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Mei 2015 

PvdA visie 

Meer werk voor Haarlemmers met een arbeidsbeperking 

 

Waarom? 

De participatiewet is vanaf 1 januari 2015 van kracht. De PvdA Haarlem vindt het belangrijk 
dat mensen met een arbeidsbeperking in beeld zijn en perspectief hebben. 

 Meer werk voor Haarlemmers met arbeidsbeperking is noodzakelijk: 

o Het VN verdrag over rechten van mensen met een arbeidshandicap, 
o De Sociale werkvoorziening houdt op te bestaan en er zijn nog geen duidelijke 

alternatieven, wel diverse inspanningen, 
o Wachtlijsten voor deze Haarlemmers voor werkplekken. 

 De PvdA staat voor: 

o bestaanszekerheid,  
o binding (verantwoordelijkheid voor elkaar), 
o verheffing (emancipatie en onderwijs), 
o zeggenschap. 
o Vanuit deze vijf waarden goed werk,  

zijn wij gekomen tot een visie op meer werk voor Haarlemmers.  

Werk geeft eigenwaarde en zorgt dat je meedoet in de samenleving. Dat is ook belangrijk 
voor mensen met een arbeidshandicap. Mensen die net, als iedereen, met hun werk vooruit 
willen komen in het leven, maar daar net even wat meer hulp bij nodig hebben. Wij geven dat 
steuntje in de rug, zodat ook zij gewoon meedoen, als collega tussen de collega’s.  

 

Om wie gaat het, om wat voor werk gaat het en wat zijn de kaders? 

Het betreft  werk voor Haarlemmers die tijdelijk of structureel niet zelfstandig op de 
arbeidsmarkt kunnen functioneren voor een marktconform loon. Op dit moment is daar 
beschut werk en dagbesteding voor. 
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o Beschut werk nu 

Op dit moment zijn ongeveer 950 mensen werkzaam in de huidige Sociale Werkvoorziening 
(SW). Op 1 januari, toen de instroom bij de SW kwam te vervallen, was er een wachtlijst van 
ongeveer 120 personen. Zij hebben voorrang bij plaatsing op een werkplek buiten de SW. 
Daarnaast is het de bedoeling dat de SW wordt afgebouwd, door natuurlijk verloop en door 
plaatsing bij reguliere werkgevers.  

De kosten voor de SW bedragen op jaarbasis  17 miljoen euro. De meeste activiteiten in het 
kader van beschut werken vinden bij Paswerk plaats. Ook vinden er groepsdetacheringen 
plaats en daarbij is sprake van veel verschillende opdrachtgevers, maar wel onder de 
paraplu van Paswerk. Het gaat om alle activiteiten die binnen de Paswerk plaatsvinden en 
dan gaat het om de volgende activiteiten: Productie, Groen, Interne productie, Montage, 
Verpakken, Textiel, Wasvouwen, Catering, Kringloopwinkel, Schoonmaken en Grafische 
werkzaamheden.  Binnen Paswerk zelf worden de activiteiten Verpakken, Textiel, 
Wasvouwen, Montage en Grafische werkzaamheden verricht. De overige activiteiten kunnen 
zowel binnen als buiten Paswerk plaatsvinden.  

Met de Participatiewet is er een nieuwe situatie ontstaan . Met ingang van 1 januari 2015 is 
het ‘oude Paswerk’ gesplitst in twee zelfstandige delen. Een deel is gericht op de mensen 
die reeds werken in de sociale werkvoorziening.  Dit is de Gemeenschappelijke Regeling 
Paswerk. Het andere deel richt zich richt op re-integratie van overige doelgroepen, op 
dagbesteding en op leerwerktrajecten voor onder meer risicojongeren. Dit tweede onderdeel 
is de Werkpas Holding BV dat los staat van de Gemeenschappelijke regeling Paswerk. 

De basis voor het nieuwe beschut werk in de gemeente Haarlem is artikel 9 van de 
verordening re-integratie Participatiewet.  

Artikel 9. Participatievoorziening beschut werk  

1. Het college kan de voorziening beschut werk aanbieden aan een persoon uit de doelgroep die door een 
lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking een zodanige mate van begeleiding op en aanpassingen van 
de werkplek nodig heeft, dat van een reguliere werkgever redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat hij deze 
persoon in dienst neemt.   

