Addendum gemeente Hattem, Heerde en Oldebroek, Social Return

Bouwblokken gemeente Hattem, Heerde en Oldebroek (bron: Bouwblokken Regio Zwolle)
Hattem, Heerde en Oldebroek maken deel uit van de arbeidsmarktregio Zwolle en het Regionaal Werkbedrijf
Zwolle. In dit verband is besloten om invulling te geven aan SROI op basis van de bouwblokken methode. Voor
alle aanbestedingstrajecten, welke door 1 of meerdere H2O gemeenten worden uitgevoerd, wordt onderstaande
bouwblokkenmethode gehanteerd. Voor aanbestedingstrajecten welke in ISNV of een ander
inkoopsamenwerkingsverband worden uitgevoerd, wordt in overleg met de samenwerkingspartners bepaald
welke bouwblokkenmethode van toepassing is.
In onderstaande tabel kunt u zien hoe de bouwblokken zijn opgebouwd:
Soort en eventuele duur van de uitkering

Waarde social return per jaar/ 1 FTE

Participatiewet < 2 jaar (niet-arbeidsbeperkten)

€ 30.000,00

Participatiewet > 2 jaar (niet-arbeidsbeperkten)

€ 40.000,00

WW < 1 jaar (vallend onder doelgroepregister/ banenafspraak)

€ 15.000,00

WW < 1 jaar

€10.000,00

WW > 1 jaar

€ 15.000,00

WIA / WAO

€ 30.000,00

Wajong

€35.000,00

WSW inzet (detachering en/of diensten)

Facturen

WSW (in dienst nemen: valt onder doelgroepenregister/
banenafspraak)

€40.000,-

Leerling BBL (leerbaan)

€15.000,-

Leerling BOL (stage)

€5.000,-

Leerling VSO/ Praktijkonderwijs (werkplek na uitstroom)

€25.000,-

Extra op bovenstaande bedragen:



Leeftijd ≥ 50 jaar
PSO-ladder: trede 1; trede 2; trede 3

MVO-activiteiten




€ 5.000,00
€2.000,-;€5.000,-;€7.500,-

€100,-/uur en/of facturen

Tarieven zijn all-inclusive, incl. begeleidingskosten en werkgeverslasten. Ingeval van overlap telt de hoogste
waarde WSW en Wajong: Wetgeving van voor 1-1-2015.

Toelichting op tabel










Participatiewet: iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt onder
de Participatiewet;
WIA: Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen;
WAO: Wet op Arbeidsongeschiktheidsverzekering;
WSW: Wet Sociale Werkvoorziening;
Doelgroepen banenafspraak: doelgroepen die meetellen in het kader van de banenafspraak
(creëren van 125.000 banen voor arbeidsbeperkten), de zogenaamde garantiebanen, onder
andere voor personen met een Wajong indicatie, WSW-indicatie, WIW / ID baan en personen
die onder de Participatiewet vallen en niet in staat zijn zelfstandig het Wettelijk Minimumloon
te verdienen;
BBL: BeroepsBegeleidende Leerweg (werken en leren);
BOL: BeroepsOpleidende Leerweg (voltijdopleiding);
MVO: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen;

