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Om deze transitie te ondersteunen en daarin 
een groei te realiseren van 4.000 naar 4.500 
Amsterdammers op sociaal werk heeft de 
gemeenteraad in maart 2018 ingestemd met het 
uitvoeringsbesluit Sociaal Werk Amsterdam en de 
oprichting van de Sociaal Werkkoepel. De Sociaal 
Werkkoepel is een netwerk-organisatie waarin 
bedrijven, sociale firma’s, maatschappelijke 
organisaties en de gemeente samenwerken om 
meer Amsterdammers met een arbeidsbeperking 
passend en duurzaam werk te bieden. 

Met deze tussenrapportage voortgang Sociaal 
Werk wordt de gemeenteraad geïnformeerd 
over de stand van zaken van sociaal werk 
in Amsterdam, de resultaten tot nu toe, de 
geleerde lessen, aandachtspunten en de inzet 
van het netwerk in de Sociaal Werkkoepel. 

In november 2019 is de landelijke evaluatie 
van de Participatiewet aan de Tweede Kamer 
aangeboden. De vertaling van de landelijke 
evaluatie naar de Amsterdamse situatie is 
niet een-op-een te maken. De groei van het 
aantal Amsterdammers dat gebruik maakt van 
de instrumenten van de Participatiewet past 
in het landelijke beeld. Daarbij valt op dat in 
Amsterdam veel werkgevers bereid zijn om 
mensen met een arbeidsbeperking in dienst te 
nemen: 80% van de Amsterdammers die werken 
met de instrumenten uit de Participatiewet werkt 
bij reguliere werkgevers of sociale firma’s. Een 
groot deel van deze Amsterdammers werkt bij 
het MKB. Daarnaast is specifiek voor Amsterdam 
dat ook bij reguliere werkgevers Beschut 
Werkplekken worden gerealiseerd.

Het gebruik van tijdelijke contracten en daarmee 
samenhangend de toegenomen onzekere 
inkomenspositie ten opzichte van de situatie 
waarin de Wsw en de Wajong nog bestonden 
past wel in het landelijke beeld. Daarbij is 
positief dat we in Amsterdam een toename 
van duurzame arbeidsrelaties voor mensen met 
een arbeidsbeperking zien. Ruim 30% van de 
Amsterdammers die werken met inzet van de 
instrumenten van de Participatiewet werkt al 
langer dan 2 jaar bij dezelfde werkgever.

Met de invoering van de Participatiewet in 2015 is de rol van gemeente ten 
aanzien van sociaal werk gewijzigd. Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk 
om zoveel mogelijk mensen die niet zelfstandig het minimumloon kunnen 
verdienen, veelal door een arbeidsbeperking, te helpen duurzaam aan het 
werk te gaan bij een werkgever. 

Inleiding
1.

“ Goed dat het netwerk er is als verbinder. 
Graag nu samen met alle partners nog 
krachtiger inzetten op het socialer maken 
van de reguliere arbeidsmarkt.”

 Renata Wieringa, manager Werk & Dagbesteding Cordaan



4.0004.500

4 5

 Tussenrapportage voortgang Sociaal Werkkoepel

Amsterdam heeft de ambitie om te groeien van 
4.000 medewerkers op sociaal werk in 2018 naar 
4.500 in 2022. De Sociaal Werkkoepel werkt aan 
de volgende doelen:

 • Meer kandidaten naar werk 
  Het verhogen van het aantal Amsterdammers 

op sociaal werk van 4.0001 in 2018 naar 4.500 
in 2022. Meer beschikbare kandidaten vinden, 
toeleiden en matchen op sociaal werk onder 
andere vanuit de bijstand, de zorg en het 
onderwijs als belangrijkste vindplaats van 
kandidaten. 

 • Meer passend werk
  Passend werk organiseren voor het 

toenemend aantal medewerkers in sociaal 
werk, zowel binnen de gemeente als bij 
andere werkgevers. 

 

 • Meer duurzaam werk
  Doorstroom van werknemers op sociaal 

werk van werk naar werk. Inzet op matching, 
voorkomen van uitval en terugval in de 
uitkering.

1  In het uitvoeringsbesluit Sociaal Werkkoepel (februari 2018) gingen we er nog vanuit dat bijna 4.200 mensen werkzaam 
waren in sociaal werk in Amsterdam. Maar dit bleek na een correctie vanwege uitstroom uit de Wsw en een aantal 
mensen die wel werkzaam zijn bij Pantar maar niet in Amsterdam wonen, lager te zijn.

2 Zie Uitvoeringsbesluit Sociaal Werk d.d. 14 maart 2018, pagina 14.

Voor het monitoren van de resultaten op deze 
doelen zijn onderstaande kpi’s2 benoemd:

 • Totaal aantal Amsterdammers met een 
arbeidsbeperking dat aan het werk is.
 - Gerealiseerd aantal nieuwe beschutte 

werkplekken en plekken met 
loonkostensubsidie;

 - Instroom vanuit de bijstand, zorg en  
pro/vso scholen;

 - Uitstroom naar regulier werk.
 • Het aantal bedrijven en sociale firma’s waar 
werkplekken voor de doelgroep worden 
gerealiseerd.