2. Het college maakt uit de personen uit de doelgroep een voorselectie en wint bij het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen advies in voor de beoordeling of zij uitsluitend in een beschutte omgeving onder 
aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben. Het college selecteert voor deze 
beoordeling uitsluitend personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. 

3. Om de in artikel 10b, eerste lid, van de Participatiewet, bedoelde werkzaamheden mogelijk te maken zet het 
college de volgende ondersteunende voorzieningen in: fysieke aanpassingen van de werkplek of de 
werkomgeving, uitsplitsing van taken of aanpassingen in de wijze van werkbegeleiding, werktempo of 
arbeidsduur.  

4. Het college bepaalt de omvang van het aanbod beschut werk en legt vast hoeveel plekken voor beschut werk 
de gemeente beschikbaar stelt. In verband hiermee overlegt het college met het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen, aan de gemeente gelieerde bedrijven en andere reguliere werkgevers.   

o Arbeidsmatige dagbesteding nu 

 
Toegang tot de WMO-maatwerkvoorziening dagbesteding is mogelijk als er sprake is van 
een beperking, chronisch psychische of psychosociale problemen en de burger niet op eigen 
kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit zijn 
sociale netwerk voldoende zelfredzaam is of in staat is te participeren of aan het werk te zijn. 



3 
 

Op dit moment maken 362 mensen gebruik van de dagbesteding. In bijlage 1 staat dit nader 
toegelicht. 
 
De invulling van de dagbesteding verschilt. Aan de ene kant niet-arbeidsgerelateerde 
dagbesteding gericht op recreatie en/of het behoud of aanleren van vaardigheden. Aan de 
andere kant heb je dagbesteding met als doel toeleiding naar werk. De verhouding 
arbeidsmatig versus niet-arbeidsmatig is in de praktijk ongeveer 50/50. 
 
Voor personen boven de 18 jaar en onder de 65 jaar geldt, dat dagbesteding in principe 
arbeidsmatig is. Voor de groep voor wie vanwege de beperkingen arbeidsmatige 
dagbesteding niet mogelijk is, worden andere activiteiten uitgevoerd.    
 
 
Er worden de volgende vier categorieën onderscheiden in de dagbesteding: 
 
• niet-arbeidsmatige dagbesteding: recreatie en educatie 
• vrijblijvende vormen van arbeidsmatige dagbesteding 
• niet-vrijblijvende arbeidsmatige dagbesteding  
• toeleiding naar werk 
 
De activiteiten vinden plaats op locaties van de zorgaanbieders en op reguliere werkplekken, 
zoals een winkel, restaurant, een kantoor of bijvoorbeeld op het terrein van Connexxion 
(schoonmaakwerkzaamheden). 
Het betreft een nieuwe taak voor de gemeente en de financiering heeft een ‘open einde’-
karakter. Vooralsnog wordt uitgegaan van ongeveer 2,5 miljoen euro per jaar. Deze kosten 
worden gedekt uit de decentralisatie-uitkering WMO. 
 
Dagbesteding op grond van de WMO (maatwerkvoorziening) wordt in Haarlem op dit 
moment aangeboden door de volgende organisaties (dagbesteding voor ouderen en PGB-
aanbieders buiten beschouwing gelaten):Ecosol, Roads, Werkdag, RIBW, Raphaëlstichting, 
De Linde, Heliomare, Parnassia Groep, De Waerden, SIG, Landzijde. 
 

o Wat gebeurt er nog meer? 

 Er is een Lokaal Sociaal Akkoord: de gemeente werkt samen met een aantal 
werkgevers (samenwerkingspartners)  

 SROI (tegenprestatie bij aanbesteding en inkoop), 

 MVO  (Stichting Bedrijf en Samenleving), 

 Binnen de Haarlemse Keten werken diverse welzijnsorganisaties samen  

 

PvdA visie meer werk 

Nu gemeenten zowel de Participatiewet  als de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 
uitvoeren, ontstaat er een nieuw raakvlak met nieuwe kansen.  

