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R!ie"e Winkens is verbon-
den aan het Maastricht-
se projectbureau Social 
Return. Daar doet zij de 
projectcoördinatie van 

de A2school Maastricht, een gele-
genheidscoalitie van het UWV werk-
bedrijf, het SW-bedrijf MTB Maas-
tricht en de gemeente. Doel van deze 
A2school is om jaarlijks 75 leerwerk-

plekken te realiseren voor mensen met 
afstand tot de arbeidsmarkt. Met Ave-
nue2, het consortium dat de werkzaam-
heden aan de A2 coördineert, zijn daar 
contractueel afspraken over gemaakt.
Hoe dat werkt? Een voorbeeld. Binnen-
kort komen betonwerkers uit Ierland 
en Portugal in opdracht van Avenue2 
naar Maastricht om aan het A2 tunnel-
project te werken. Deze buitenlandse 

werknemers worden tijdelijk gehuis-
vest in woningen bij de Geusseltkrui-
sing. Winkens: “Op dat moment kom ik 
in beeld. Welke werkzaamheden kan de 
A2school naar zich toe trekken? Zo heb 
ik met het Ierse bedrijf afgesproken dat 
wij de woningen voor hun medewer-
kers opknappen, inrichten en schoon-
maken, en dat wij bovendien ter plekke 
de catering verzorgen.”

A2school ‘ontzorgt’ werkgevers

HET DOSSIER: Social Return

Steeds meer gemeenten, ondernemers en 
SW-bedrijven gaan aan de slag met Social Return. 
In een aanbesteding staat dan de eis om ook 
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in te 
zetten. Dat kan, blijkt uit drie praktijkvoorbeelden. 
Maar je moet er wel iets voor willen doen.

Maastricht gebruikt de werkzaamheden aan de A2 voor Social Return. Via 
leerwerktrajecten, detachering en scholing hebben alleen al dit jaar ruim 60 
mensen met geringe kansen op de arbeidsmarkt – tijdelijk – werk gevonden.

Social Return op de A2
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Werknemers van de A2school die nog 
niet ‘klaar’ zijn voor de arbeidsmarkt, 
kunnen indien nodig een aanvullen-
de opleiding krijgen. Winkens: “Dan 
gaat het om basisvaardigheden als: hoe 
gedraag ik me als werknemer? Daarbij 
werken we veel met leermeester-gezel-
verhoudingen, net als de oude mijn-
scholen.”
Aan de A2school is ook een club ‘Vrienden 
van de A2school’ verbonden. Winkens: 
“Daarin zi"en bedrijven en leveranciers 
die op allerlei manieren profiteren van 
het A2project. Met deze leveranciers 
hebben wij afgesproken dat wij hen werk 
brengen, en dat zij in ruil daarvoor onze 
Wsw’ers aan het werk helpen. En soms 
moet dat dan via ingewikkelde construc-
ties. Zo mogen Wsw’ers vanwege hun 
cao bijvoorbeeld niet ‘s avonds werken. 
Dan spreken we bijvoorbeeld met trai-
teurs af dat zij voor de A2-medewerkers 
maaltijden mogen leveren, en dat onze 
mensen in ruil daarvoor hun panden 
schoonmaken of de bedrijfstuin onder-
houden. Daar gaan we heel creatief mee 
om.”  
Werkgevers ontzorgen; dat is volgens 

Winkens de basisvoorwaarde om Social 
Return tot een succes te maken. Hoe ze 
dat doet? “Allereerst door te voorkomen 
dat aannemers van het kastje naar de 
muur worden gestuurd. De A2school 
heeft daarom een duidelijk aanspreek-
punt, en dat ben ik namens de gemeente. 
Ik doe het projectmanagement, voer de 
onderhandelingsgesprekken, regel de 
verantwoording naar de politiek, en ik 
ben er ook om brandjes te blussen. Zo 
belde iemand van Avenue2 op vrijdag-
avond of ik per direct een verkeersrege-
laar kon regelen. Via snel schakelen met 
SW-bedrijf MTB is dat toen razendsnel 
gelukt.”
Waar de gemeente het projectmanage-
ment doet, vervult het SW-bedrijf de 
rol van ‘uitvoerder’. Winkens: “Neem 
het verhaal van de betonwerkers. Zodra 
ik met het Ierse bedrijf afspraken had 
gemaakt over de rol van de A2school, 
kwam MTB in actie voor de perso-
nele invulling en voor job coaching ter 
plekke. En dat gaat heel goed. Wat MTB 
bijvoorbeeld heel goed hee# begrepen, 
is dat werken op deze manier een com-
merciële instelling vereist. Willen we 

immers werkgevers tevreden houden, 
dan is het adagium: vandaag vragen, 
vanavond leveren.” 

NIET DUUR
Uiteraard zijn er aan de organisatie van 
de A2school ook de nodige kosten ver-
bonden voor de gemeente Maastricht. 
Maar volgens Winkens wegen deze 
ruimschoots op tegen de opbrengsten. 
“Natuurlijk: mijn salaris zal betaald 
moeten worden, en ik heb voor twaalf 
uur per week secretariële ondersteu-
ning. Maar vergeleken bij andere re-
integratieprojecten is dat helemaal niet 
duur. En dan heb ik het nog niet eens 
over het maatschappelijke rendement.” 
Bovendien hee# de gemeente twee ton 
subsidie van de provincie gekregen. 
Ook niet onbelangrijk is dat de ervarin-
gen die de gemeente met de A2school 
opdoet, breder bruikbaar zijn. Winkens: 
“Zo zijn wij nu druk bezig om een 
Werkgeversservicepunt op te ze"en. De 
A2school is daar uiteraard een uitermate 
nu"ige proe#uin voor.”    

Opdrachtgevers goed en efficiënt van dienst zijn als zij Social Return willen 
toepassen. Dat is het doel van SSRB: Stichting Servicepunt Social Return Brabant.  

Elf SW-bedrijven, één loket

Het initiatief tot oprichting van de Stich-
ting SSRB komt door de wens van de pro-
vincie,” gee# Peter van den Berg toe. Van 
den Berg is senior beleidsmedewerker 
bij het SW-bedrijf de Weener Groep in 
Den Bosch, de initiator van de stichting. 
“Provinciale Staten hadden aangegeven 
meer werk naar SW-bedrijven te willen 
brengen door middel van Social Return. 
Maar met elf verschillende SW-bedrij-

ven zaken doen is lastig. De organisatie 
wil, terecht, één aanspreekpunt. Maar je 
kunt niet slechts één SW-bedrijf uitkie-
zen. De wet- en regelgeving staat dit niet 
toe. Bovendien is dat ook helemaal niet 
praktisch.” 

GEEN FLAUW IDEE
Dat het initiatief tot oprichting van de 
stichting bij de Weener Groep vandaan 

komt, is geen toeval. Van den Berg: “Wij 
hebben in 2009 samen met woningcor-
poratie Zayaz een servicepunt ingericht 
om leveranciers van deze volkshuisves-
ter te helpen met het invullen van hun 
Social Return-verplichtingen. In de prak-
tijk bleek namelijk dat bedrijven en leve-
ranciers best bereid zijn om aan Social 
Return te doen, maar dat ze geen $auw 
idee hebben hoe ze dat moeten aanpak-

Social Return op de A2 Regio Brabant trekt samen op bij Social Return


