
Hoog tijd dat gemeenten de verplich-
ting beter werkbaar maken, vindt Ferry 
Jansen, directeur van aannemingbedrijf 
NTP Groep uit Enschede. Zijn bedrijf 
maakte de omslag. Want SR levert op. 
Samen met het Deventer Groenbedrijf 
en SW-bedrijf Sallcon Werktalent heeft 
zijn bedrijf in opdracht van de gemeen-
te Deventer de verbreding van de Sie-
melinksweg met succes afgerond. En 
nu komt hij regelmatig op symposia en 
debatten over Social Return. Want de 
NTP Groep heeft bij uitvoering van de 
opdracht werk geboden aan 7 SW’ers en 
ook nog eens 5 BBL-opleidingsplekken 
gecreëerd.  

SW’erS goedkoper
Aanvankelijk niet uit vrije wil. Net als veel 
ondernemers zag Jansen de SR-paragraaf 
in het bestek vooral als een ‘opgelegde 
verplichting’. “Maar door het werk te ont-
leden, ontdekten we al snel dat we met 
Social Return kostenbesparingen konden 
realiseren. Zo hebben medewerkers van 
het SW-bedrijf bijvoorbeeld 3,2 kilome-
ter afrastering van losse planken gemaakt. 
Dat was goedkoper dan elders een hek-
werk bestellen, ook voor de opdracht-
gever.” Daarnaast heeft het Deventer 
Groenbedrijf, samen met medewerkers 
van Sallcon Werktalent in opdracht van 
de NTP Groep de groenbeplanting rond 
het project gedaan. 

BeStek op de markt gooien
Ook verwacht Jansen dankzij dit pro-
ject concurrentievoordeel ten opzichte 
van collega’s die nog geen ervaring heb-
ben met Social Return. Diverse uitnodi-
gingen van gemeenten en ondernemers 
om zijn verhaal te vertellen, lijken dat 
te bevestigen. De casus Siemelinksweg 
heeft in elk geval de naamsbekendheid 
van de NTP Groep al enorm vergroot.
Inmiddels is Jansen ervan overtuigd 

dat Social Return voordeel kan ople-
veren voor alle partijen: “Voor perso-
nen met afstand tot de arbeidsmarkt, 
voor gemeenten en voor ondernemers.” 
Maar dan is het wel zaak dat gemeenten 
hun SR-verplichtingen werkbaar maken, 
vindt hij. “Nu gooien ze te vaak een 

bestek op de markt en moeten onderne-
mers de weg maar zien te vinden.” 
Wat al zou helpen, is als gemeenten een 
duidelijk aanspreekpunt hebben, waar 
ondernemers met vragen over Social 
Return terecht kunnen, denkt hij. Maar 
daarmee zijn we er nog niet. Want wat 
‘de goede zaak’ ook geen goed doet 
zijn openbare aanbestedingen, stelt hij. 
“Als twintig partijen inschrijven op een 

bestek, verdwijnt de SR-paragraaf al snel 
naar de achtergrond. Voordat je het weet 
is het een papieren tijger.” Vaker onder-
hands aanbesteden, stelt Jansen daarom 
voor. “Dan kan de gemeente vroegtijdig 
met maatschappelijk betrokken aanne-
mers aan tafel gaan zitten en aftikken hoe 

ze die SR-paragraaf samen invulling gaan 
geven. Ik ben ervan overtuigd dat dit voor 
gemeenten niet duurder maar zelfs goed-
koper zal uitpakken.”    
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Opdrachtnemers gaan bij de Social Return-paragraaf in aanbestedingen nog te 
vaak met de hakken in het zand en opdrachtgevers hebben vaak te weinig notie 
hoe ze er inhoud aan moeten geven. Dat kan anders.

‘Gemeenten, maak SR werkbaar!’
de aannemer: 

‘Het is snel een papieren tijger’
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