Als doelgroep en werkzaamheden overlappen, wat zou het dan opleveren als beschut werk 
en arbeidsmatige dagbesteding verder naar elkaar toegroeien: meer werk binnen de 
beperkte middelen! 
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Vier uitgangspunten: 

1. Arbeidsmatige dagbesteding (30% of minder loonwaarde, onbetaald werk) en 
beschut werk (loonwaarde 70%, deels betaald werk o.b.v. loonwaarde subsidie) als 
een geheel zien. Het effect van loon op bankrekening is groter voor motivatie en 
zinvol ervaren van je werk. 

2. Mensen en werk verbinden. Vraag en aanbod van beschut werk en dagbesteding 
matchen. Dit geldt voor  zowel leerlingen als volwassenen.  Een platform 
organiseren zowel online als offline van vraag en aanbod zoals in andere steden, 
Amsterdam, Utrecht en Zeewolde en regio´s, regio Amstel en Zaan en Zuid Holland 
Noord al is. Zie www.jekuntmeer.nl  

3. Sociale firma’s faciliteren zodat arbeidsmatige dagbesteding zinvol werk is en 
producten oplevert met een verkoopprijs. Wat je produceert kan ook geld 
opleveren. Ondernemerschap is een kans; in plaats van vogelhuisjes 
kinderstoeltjes timmeren. Vanuit Haarlemse keten verkennen hoe dit mogelijk is 
vanuit arbeidsmatige dagbesteding. 

4. Inkoopkracht van gemeente beter benutten als afzetmarkt; bijvoorbeeld door een 
lijst van sociale firma´s als vaste aanbieders. Dat doen ze bijvoorbeeld in 
Amsterdam. Zie website www.socialezaken.info. Dit is een etalage van producten 
en diensten die door Sociale Firma’s worden gemaakt/ geleverd. Sociaal inkopen 
zowel door gemeente als door bedrijven wordt hier gestimuleerd.  

Ad 1) Arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk als een geheel zien.  Daardoor is 
er meer maatwerk mogelijk, wordt overlap voorkomen en kun je meer werk realiseren. 
Onderdelen van de sociale werkvoorziening en de arbeidsmatige dagbesteding lijken sterk 
op elkaar en werken op sommige plekken al samen. Verdere intensivering van de 
samenwerking is gewenst  Met de decentralisatie van de jeugdzorg en de dagbesteding en 
de ontschotting van de Wwb, Wajong en SW ontstaat voor gemeenten de mogelijkheid om 
een integrale aanpak te ontwikkelen voor mensen die vroeger in verschillende regelingen 
zaten en verschillende rechten en mogelijkheden hadden.  

Hoe? Financieringsstromen aanpassen door 1 perceel te maken voor de aanbesteding 
van beschut werk en arbeidsmatige dagbesteding. De gemeente Almere wil de 
dwarsverbanden tussen arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk optimaal benutten. 
Om deze reden hebben zij beide functies ondergebracht in één perceel. Dit betekent dat een 
aanbieder producten op beide functies moet kunnen leveren om zich te kunnen inschrijven 
op dit perceel. Samenwerking met andere aanbieders is daarbij uiteraard toegestaan. Binnen 
de functie niet-arbeidsmatige dagbesteding en de functie individuele ondersteuning gaat 
Almere in het aanbod samenhang aanbrengen in de categorieën licht en midden. Dit 
betekent dat een aanbieder producten voor beide categorieën moet kunnen leveren om zich 
te kunnen inschrijven op dit (sub)perceel. Samenwerking met andere aanbieders is daarbij 
uiteraard toegestaan. 

