


900 medewerkers, waarvan > 60% 
met een afstand tot de arbeidsmarkt

31 vestigingen

Wij zijn Cycloon

Cycloon is een van de grootste Social Enterprises 
van Nederland:
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Doelstellingen als Social Enterprise 

• Maximale maatschappelijk impact 
creëren op mens en milieu, vanuit een 
gezonde bedrijfsvoering

• Begeleiding én werk: bredere kijk op 
wat werk kan betekenen

• Bewustzijn creëren



• Eerste inschrijving in 2014

• Sindsdien op 44 percelen inschreven, 
verdeeld over 38 aanbestedingen, BKPV 
(voorheen EMVI)

• Hiervan hebben we > 50% gewonnen

• Bijna alle inschrijvingen in eigen beheer 
verzorgd

• Onder andere gemeente Zwolle, gemeente 
Amersfoort, gemeente Nijmegen, 
Hanzehogeschool Groningen, Enexis. 

Ervaring met aanbestedingen 



Probleemstelling

• Te weinig kennis van de mogelijkheden om een 
opdracht zó in de markt te zetten dat een maximale 
impact gegarandeerd wordt.

• Wettelijk kader: Artikel 2.82 van Aw2012 
(bovendrempelige opdracht)

• Bij onderdrempelige opdrachten voldoende ruimte om 
te handelen in de geest van een voorbehouden 
opdracht

• In praktijk wordt er (te) weinig gebruik gemaakt van 
bovenstaande opties



De voorbehouden opdracht - praktijk

Gemeente Groningen (lopend)

• Inschrijven voorbehouden aan sociale ondernemingen 
zoals bedoeld in artikelen 2.82

• Aanvullende bepalingen om welzijn van medewerkers 
te garanderen

• Voornemen tot inschrijven aangeven na 
vooraankondiging

• Na vooraankondiging pas de daadwerkelijke opdracht 
uitgeschreven

Nazoeken: TN218541 – SF 21
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“Voorbehouden” onderdrempelige opdracht

Hanzehogeschool Groningen

• Onderdrempelige opdracht

• In bestek en programma van eisen opgenomen dat 
inschrijver moet voldoen aan de definitie van een 
sociaal werkbedrijf zoals gedefinieerd in artikel 2.82

• Eis dat de arbeidsrelatie zoveel mogelijk volwaardig en 
duurzaam is

• PKV 70% kwaliteit, 30% prijs met hoogste waardering 
voor MVO
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Onderhandse gunning: in geest van de voorbehouden opdracht

• Vaak zijn uitzonderingen mogelijk op het eigen 
inkoopbeleid indien een duidelijke maatschappelijke 
meerwaarde kan worden aangetoond

• Keuze voor procedure én onderneming op objectieve 
gronden kunnen beargumenteren

• Aanvullende argumenten die aansluiten op het beleid 
van de gemeente: maatschappelijke impact door 
inzetten op maximale inzet uit de doelgroep en 
duurzaamheidsbeleid
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Tips uit de praktijk

• Via marktconsultatie duidelijk krijgen wat de generieke eisen 
aan de dienstverlening zijn (KPI’s) en deze via PvE uitvragen

• Inzicht krijgen in maatschappelijke meerwaarde van 
organisaties

• Duidelijke eisen stellen aan inzet vanuit de doelgroep: aantal fte 
of percentage, in de geest van artikel 2.82

• Durf verder te gaan dan de minimale 5% SROI, zeker bij sociale 
en andere specifieke diensten

• Vertrouw op de markt: laat inschrijvers actief meedenken over 
hun meerwaarde voor uw organisatie.



Bedankt voor uw aandacht!

Marike ter Pelle
Tendermanager

T 06 – 387 55 469
E m.terpelle@cycloon.eu

Vragen?