 • Jaarlijks gerealiseerde gemeentelijke omzet  
bij sociale firma’s.

 • Opbrengst vanuit social return voor sociale 
firma’s. 

Rol Sociaal Werkkoepel en programmabureau
De Sociaal Werkkoepel is een netwerkorganisatie 
die reguliere werkgevers, sociale firma’s en 
maatschappelijke organisaties faciliteert en 
ondersteunt bij het realiseren van meer banen 
voor Amsterdammers met een arbeidsbeperking. 
De Sociaal Werkkoepel levert hieraan een 
bijdrage door afspraken te maken met (externe 
en interne) samenwerkingspartners en de 
ketensamenwerking efficiënter en effectiever te 
organiseren. Op die manier wordt gezamenlijk 
gebouwd aan een toekomstbestendig systeem 
waarin mensen met een arbeidsbeperking 
centraal staan. 

2.
Sociaal werk in 
Amsterdam

De Sociaal Werkkoepel:
 • zorgt voor inzicht in het systeem van 
sociaal werk; 

 • is een platform waar alle partners kennis op 
het gebied van sociaal werk vinden en met 
elkaar uitwisselen. Bijvoorbeeld informatie 
over wet- en regelgeving, best practices en 
inzicht in het netwerk en alle netwerkpartners; 

 • is vraagbaak en organiseert informatiesessies 
en netwerkbijeenkomsten voor werkgevers  
en andere partners. Informatie wordt  
ook ontsloten op de website van de  
Sociaal Werkkoepel,  
www.sociaalwerkkoepelamsterdam.nl;

 • heeft een aanjagers- en lobbyrol op het 
gebied van sociaal werk in Amsterdam. De 
Sociaal Werkkoepel initieert acties om het 
netwerk inzichtelijk en toegankelijk te maken 
voor alle partijen die een rol willen en kunnen 
spelen. Waar mogelijk en kansrijk wordt sociaal 
werk onder de aandacht gebracht, zowel 
binnen de gemeente als bij externe partners. 
Partijen worden aan elkaar verbonden om nog 
meer kansen te kunnen benutten; 

3  Head, B. & Alford J. (2015), Wicked problems: implications for public policy and management. Administration & Society 
47 (6), 711-739.

4 Rhodes, R. (1996), ‘The new governance: governing without government’. Political Studies XLIV, 652-667.

 • maakt gebruik van de inzet van alle betrokken 
(uitvoerende) afdelingen van de gemeente, 
zoals het Werkgeversservicepunt, Werk & Re-
integratie, Participatie, Bureau Social Return, 
Onderwijs Jeugd en Zorg, Economische 
Zaken, Facilitair Bureau etc., en maakt de 
verbinding op de opgave van sociaal werk 
in Amsterdam;

 • Signaleert knelpunten en zorgt dat deze op de 
juiste tafel worden belegd en waar mogelijk 
opgelost. 

Het programmateam van de Sociaal Werkkoepel 
bestaat uit een programmamanager, 
drie projectmanagers en een 
programmaondersteuner.

Het als maatschappij realiseren van een inclusieve 
arbeidsmarkt waarin Amsterdammers met 
een arbeidsbeperking  volop de mogelijkheid 
krijgen om duurzaam te participeren is een 
complex vraagstuk waarvoor geen eenduidige 
oplossing is3. Het samenwerken in netwerken 
is een methode binnen het publieke domein 
om met dergelijke complexe vraagstukken om 
te gaan. Deze vorm van governance, waarbij 
‘getting things done through other organisations’  
centraal staat en de gemeente een faciliterende 
rol heeft, kan sterk publieke waarde creëren4. 
Tegelijkertijd blijkt ook uit de literatuur dat de 
prestaties van ingezette middelen nauwelijks een 
op een meetbaar zijn, vooral omdat de effecten 
vaak op een andere manier worden bereikt.

In samenwerking met veel verschillende partners 
werkt de Sociaal Werkkoepel als een platform 
om vanuit gezamenlijkheid te werken aan een 
inclusievere arbeidsmarkt in Amsterdam.

“ Het is heel fijn dat er nu één team is 
waar wij en ons netwerk terecht kunnen. 
De Sociaal Werkkoepel gaat naast alle 
partners staan en weet de belangen  
van alle partners goed te vertalen.”

 Corine van de Burgt, directeur/bestuurder De Omslag
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Figuur 1: Totaal aantal Amsterdammers op sociaal werk (oude en nieuwe 

doelgroep), peildatum 1 januari 2020

�In alle figuren in deze rapportage is de peildatum 01-01-2020,  
tenzij anders vermeld.
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1  Onder sociaal werk verstaan we in Amsterdam werken met een arbeidsovereenkomst en een salaris met inzet 
van subsidie en/of begeleiding via gemeentelijke regelingen. Sinds 2015 worden voor werkzoekenden met een 
arbeidsbeperking en/of verminderde loonwaarde instrumenten van de Participatiewet ingezet. Voor 2015 vond 
instroom van deze doelgroep voornamelijk plaats in de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en de Wajong.