Ad 2) Werk en mensen verbinden  

Mensen en werk verbinden. Vraag en aanbod van beschut werk en dagbesteding matchen. 
Dit geldt voor zowel leerlingen als volwassenen.   

o Meedoen met www.jekuntmeer.nl  

 Jekuntmeer.nl biedt een platform/sociale kaart, waar bezoekers het totaalaanbod aan 
activiteiten in de zorg en welzijnssector kunnen vinden. Dit aanbod staat in het kader 
van een hogere deelname(participatie) van alle mensen aan het maatschappelijk 
verkeer. Het aanbod bevindt zich op de gebieden van ontmoeten, doen, leren, en 

http://www.jekuntmeer.nl/
http://www.socialezaken.info/
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werken. De website is actief in Amsterdam, Utrecht, Regio Zuid-Holland Noord en 
Regio Amstel en Zaan. Namelijk; 
via: amsterdam.jekuntmeer.nl | utrecht.jekuntmeer.nl | regiozhn.jekuntmeer.nl | meea
z.jekuntmeer.nl 

 Aanbieders Organisaties in de zorg en/of welzijnssector kunnen hun activiteiten en 
dienstenaanbod plaatsen op jekuntmeer.nl. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is, 
dat de activiteiten en diensten die worden aangeboden als doel hebben ‘Het 
vergroten van de maatschappelijke participatie’. Een aanbiedende organisatie dient 
een beheerder aan te wijzen, die samen met de beheerder van jekuntmeer.nl zorg 
draagt voor een correcte weergave van het aanbod.  
Verwijzende instanties in de zorg en welzijnssector kunnen op de website de vraag 
van de klant nauwkeurig afstemmen op het aanbod. De website bepaalt de 
"matches", waarna in één oogopslag te zien is of de geselecteerde activiteit geschikt 
is. Ook is het mogelijk direct vanaf de site contact op te nemen met de aanbieder 
over de beschikbaarheid van de activiteit. 

o Leerlingen die het speciaal onderwijs of een praktijkschool verlaten kunnen zich 
rechtstreeks bij het UWV melden  om vast te stellen of zij binnen de doelgroep van de 
banenafspraak vallen. In dat geval komen zij in aanmerking voor de extra banen die 
werkgevers beschikbaar hebben voor deze mensen. Stageplekken blijken lastiger te 
realiseren. Het is daarom van belang stageplekken voor leerlingen /jongeren met 
ernstige arbeidshandicap structureel regelen. De inschatting die nu is gemaakt is dat 
het per jaar circa 15 leerlingen betreft  over 3 scholen. 

o Verbinding tussen mensen en werk ontstaat door contact . We gaan daarom de 

mogelijkheden hiervoor verkennen en daarbij de kennis en ervaring  van 

zelforganisaties benutten. Zo is er is er een Project ‘Onbeperkt aan de slag”. Dit zijn 

maandelijkse meets & greets. In Utrecht en Amsterdam zijn deze succesvol. Dit is 

een laagdrempelige manier van kennismaken. In  Amsterdam is er een inloophuis 

Post Oost  (www.postoost.nl) waarbij naar andere manieren wordt gezocht om aan de 

slag te gaan. Dat zou ook voor Haarlem kunnen werken. 
 

Ad 3) Sociale Firma’s faciliteren 

Wat je produceert kan ook geld opleveren. Ondernemerschap is een kans; in plaats van 
vogelhuisjes kinderstoeltjes timmeren. Vanuit Haarlemse Keten verkennen hoe dit mogelijk 
is. Een pilot mogelijk maken van samenwerking  tussen bijvoorbeeld de Haarlemse Keten en 
Stichting De Omslag. Samen kunnen zij onderzoeken hoe een meer strategische invulling 
van beschut werk en arbeidsmatige dagbesteding kan zorgen voor hogere opbrengsten. 

Naast welzijnsorganisaties zijn er ook diverse Sociale Firma’s actief in Haarlem. Een sociale 

firma is een onderneming die zich richt op zowel bedrijfseconomische continuïteit en/of 

winstgevendheid als op het creëren van plekken voor arbeidsmatige dagbesteding en/of 

werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Sociale firma’s bieden werk en 

soms ook dagbesteding voor kwetsbare groepen en mensen met een arbeidsbeperking. De 

gemeente Amsterdam heeft het “Werkplan Sociale Firma`s” opgesteld. In Haarlem is een 

dergelijk plan ook nodig. 

