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Heeft u een opdracht van de gemeente Nissewaard 
gekregen? Dan vraagt de gemeente uw bedrijf om 
iets terug te doen voor de samenleving. 

Met Social Return vraagt gemeente Nissewaard         

bedrijven met een gemeentelijke opdracht iets terug 

te doen. Bijvoorbeeld door een werkloze aan te 

nemen of werkervarings-plekken voor te creëren. Social 

return vergroot de arbeidsparticipatie van kwetsbare 

personen en hun vakmanschap door leer-, werk- en/

of stageplaatsen. Voorne-Putten Werkt adviseert u 

over een goede invulling van de regeling. 

Zo werkt het
De spelregels van social return staan in de bestek-

tekst op de website van de gemeente Nissewaard. 

Binnen deze regels bent u vrij social return naar eigen 

ideeën in te vullen, bijvoorbeeld:
u  Arbeidsplaatsen bieden, direct bij uw bedrijf 

    of via een flexibele inhuur
u  Werkervarings- of stageplaatsen creëren
u  Bieden van opdrachten aan een sociale werk-

     voorziening (compensatieorders)
u  De mogelijkheid om uw garantiebaan als invulling 

     van uw social returnverplichting te gebruiken

 

Uw voordeel
Door te investeren in expertise, menskracht, facilitei-

ten en netwerken in de sociale samenleving krijgt u 

als werkgever trotse, loyale werknemers die zich thuis 

voelen op de werkvloer. Ze kunnen zich optimaal 

ontwikkelen en hun talent en ambitie op de juiste 

wijze inzetten. Maar het levert ook zakelijke winst in 

de vorm van nieuwe markten aanboren, versterking 

van uw imago en uitbreiding van kennis en uw 

netwerk.

Voorne-Putten Werkt ondersteunt bedrijven die 

sociaal willen ondernemen of een social return ver-

plichting willen invullen. Hierin hebben wij veel kennis 

en ervaring en diverse mogelijkheden voor invulling.

Wet en regelgeving

www.vpwerkt.nl



Belangrijke informatie  
•  Neem binnen 7 kalenderdagen na de gunning 

    contact op met onze salesafdeling

•  Uw accountmanager ondersteunt u bij de invulling 

    van uw Social Return opgave. Daarnaast kan de 

    accountmanager u adviseren over de werving en 

    selectie.

Sociaal ondernemerschap levert u winst op

Meer informatie
Voorne-Putten Werkt kan ook uw partner zijn.

Wenst u meer informatie over Social return? 

Neem dan contact op met onze afdeling Sales. 

Telefoon (0181) 692 555 of E-mail info@vpwerkt.nl 

Zij helpen u graag. 

Over Voorne-Putten Werkt
Voorne-Putten Werkt werd in januari 2017 opgericht 

na samenvoeging van de afdeling Werk van de 

gemeente Nissewaard en SW-bedrijf  De Welplaat. 

De afgelopen 2 jaar heeft Voorne-Putten Werkt zich 

doorontwikkeld naar een Arbeidsontwikkelbedrijf en 

heeft mede gezien bepalende ontwikkelingen, de 

ambitie zich tot 2021 verder door te ontwikkelen naar 

een Mensontwikkelbedrijf. 

Momenteel biedt Voorne Putten Werkt een arbeid-

splaats aan 398 fte SW-medewerkers en voert het 

de dienstverlening uit in het kader van de Partici-

patiewet voor 2600 kandidaten. 

Voorne-Putten Werkt richt zich op duurzame ontwik-

keling: van activering tot betaald werk. Dit houdt in 

dat wij ernaar streven om iedereen 1 stap verder te 

brengen in ontwikkeling (+1). Dit geldt zowel voor de 

Wsw- als de Participatiewetdoelgroep. 

Met duurzame ontwikkeling beogen wij ook de kans 

op duurzame uitstroom (voor wie dat mogelijk is) te 

vergroten.

 

Vanuit werken, leren en ontwikkelen versterken 

wij door aandacht en ondersteuning een zo groot 

mogelijke mate van participatie, arbeidsmatige en 

financiële verantwoordelijkheid van inwoners.

www.vpwerkt.nl

Diensten:
u Ondersteuning van bedrijven

u Advisering wet en regelgeving

u Uitbesteding personeel

u Ontwikkeltrajecten

Contact
Laanweg 3, 3208 LG  Spijkenisse

Telefoon: (0181) 692 555

E-mail: info@vpwerkt.nl

Website: www.vpwerkt.nl
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