Concreet is de ambitie uitgesproken om 
te groeien van 4.000 Amsterdammers in 
sociaal werk in 2018 naar 4.500 eind 2022`1. 
Om deze doelstelling te bereiken zal er een 
forse groei gerealiseerd moeten worden in 
het aantal Amsterdammers dat in het kader 
van de Participatiewet werkt bij reguliere 
bedrijven en sociale firma’s. Temeer omdat 
het aantal Amsterdammers in de Wet Sociale 
Werkvoorziening (WSW) met ongeveer 5% per 
jaar afneemt.

De resultaten tot nu toe zijn positief. De groei 
van het aantal Amsterdammers op sociaal werk 
is hoger dan de beoogde doelstelling. Vanaf de 
start van de Participatiewet wordt de uitstroom 
uit de oude regeling (WSW) gecompenseerd 
door plaatsingen met de nieuwe instrumenten 
van de Participatiewet. Vanaf eind 2018 is er 
sprake van een trendbuiging van compensatie 
naar groei. 

Op 1 januari 2020 zijn er 4214 Amsterdammers 
aan het werk op sociaal werk. Het doel voor eind 
2019 was 4164 Amsterdammers op sociaal werk. 
De groei tot nu toe zit boven het niveau van de 
te realiseren doelstelling van 4.500 eind 2022. Op 
basis van prognoses verwachten we de komende 
twee jaar wel een extra grote uitstroom uit de 
WSW. Dit betekent een grotere opgave voor de 
instroom op sociaal werk. 

3.
Doel van de Participatiewet is een inclusieve arbeidsmarkt waarbij mensen met 
een arbeidsbeperking werken bij reguliere werkgevers met de steun van de 
instrumenten van de Participatiewet (zoals jobcoaching, werken naar loonwaarde 
en Beschut Werk). 

Resultaten tot nu toe
Totaal aantal plaatsingen versus nominale groei
Er zijn vaak meerdere plaatsingen nodig om 
tot een duurzame match te komen. Vanaf 2015 
zijn er in totaal 2.678 plaatsingen gerealiseerd. 
Dit heeft geresulteerd in 1201 Amsterdammers 
die op 1 januari 2020 aan het werk zijn met de 
instrumenten van de Participatiewet. Zo zijn 
in 2018 voor een nominale stijging van 117 
Amsterdammers aan het werk meer dan 337 
nieuwe plaatsingen nodig geweest. Er waren dus 
2,9 plaatsingen nodig om een nominale toename 
te realiseren. In 2019 is deze plaatsingsfactor 
gedaald naar 2,6. De Sociaal Werkkoepel 
monitort deze ontwikkeling om te volgen of deze 
trend wordt voortgezet.

2  Onderzoek is gestart in oktober 2019 en duurt 4 jaar.

Bij het plaatsen op een arbeidsplaats ligt de focus 
op de kwaliteiten, wensen en mogelijkheden 
van de werkzoekenden. Amsterdammers met 
een arbeidsbeperking worden hierbij intensief 
begeleid door een gecertificeerde jobcoach 
en gestimuleerd zelf richting te bepalen en de 
regie te nemen. Dat betekent ook dat er ruimte 
is voor leren in het werk en van de grenzen waar 
men tegen aanloopt. Vaak zijn er meerdere 
ervaringen nodig om een passende werkplek 
te vinden. In samenwerking met de VU doen 
we meerjarig onderzoek naar de effectiviteit 
van verschillende begeleidingsmethoden met 
als onderzoeksperspectief jobcoaching, ‘first 
place, then train’ en de participatieve aanpak2. 
Om werkgevers te ondersteunen in het bieden 
van begeleiding op de werkvloer biedt de 
gemeente een training aan, de zogenaamde 
“Harrie-training”. Zie ook paragraaf 3.d over 
duurzaam werk.

Figuur 2: Totaal aantal Amsterdammers aan het werk met de instrumenten van de Participatiewet
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Figuur 3: Loonwaarde werknemers beschut werk
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Figuur 4: Loonwaarde werknemers met loonwaardesubsidie
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3.a

Plaatsingen Participatiewet 

De systeemshift van werken in een sociaal 
werkbedrijf naar werken bij een reguliere 
werkgever of sociale firma in Amsterdam is 
in volle gang. Onder de WSW (tot 2015) was 
ongeveer 1/3e van de gemeentelijke doelgroep 
op individuele basis extern aan het werk bij een 
reguliere werkgever of sociale firma. Momenteel 
werken in totaal 1.201 Amsterdammers 
met behulp van de instrumenten van de 
Participatiewet (peildatum 1 januari 2020). 
Anders dan het landelijke beeld is 80% hiervan  
bij een reguliere werkgever of sociale firma  
aan de slag. 