Ad 4) Inkoopkracht van de gemeente Haarlem benutten als afzetmarkt   

Amsterdam gaat het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente zodanig aanpassen 
dat aanbieders beschut werk/arbeidsmatige dagbesteding /Sociale Firma’s meer kansen 

https://amsterdam.jekuntmeer.nl/mod_content/structure/edit/1321/amsterdam.jekuntmeer.nl
https://amsterdam.jekuntmeer.nl/mod_content/structure/edit/1321/utrecht.jekuntmeer.nl
https://amsterdam.jekuntmeer.nl/mod_content/structure/edit/1321/regiozhn.jekuntmeer.nl
https://amsterdam.jekuntmeer.nl/mod_content/structure/edit/1321/meeaz.jekuntmeer.nl
https://amsterdam.jekuntmeer.nl/mod_content/structure/edit/1321/meeaz.jekuntmeer.nl
http://www.postoost.nl/
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krijgen op de gemeentelijke markt. Een menukaart voor aanbod en preferred supplier 
constructie zorgt voor een grotere afzetmarkt. Dit kan een andere uitwerking zijn van de 
staalkaart die nu al bestaat in Haarlem ( zie http://www.samenvoorelkaar.nl/social-return-
haarlem/). 

Hoe? Bedrijven die aan de definitie van de gemeente Amsterdam voldoen, komen in 
aanmerking voor opdrachten. Hoe werkt het? Sociale firma’s die voldoen aan de definitie van 
het werkplan – of die aannemelijk kunnen maken binnen drie jaar aan de definitie te willen en 
kunnen voldoen (aspirant sociale firma`s) – krijgen de mogelijkheid om op dit gedeelte van 
de website te komen, en daarmee hun producten en diensten extra onder de aandacht te 
brengen. Inkopers van de gemeente Amsterdam kunnen hier op overzichtelijke wijze zien 
wat zij bij sociale firma`s kunnen inkopen. Zie website www.socialezaken.info. Dit is een 
etalage van producten en diensten die door Sociale Firma’s worden gemaakt/ geleverd. 
Sociaal inkopen zowel door gemeente als door bedrijven wordt hier gestimuleerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PvdA groep nieuw beschut werk (subgroep van de PvdA werkgroep werk) 

Deelnemers: Ruud Antonisse, Erica Bastiaans, Hubrecht van den Brekel, Eric ter Heide, 
Artie Ramsodit, Floor Roduner. 

Opgesteld door: Artie Ramsodit raadslid PvdA 06-24261821 

Werkbezoeken: om te komen tot een visie op nieuw beschut werk zijn er door de PvdA 
vier werkbezoeken georganiseerd waarbij alle andere raadsleden ook uitgenodigd waren.  

 30 januari  werkbezoek in Amsterdam bij Participatiecentrum Post 
Oost, www.postoost.nl 

 6 februari werkbezoek Ecosol, www.ecosol.nl  

 6 februari werkbezoek Mytylschool Haarlem,www.mytylschoolderegenboog.nl 

 11 februari werkbezoek in Amsterdam bij Stichting de Omslag, www.deomslag.nl 

 

 

http://socialezaken.info/nl/firma?g=ja
http://www.socialezaken.info/
http://www.postoost.nl/
http://www.ecosol.nl/
http://www.mytylschoolderegenboog.nl/
http://www.deomslag.nl/
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Bijlagen: 

1. Overzicht dagbesteding in Haarlem 
2. Goed benut, goed bestuurd  
3. Meer samenhang beschut werk en arbeidsmatige dagbesteding; Almere 
4. Social return en Sociale firma’s: Amsterdam 
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1 Overzicht dagbesteding in Haarlem (gegevens april 2015) 
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2 Goed benut, goed bestuurd1  
 
Beschermd Werk 
 
Onderdelen van de sociale werkvoorziening en de arbeidsmatige dagbesteding lijken sterk 
op elkaar en werken op sommige plekken al samen. Verdere intensivering van de 
samenwerking is gewenst. Daarmee ontstaat een nieuwe voorziening: Beschermd Werk. 
Belangrijk kenmerk van Beschermd Werk is dat er geen productiedoelstelling is. Inkomsten 
uit productie zijn geen doel. In Beschermd Werk is kennis vanuit de AWBZ en Justitie 
samengebundeld met de kennis uit de Sociale Werkvoorziening, met als doel om voor 
mensen met een functiebeperking werk te organiseren. Alle aandacht en investeringen gaan 
richting het bieden van eenvoudig werk, tegen een lage prijs en zonder dat mensen hun 
arbeidstrots verliezen.  
Hiermee wordt voorkomen dat er twee werelden ontstaan die gelijksoortige activiteiten 
aanbieden met dezelfde mensen en die vergelijkbare doelen nastreven. Samenwerking is 
efficiënter en effectiever: beide werelden kunnen elkaar positief beïnvloeden. De commissie 
waarschuwt wel voor een financieel spel: samenwerking dient niet om tekorten weg te 
poetsen. 
 
