
Doelgroep Bijzonderheden Inspanningswaarde social 

return (op basis van 

jaarcontract 36 uur per week)

Telt mee 

gedurende

Participatiewet

Zonder arbeidsbeperking < 2 jaar uitkering € 30.000,- Duur opdracht

Zonder  arbeidsbeperking > 2 jaar uitkering € 40.000,- Duur opdracht

Met arbeidsbeperking vastgesteld door UWV € 45.000,- Duur opdracht

< 1 jaar in de WW Minimaal 3 maanden in WW € 15.000,- 3 jaar 

> 1 jaar in de WW € 20.000,- 3 jaar 

WIA / WAO (bij nieuwe werkgever)* € 35.000,- Duur opdracht 

Wajong (oude regeling) € 40.000,- Duur opdracht

NUG (niet uitkeringsgerechtigden) € 10.000,- 2 jaar

Leerling BBL (leerwerkbaan) MBO niveau 1 t/m 4 € 15.000,- Per stageperiode

Leerling BOL (stage) MBO niveau 1 t/m 4 € 10.000,- Per stageperiode

Voortijdig schoolverlaters  

tot 27 jaar

Iedere jongere tot 27 jaar die zonder startkwalificatie het 

onderwijs verlaat wordt aangemerkt als een voortijdig 

schoolverlater. Ook leerlingen tot 27 jaar die langer dan 

een maand zonder reden van school wegblijven, worden 

aangemerkt als voortijdig schoolverlater. Een start-

kwalificatie is een diploma havo, vwo of mbo niveau 2  

of hoger.

€ 15.000,- Duur opdracht

Stage voor leerling VSO / 

Praktijkonderwijs

€  10.000,- Per stageperiode

50+ en uit de doelgroep Extra op bovenstaande waarde € 5.000,- Eenmalig

Vast dienstverband van 

bovenstaande doelgroepen

Extra op bovenstaande waarde € 10.000,- Eenmalig

Overige invullingsmogelijkheden

Overige MVO-activiteiten

gericht op genoemde 

doelgroep(en) en de opdracht

U kunt hierbij denken aan: inkopen bij sociale firma’s, 

vrijwilligerswerk, voorlichting, training, etc.

€ 250,-  per besteed uur of 

betaalde facturen aan sociale 

onderneming

Duur opdracht

Prestatieladder Socialer 

Ondernemen (PSO)

Eerste trede 2% van het social return bedrag Eenmalig

Tweede trede 5% van het social return bedrag Eenmalig

Derde trede 7% van het social return bedrag Eenmalig

Doelgroepwaardenmodel 
met ingang van 1 januari 2020

Provincie Noord-Holland

* Onder de WIA/WAO vallen niet de kandidaten voor wie de werkgever ingevolge de Wet Verbetering Poortwachter een verplichting tot re-integratie heeft.
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Toelichting

Voorgaande fictieve inspanningswaarden zijn bepaald op basis van de afstand tot de arbeidsmarkt die de kandidaat heeft en de extra 

inspanning die vanuit u als werkgever nodig is om de kandidaat naar werk te begeleiden. Tijdens de aanbesteding is het social return 

percentage meegegeven dat geldt voor uw opdracht. Dit percentage van de opdrachtsom vormt de (fictieve) social return waarde en wordt 

in geld uitgedrukt om de inspanning meetbaar te maken.

De social return activiteiten moeten gericht zijn op genoemde doelgroepen, voldoende verband houden met de opdracht en kunnen 

o.a. worden ingevuld door het geven van opleidingen/trainingen, het bieden van stageplaatsen, het in dienst nemen van mensen uit de 

doelgroep, of het initiëren van sociale activiteiten die mensen dichter bij werk brengen.