Bij de groep die werkt naar loonwaarde 
zien we een evenwichtige verdeling van de 
loonwaardes, waarbij bij de groep aan het werk 
met loonwaarde en jobcoaching een iets hogere 
gemiddelde loonwaarde te zien is dan bij de 
groep die aan het werk is op beschut werk.

3.b

Beschut werk

Voor werkzoekenden met een extra 
begeleidingsbehoefte is er Beschut Werk. 
De verwachting was dat Beschut Werk met 
name in sociaal werkbedrijven gerealiseerd 
zou worden. In veel gemeenten is dit ook het 
geval. In Amsterdam is dit anders. In totaal 193 
Amsterdammers werken eind 2019 op Beschut 
Werk: 74 bij Pantar, 83 bij sociale firma’s en 36 
bij reguliere werkgevers. Er worden dus ook 
Beschut Werkplekken gerealiseerd bij reguliere 
werkgevers. Deze ervaring delen we landelijk. 
Ook in het netwerk van de Sociaal Werkkoepel 
delen we de ervaringen en inspireren zo nieuwe 
werkgevers om ook hun organisatie open te 
stellen voor Beschut Werk. 

Voor Beschut Werk geldt een door het ministerie 
vastgestelde doelstelling van 316 Beschut 
Werkplekken in Amsterdam eind 2019. Formeel 
gaat het hierbij om een geraamde behoefte. 

De feitelijke behoefte wordt bepaald door het 
aantal door UWV afgegeven positieve adviezen, 
vanaf 2015 in totaal 391. Eind 2019 werken 193 
Amsterdammers op beschut werk en zijn 130 
Amsterdammers in begeleiding op weg naar 
Beschut Werk. De overige 78 Amsterdammers 
zijn of niet arbeidsfit, uitgevallen of aan het werk 
met jobcoaching en loonwaarde. De door het 
ministerie vastgestelde doelstelling blijkt in de 
praktijk lastig te realiseren. Een oorzaak is dat 
de UWV criteria voor een beschut indicatie zeer 
strikt zijn. Daarnaast zijn niet alle werkzoekenden 
met een positief advies arbeidsfit. 

In het laatste kwartaal van 2016 is de 
bemiddeling en plaatsing van Amsterdammers op 
Beschut Werk geïntensiveerd. Sindsdien groeit 
het aantal bezette Beschut Werk plekken gestaag 
in lijn met de jaarlijkse groeidoelstellingen. De 
uitvalcijfers zijn laag en de ontwikkeling van het 
aantal werknemers in Beschut Werk (+76) liep 
dit jaar in de pas met de toename van de SZW-
raming voor 2019 (+73).

Landelijk is het beeld van de resultaten op 
Beschut Werk sterk wisselend. Een deel van de 
gemeenten loopt voor op de doelstelling en 
een deel, net als Amsterdam, achter. Daar waar 
gemeenten voorlopen op de doelstelling Beschut 
Werk is er vanaf 2015 vaak sprake van instroom 
op Beschut Werk door burgers die in 2014 op 
de wachtlijst Sociale Werkvoorziening stonden. 
Amsterdam heeft in 2014 vol ingezet op het 
aanbieden van arbeidsovereenkomsten aan alle 
Amsterdammers op de SW-wachtlijst. In 2015 
zijn alle mensen op de Amsterdamse wachtlijst 
opnieuw benaderd. Maar dit heeft niet geleid tot 
meer instroom op Beschut Werk. 

De gemeente is gestart met een Amsterdams 
netwerk waarin alle maatschappelijke organisaties 
en partners uit de zorg, sociale firma’s,De 
Omslag en sociaal werkkoepel kennisdelen en 
samenwerken aan de verbinding tussen zorg en 
werk. In dit netwerk is de nieuwe aanbesteding 
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
voor arbeidsmatige dagbesteding een belangrijk 
agendapunt. Hierbij is specifiek aandacht voor 
het faciliteren van de stap van arbeidsmatige 
dagbesteding naar werk. 

Werknemers in Beschut Werk, Amsterdam
Geraamde behoefte Beschut Werk, Amsterdam
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Figuur 5: Beschut werk
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Aandachtspunten:
 • De grote uitstroom uit de WSW in de 
komende 2 jaar betekent dat er meer 
instroom in sociaal werk nodig is om de 
doelstelling van 4.500 te realiseren. 

 • Een mogelijk risico van de 
Participatiewet is dat bij een crisis en 
een krimpende arbeidsmarkt meer 
mensen hun baan verliezen dan 
voorheen bij de WSW het geval was. 
Dit vraagt dan om mogelijkheden 
als ‘vangnet’ bij bijvoorbeeld Pantar 
of andere werkgevers en om andere 
oplossingen en financiering. 

 • De structurele en intensieve 
begeleidingsbehoefte van de 
werknemers die instromen in sociaal 
werk legt een toenemend beslag 
op het re-integratiebudget van de 
gemeente Amsterdam. 