Gemeenten moeten de samenwerking organiseren 
 
Met de decentralisatie van de Jeugdzorg en de dagbesteding en de ontschotting van de 
Wwb, Wajong en SW ontstaat voor gemeenten de mogelijkheid om een integrale aanpak te 
ontwikkelen voor mensen die vroeger in verschillende regelingen zaten en verschillende 
rechten en mogelijkheden hadden. De commissie roept gemeenten op om de decentralisatie 
van de dagbesteding en de herziening van de SW vanuit één perspectief te realiseren: het 
creëren van een goede, voorziening voor Beschermd Werken.  
De commissie meent dat de groep werknemers in Beschermd Werken onderdeel moet 
worden van de Wet werken naar vermogen. Beloning en arbeidsvoorwaarden voor deze 
groep (die nieuw instroomt vanaf 2015) dienen daarop geijkt te zijn. Dat betekent een 
beloning op 70 procent van het wettelijk minimumloon zonder een specifieke 
arbeidsovereenkomst. Zwaarwegend argument daarbij is dat de commissie meent dat er een 
stimulans moet blijven bestaan voor alle betrokkenen, gericht op het realiseren van 
mogelijkheden in een reguliere werkomgeving. 
De commissie is van mening dat er beleidsvrijheid moet zijn voor gemeenten om 
werknemers in Beschermd Werken een aanvullende toeslag te geven, als vanaf de start in 
Beschermd Werken of na verloop van een bepaalde periode blijkt dat zij niet zullen 
doorstromen naar regulier werk. 
 
  

                                                           
1 ADVIES COMMISSIE TOEKOMST EN TRANSITIE SOCIALE WERKVOORZIENING 

Advies VNG en Cedris 2011 blz 18-19. 
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3 Meer samenhang beschut werk en arbeidsmatige dagbesteding: Almere 

In het kader van de Wmo 2015 en de Participatiewet wordt de gemeente Almere per 1 
januari 2015 verantwoordelijk voor nieuwe taken in het sociaal domein. Hieronder vallen 
onder andere de functies beschut werk, arbeidsmatige en niet-arbeidsmatige dagbesteding 
(begeleiding groep), en individuele ondersteuning (begeleiding individueel). 

De gemeente Almere kiest ervoor om binnen deze functies aan te sturen op meer 
samenhang in het aanbod. Dit heeft effect op de wijze waarop Almere aanbieders 
contracteert. 

 Belangrijkste wijzigingen t.o.v. huidige systematiek/ordening: 

 Samenhang beschut werk en arbeidsmatige dagbesteding 
In gesprekken met aanbieders is geconstateerd dat er overlap bestaat in de 
doelgroep van beide functies (arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk) en in de 
infrastructuur.  

 De gemeente Almere wil de dwarsverbanden tussen arbeidsmatige dagbesteding en 
beschut werk optimaal benutten. Om deze reden hebben zij beide functies 
ondergebracht in één perceel. Dit betekent dat een aanbieder producten op beide 
functies moet kunnen leveren om zich te kunnen inschrijven op dit perceel. 
Samenwerking met andere aanbieders is daarbij uiteraard toegestaan.  

