervaringsplek aan 
te bieden

Diensten afnemen van 
sociale werkbedrijven of 
PSO 30+ organisaties

Gefeliciteerd! U heeft een opdracht gekregen van de gemeente 
’s-Hertogenbosch of woningcorporatie Zayaz. U bent bereid om mensen met 
een kwetsbare arbeidsmarktpositie mee te laten doen met uw opdracht door 
hen werk te bieden of kansen richting de reguliere arbeidsmarkt te vergroten: 
dat is Social Return.

Kennis, expertise 
of bedrijfsmiddelen 
beschikbaar stellen

• Leerlingen
• Arbeidsgehandicapten
• Langdurig werklozen

• Terrein en groenonderhoud.
• Schoonmaak  
• Post en logistieke diensten.
• Laat uw werkzaamheden 
   verpakken bij een sociaal 
   werkbedrijf.
• Diensten op maat zoals 
   toezicht en beheer.
• Social Sofa

• U verzorgt een training, werkt 
mee aan een onderzoek of 
ontwikkeling van een instrument.
• Word maatje en help iemand 
op weg.
• Bekostig de cursus of training 
zodat werkzoekenden zich 
kunnen voorbereiden op de 
arbeidsmarkt.
• Maak een Virtual Reality film 
van de werkzaamheden in uw 
organisatie. Werkzoekenden 
krijgen zo een realistisch beeld 

van de inhoud van het werk.Neem een kijkje op 
www.talentuitnoordoostbrabant.nl
Hier stellen onze werkzoekenden 
zich aan u voor d.m.v. een 
videopresentatie.

Een goed idee?

Misschien heeft u zelf 

een goed idee voor 

de invulling van social 

return? Leg het ons 

voor.

PSO 
Bent u al een organisatie 
die mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt veel kansen 
biedt, maak dit dan zichtbaar 
met een PSO certificaat: 

Een keurmerk van TNO en PSO-Nederland voor 
sociaal ondernemen. Wij kunnen u bij de 
aanvraag adviseren en ondersteunen.

Servicebureau Social Return
• Adviseert opdrachtgevers en opdrachtnemers.
• Gaat op zoek samen met u naar kandidaten.
• Monitort en rapporteert uw resultaten.

Neem vrijblijvend contact op met het Servicebureau 
Social Return van Weener XL 
Joyce de Vaan,  
Coördinator Social Return | Adviseur PSO
06-205 77 266   j.devaan@s-hertogenbosch.nl

Volg Weener XL en blijf op de hoogte van het laatste nieuws