 • Er is in de arbeidsmarkt meer sprake 
van flexibele inzet en er worden 
minder vaste contracten geboden. 
Er is blijvend aandacht nodig om 
Amsterdammers passend aan het werk 
te krijgen en houden.

 • Gemeente Amsterdam heeft beperkt 
zicht op een deel van de Amsterdamse 
werkenden met een arbeidsbeperking, 
namelijk de groep met een Wajong 
uitkering. Deze worden begeleid door 
het UWV.
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3  Een brede agenda van staatssecretaris Van Ark om de arbeidsmarktkansen voor mensen met een arbeidsbeperking 
te vergroten.

3.c

Simpel Switchen

Landelijk is in het kader van het Breed Offensief3 
het project Simpel Switchen in de keten gestart 
om stappen van zorg naar (beschut) werk en 
weer terug goed mogelijk te maken. Een aantal 
perverse prikkels komen breed naar voren, zoals:

 • het lastig verkrijgen van financieel inzicht 
bij de stap naar werk (met name voor de 
groep die vanuit de Wajong instroomt bij 
Beschut Werk);

 • onzekerheid over de mogelijkheid om de 
stap weer terug te zetten naar de Wmo;

 • het mogelijk vervallen van de begeleiding 
ook op andere leefgebieden en

 • voor werkgevers het niet meetellen van 
de werkplekken Beschut Werk voor de 
banenafspraak. 

Een belangrijk verbeterpunt waaraan Amsterdam 
bijdraagt is het maken van een rekentool voor 
mensen die bijvoorbeeld vanuit de Wajong 
of Bijstand de stap naar Beschut Werk willen 
zetten en willen weten welke invloed dat heeft 
op hun inkomen. Het Nibud werkt hier aan. 
Ander belangrijk punt is dat burgers graag de 
mogelijkheid hebben om de stap terug te kunnen 
maken naar de Wmo-voorziening waar ze uit 
komen. In Amsterdam is dat al de praktijk.

Aandachtspunten:
 • Sociale firma’s bieden een zeer 
passende overgang om de stap te 
zetten van arbeidsmatige dagbesteding 
naar (betaald) Beschut Werk. Dit 
belang is door de sociaal werkkoepel 
benadrukt bij de voorbereiding van de 
nieuwe WMO aanbesteding.

 • Lokaal en landelijk blijven agenderen 
van de structurele knelpunten van 
de overstap van dagbesteding naar 
Beschut Werk. 

 • Landelijk agenderen dat Beschut 
Werkplekken voor individuele 
werkgevers ook gaan meetellen 
voor de banenafspraak en de 
quotumregeling. Daarbij is wel van 
belang dat er op landelijk niveau het 
onderscheid tussen Beschut Werk en 
de banenafspraak zichtbaar blijft.

 • Financiering Beschut Werk.Bij het 
groeien van het aantal medewerkers 
op beschut werk zal op termijn de 
financiering van de begeleiding onder 
druk komen te staan. Ook omdat vanuit 
het Rijk in het financieringsmodel de 
begeleidingskosten beschut werk 
worden verlaagd. 

Figuur 6: Het aantal maanden dat de Amsterdammers, 

die zijn begeleid naar werk met de instrumenten van de 

Participatiewet, aan het werk zijn
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“ Het is een poging van de stad om écht te 
gaan samenwerken ten behoeve van de 
mensen. Het is nog pril, iedereen moet 
er in investeren. Het is verstandig dat de 
gemeente de trekkersol op zich neemt 
en die blijft faciliteren. Om een netwerk 
in stand te houden heb je dat nodig.”

 David Jansen, directeur Milieuwerk 

3.d

Duurzaam werk 

4  Met de ingang van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020 kunnen we pas vanaf 36 maanden uitgaan 
van een vast arbeidscontract.

Een plaatsing op sociaal werk is een kwestie van 
maatwerk. Daarbij hebben de werkzoekenden 
om wie het gaat vaak bij uitstek behoefte aan 
stabiliteit in hun werk, in omvang van het werk, 
werktijden e.d. De gemeente streeft er daarom 
naar om contracten af te sluiten van minimaal 6 
maanden en tegelijkertijd toe te werken naar een 
aanstelling voor onbepaalde tijd. 

In figuur 6 is het aantal maanden weergegeven 
dat de Amsterdammers die werken met de 
instrumenten van de Participatiewet op een 
werkplek actief zijn. Bij een dienstverband van 
24 maanden of langer kunnen we er vanuit gaan 
dat het een vast arbeidscontract betreft4. Er zijn 
momenteel 337 Amsterdammers die 24 maanden 
of langer bij dezelfde werkgever werken. Dit 
komt neer op circa 30% van alle Amsterdammers 
die momenteel werken met behulp van de 
instrumenten uit de Participatiewet. Verder zien 
we in figuur 6 dat 290 Amsterdammers in de 
eerste fase van werk zitten (0 tot 6 maanden), 
265 Amsterdammers zijn 6 tot 12 maanden aan 
het werk, 309 Amsterdammers zijn 12 tot 24 
maanden aan het werk en 337 Amsterdammers 
zijn meer dan 24 maanden aan het werk. We zien 
dat het dus lukt om een aanzienlijk deel van de 
Amsterdammers op sociaal werk duurzaam werk 
te bieden.