 Samenhang categorieën ‘licht’ en ‘midden’ bij niet-arbeidsmatige dagbesteding en bij 
individuele ondersteuning 
Binnen de functie niet-arbeidsmatige dagbesteding en de functie individuele 
ondersteuning gaat Almere in het aanbod samenhang aanbrengen in de categorieën 
licht en midden. Dit betekent dat een aanbieder producten op voor beide categorieën 
moet kunnen leveren om zich te kunnen inschrijven op dit (sub)perceel. 
Samenwerking met andere aanbieders is daarbij uiteraard toegestaan. 
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4 Social return en Sociale firma’s: Amsterdam 

Sociale firma’s kunnen van grote maatschappelijke waarde zijn, maar een voorwaarde is wel 
dat er een gunstig ondernemersklimaat voor de firma’s wordt georganiseerd. Uit 
verschillende recente publicaties blijkt dat er investeringen nodig zijn in gericht onderwijs, in 
een sociale kapitaalmarkt en in gunstige wet- en regelgeving.  

Amsterdam gaat het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente zodanig aanpassen 
dat Sociale Firma’s meer kansen krijgen op de gemeentelijke markt. Bedrijven die aan de 
definitie van de gemeente Amsterdam voldoen, komen in aanmerking voor opdrachten. De 
gemeente Amsterdam hanteert voor haar ondersteuning voor Sociale Firma’s de volgende 
definitie: 

Een sociale firma is een onderneming die zich richt op zowel bedrijfseconomische 
continuïteit en/of winstgevendheid als op het creëren van plekken voor arbeidsmatige 
dagbesteding en/of werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Sociale firma’s bieden werk en soms ook dagbesteding voor kwetsbare groepen en mensen 
met een arbeidsbeperking. De gemeente wil ondersteunen waar mogelijk en haalbaar. 
Daarom stelt de gemeente het “Werkplan Sociale firma`s” op. 

Sociale firma’s die voldoen aan de definitie van het werkplan – of die aannemelijk kunnen 
maken binnen drie jaar aan de definitie te willen en kunnen voldoen (aspirant sociale firma`s) 
– krijgen de mogelijkheid om op dit gedeelte van de website te komen, en daarmee hun 
producten en diensten extra onder de aandacht te brengen. Inkopers van de gemeente 
Amsterdam kunnen hier op overzichtelijke wijze zien wat zij bij sociale firma`s kunnen 
inkopen. 

De gemeente verwacht dat:  

 minimaal 40 procent van de medewerkers van een sociale firma een afstand heeft tot de 
arbeidsmarkt en dat 

 de sociale firma minimaal 50 procent aan commerciële inkomstenbronnen heeft, niet 
zijnde subsidies of inkoop van dagbestedingsactiviteiten. 

Bij een hoger percentage aan inkomsten uit commerciële activiteiten mag het percentage 
medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt lager liggen: bij 100 procent commerciële 
inkomstenbronnen moet minimaal 30 procent van de medewerkers een afstand tot de 
arbeidsmarkt hebben. 

Waarom investeren in Sociale Firma’s? 

Uit onderzoek van KPMG blijkt dat Sociale Firma’s dagbesteding kunnen bieden tegen 
lagere publieke kosten dan de reguliere zorgaanbieders. Dat is de cijfermatige kant. 
Daarnaast zijn Sociale Firma’s in staat om extra aandacht te besteden aan de mensen om 
wie het gaat. Het productieproces wordt zo ingericht dat deelnemers ieder aan een eigen 
onderdeel werken. Het proces is risicoarm en de medewerkers kunnen in eigen tempo de 
werkactiviteiten leren en ritme en ervaring opdoen. Over het algemeen is er meer ruimte voor 
training en scholing. Sociale firma’s zijn sterk in het bieden van mensenwerk en denken 
vanuit mogelijkheden. Zo bevorderen zij de eigenwaarde en het herstel van mensen en 
bieden diversiteit en flexibiliteit. Voorbeelden van Sociale Firma’s zijn: een bierbrouwerij waar 
mensen vanuit de psychiatrie werken, een horecaonderneming met geïntegreerde opleiding 
voor kwetsbare jongeren of een internetbedrijf dat kansen biedt aan arbeidsgehandicapten. 
Bekijk meer voorbeelden in de Participatiegids of op Social enterprise NL. 

http://socialezaken.info/nl/firma?g=ja
https://www.movisie.nl/publicaties/sociale-firma%E2%80%99s-beeld
http://www.participatiegids.nl/
http://social-enterprise.nl/