In de praktijk zien we uiteenlopende redenen 
waardoor een plaatsing stopt of niet wordt 
verlengd. Het komt voor dat de werkzaamheden 
toch onvoldoende blijken aan te sluiten bij de 
competenties van de werknemer. Of vanuit 
de ontwikkeling van de medewerker is een 
andere plek wenselijk. Daarnaast kan terugval 
of ziekte van de werknemer een reden zijn. Ook 
ontwikkelingen binnen een organisatie kunnen 
gevolgen hebben voor de mate waarin de 
werkgever bereid of in staat is om begeleiding 
te bieden aan een werknemer. En tot slot zijn er 
werkgevers die er voor kiezen om voornamelijk 
tijdelijke ontwikkelplekken te bieden met de 
bedoeling dat de medewerker doorstroomt naar 
een andere werkgever (zie paragraaf 3d).

Aandachtspunt:
 • Blijven stimuleren dat Amsterdammers 
die werken met inzet van de 
instrumenten van de Participatiewet 
bij reguliere werkgevers in vaste dienst 
komen. 
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3.f

Uitstroom naar regulier werk

Hoewel het positief is als Amsterdammers uit 
de doelgroep sociaal werk kunnen uitstromen 
naar regulier werk zonder ondersteuning, is het 
geen doel op zich. Voor het merendeel van de 
doelgroep is dit ook niet realistisch. Het gaat 
erom dat zoveel mogelijk Amsterdammers met 
een arbeidsbeperking duurzaam aan het werk 
zijn, met of zonder hulp van de instrumenten uit 
de Participatiewet.

Toch lukt het jaarlijks een aantal Amsterdammers 
met een indicatie Banenafspraak om de stap 
te zetten naar regulier werk. Deze werknemers 
hebben zich zodanig ontwikkeld dat er geen 
inzet van loonwaardesubsidie en/of jobcoaching 
meer nodig is. In 2019 hebben we voor 58 
werknemers deze begeleiding in goed overleg 
met werknemer en werkgever afgesloten. Bij een 
eventuele terugval kunnen deze Amsterdammers 
altijd opnieuw gebruik maken van de 
ondersteuning van de gemeente. Zolang deze 
werknemers nog in het doelgroepregister staan 
blijft voor werkgevers de no-risk polis van kracht. 
Er is geen zicht op de totale omvang van deze 
groep in verband met de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG).

3.g 

Instroom van Amsterdammers 
op weg naar sociaal werk
Om te kunnen groeien in het aantal 
Amsterdammers op sociaal werk is het vinden 
van Amsterdammers die deze stap kunnen 
zetten cruciaal. De Sociaal Werkkoepel werkt 
hieraan samen met de gemeentelijke onderdelen 
die werkzoekenden met een mogelijke 
arbeidsbeperking begeleiden, het onderwijsveld 
en de WMO-aanbieders. 

In 2018 en in 2019 zijn circa 900 Amsterdammers 
met een vermoedelijke arbeidsbeperking 
ingestroomd in de begeleiding van de gemeente 
gericht op het vinden van betaald werk. 

Instroom vanuit het onderwijs
Voor de groep jongeren die voorheen zouden 
instromen in de Wajong is meedoen op de 
arbeidsmarkt en in onderwijs van groot belang 
voor een zo zelfstandig mogelijke toekomst. 
Amsterdam is daarom in 2014 gestart met 
de sluitende aanpak om de instroom vanuit 
praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs 
(VSO) naar sociaal werk en vervolgonderwijs 
samen vorm te geven (jaarlijks circa 650 
jongeren). De gemeente benadert de jongeren 
en hun netwerk proactief om de begeleiding 
naar werk te starten. Meer dan de helft van 
de jongeren van het Praktijkonderwijs en VSO 
stroomt door naar het MBO. De andere jongeren 
komen direct in begeleiding bij de gemeente 
in de route naar werk of stromen door naar 
dagbesteding of langdurige zorg. Inmiddels 
wordt in het netwerk ook samengewerkt met 
het MBO.

In een aantal bijeenkomsten met het 
onderwijsveld, het samenwerkingsverband, Wmo-
aanbieders en Pantar zijn drie ontwikkellijnen 
benoemd waar aan wordt samengewerkt: 

 • Werkgeversbenadering; structurele 
samenwerking van het Werkgeversservicepunt 
(WSP) met het onderwijs voor het benaderen 
van werkgevers voor stageplekken en 
werkplekken. 

 • Het verbreden van de sluitende aanpak naar 
werk voor jongeren van het Praktijkonderwijs 
en VSO naar het MBO.

 • De ondersteuning van jongeren met een 
extra grote begeleidingsbehoefte (jaarlijks 
circa rond de 100) in de route van school 
naar (beschut) werk.

3.e

Doorstroom van werk naar werk

1  Vanaf 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans van kracht en zal de termijn van 23 maanden naar verwachting 
verschuiven naar 36 maanden.

2  Deze aanpak wordt ondersteund door de resultaten uit het TNO onderzoek ‘Duurzame plaatsing in werk van 
medewerkers met een arbeidsbeperking’ (24 juni 2019). Uit dit onderzoek blijkt dat bedrijven over het algemeen  
weinig ondersteuning bieden als werknemers op zoek moeten naar een baan in een ander bedrijf (externe mobiliteit). 
Bedrijven ervaren dit als lastig en tijdrovend en achten zich daar ook niet altijd verantwoordelijk voor.

Er zijn werkgevers die voornamelijk 
ontwikkelplekken bieden met de bedoeling 
dat de werknemer na maximaal 23 maanden 
doorstroomt naar een andere werkgever 
(mogelijkheden Flexwet)1. 

De werknemers kunnen (maximaal) twee 
jaar werken bij deze werkgevers. Daarna 
is het de bedoeling dat deze werknemers 
doorstromen naar een andere werkgever. Deze 
ontwikkelplekken zijn waardevol, maar het is 
– zeker voor deze kwetsbare doelgroep – een 
extra inspanning om na twee jaar van de ene 
werkgever naar de andere werkgever over 
te stappen. Temeer omdat het vaak veel tijd 
en energie kost om een passende werkplek 
te vinden.

Daar waar een vast arbeidscontract niet mogelijk 
is zet de Sociaal Werkkoepel, in het belang 
van de Amsterdammer, in op het stimuleren 
van doorstroom van werk naar werk en de 
samenwerking van werkgevers2. Als een plaatsing 
afloopt en een werknemer kan aansluitend 
doorstromen naar een andere werkgever valt de 
werknemer niet terug in de uitkering. Vanuit de 
gemeente wordt hierbij uiteraard begeleiding 
en jobcoaching geboden. De deelnemende 
werkgevers geven nadrukkelijk aan dat ze de 
Sociaal Werkkoepel nodig hebben voor het 
agenderen, ondersteunen en aanjagen van 
deze samenwerking. 

“ Door de energie en laagdrempeligheid 
in het netwerk zijn we met andere 
werkgevers in contact om een gedeeld 
probleem op te lossen. We kunnen 
samen veel bereiken.”

 Linda Willems, HR manager Regio Care Asito

Fulltime

2 dagen per week
Minder dan 2 dagen per week

4 dagen per week
3 dagen per week

Beschut werk

3%
20%

21%

23%34%

Werken met loonwaarde

6%

36%
12%

27%

20%

Aandachtspunt:
 • Een aantal werkgevers biedt 
voornamelijk ontwikkelplekken met 
de bedoeling dat de werknemer na 
maximaal 23 maanden doorstroomt 
naar een andere werkgever. 

 • Blijven faciliteren  van de samenwerking 
tussen werkgevers om in het belang 
van de Amsterdammer doorstroom 
van werk naar werk te stimuleren. 

Aandachtspunt:
 • Structureel kunnen volgen en inzichtelijk houden (AVG) van 
het totaal aantal Amsterdammers dat vanuit de doelgroep 
en begeleiding van de gemeente de stap naar regulier 
werk maakt. 

Figuur 7: Aantal dagen per week aan het werk met instrument Participatiewet

Het merendeel werkt 4 of meer dagen per week; bij beschut werk 54% en regulier met loonwaarde 63% 

(vanaf 3,5 dag is veelal sprake van economische  zelfstandigheid)
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Instroom van werkzoekenden uit de bijstand 
Bij alle klantmanagers, gebiedsteams en 
professionals in het veld van zorg en de sociale 
basis wordt geïnvesteerd in het herkennen van 
de doelgroep en het vergroten van de kennis 
over de mogelijkheden van de Participatiewet. 
Naar verwachting zal ook de Meer kans op 
Werk-aanpak3 een bijdrage leveren aan het 
in beeld brengen van werkzoekenden met 
een arbeidsbeperking. In de praktijk blijkt 
bij een deel van de Amsterdammers die 
werken bij de Werkbrigade sprake van extra 
begeleidingsbehoefte en/of een achterblijvende 
productiviteit. Dan worden de instrumenten van 
de Participatiewet ingezet bij de stap naar een 
nieuwe werkgever. 

3  Groepsgewijze aanpak per stadsdeel / gebied waarbij bijstandsgerechtigden worden uitgenodigd voor een gesprek om 
de mogelijkheden naar betaald werk te onderzoeken.

Instroom vanuit de zorg
Dit is al eerder in deze rapportage toegelicht 
in paragrafen 3.b Beschut Werk en 3.c. Simpel 
Switchen.

De Sociaal Werkkoepel onderzoekt hoe 
hoogopgeleide Amsterdammers die extra 
steun nodig hebben om aan het werk te gaan 
beter ondersteund kunnen worden. Vooral 
deze jongeren komen na het afronden van 
hun opleiding niet direct in contact met de 
gemeente. De verbinding met het hoger 
onderwijs in de stad wordt geïntensiveerd om 
kennis over de begeleidingsmogelijkheden 
te delen. Cliëntenbelang Amsterdam is een 
werkgroep gestart voor het verkennen van 
de obstakels die deze jongeren tegenkomen 
waaraan we deelnemen en samen acties starten. 

“ De sociaal werkkoepel helpt om over  
afdelingen en organisaties heen knel
punten te agenderen en op te lossen.”

  Mieke Termeulen, stagecoördinator Orion College Noord  
en Zuidoost

4 www.s-bb.nl/onderwijs/kwalificeren-en-examineren/pilots-praktijkleren-met-de-praktijkverklaring-in-het-mbo

3.h

Pilot MBO Praktijkleren

De regio Groot Amsterdam doet mee aan 
de landelijke pilot ‘Praktijkleren met een 
praktijkverklaring’ in het mbo4. Dit is een zeer 
toegankelijke manier om werkzoekenden en/
of werkenden die geen startkwalificatie kunnen 
behalen toch van een kwalificatie te voorzien in 
de kansrijke sectoren techniek, hospitality, groen 
en de zorg. De pilot biedt kansen voor burgers 
om vakvaardigheden in de praktijk te leren 
en via een praktijkpraktijkverklaring MBO een 
onderwijs-erkenning met civielrechtelijke waarde 
te behalen. De verwachting is dat ze hiermee 
betere kansen hebben om in of door te stromen 
op de arbeidsmarkt. De Sociaal Werkkoepel heeft 
een stevige rol in het starten van de pilot en het 
organiseren en faciliteren van de samenwerking 
tussen onderwijs, leerwerkbedrijven en 
werkgevers. Voor de ontwikkelkosten wordt 
in de arbeidsmarktregio Groot Amsterdam 
gebruik gemaakt van middelen vanuit Perspectief 
op Werk. 

“ Het is voor mij heel handig dat de Sociaal 
Werkkoepel een goede ingang is voor 
ingewikkelde vragen en regelingen, er is 
veel waar wij gebruik van kunnen maken.”

  Saskia Edixhoven, projectleider participatie Vrije Universiteit

Aandachtspunten:
Het vinden van Amsterdammers die de 
stap naar sociaal werk kunnen zetten 
blijft een aandachtspunt. De Sociaal 
Werkkoepel werkt hieraan door:

 • Door bij professionals en het informele 
netwerk  extra te investeren in 
kennis over de doelgroep en de 
mogelijkheden om de stap naar werk 
te zetten.

 • Het in samenwerking met het onderwijs 
blijven investeren in het verbeteren van 
de begeleiding die jongeren van PrO/
VSO/MBO  nodig hebben bij stage en 
uitstroom naar werk.

 • De groep burgers die geen 
startkwalificatie kunnen halen de 
mogelijkheid te bieden in te stromen 
op de pilot MBO praktijkleren. 

 • Duurzame financiering bepleiten bij 
de ministeries van SZW en OCW voor 
MBO praktijkleren ook in het kader van 
een leven lang leren.

 • Extra aandacht in samenwerking met 
Cliëntenbelang Amsterdam voor het 
vinden en begeleiden van de groep 
hoger opgeleiden.

<27 jaar

259
Totaal

>27 jaar

769
Totaal

Werken met loonwaarde
Beschut werk

Figuur 8: Gemiddelde leeftijd van werknemers met inzet 

instrument Participatiewet
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3.i

Amsterdam, andere gemeenten en de G4 

5  www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/07/04/onderzoek-uwv-regionale-verschillen-uitvoering-wet-
banenafspraak

Uit een recente Analyse Onderzoek UWV 
regionale verschillen uitvoering Banenafspraak5 
blijkt dat de regio Groot Amsterdam qua 
aantallen plaatsingen op de meeste punten in de 
pas loopt met landelijke ontwikkelingen. Daarbij 
wordt in Amsterdam het grootste deel van alle 
plaatsingen bij reguliere werkgevers gerealiseerd 
(80%). Dit sluit aan bij de doelstelling van de 
Participatiewet. Er zijn andere gemeenten waar 
juist veel mensen geplaatst worden bij het eigen 
voormalig SW bedrijf.

Bij de invoering van de Participatiewet heeft elk 
van de G4-gemeenten een eigen aanpak gevolgd 
en eigen accenten gelegd. Deels komt dit nog 
tot uitdrukking in het aantal werknemers dat 
met ondersteuning aan het werk is en met welk 
instrument. In verhouding heeft de gemeente 
Den Haag veel plaatsingen gerealiseerd 
in beschut werk en met een (forfaitaire) 
loonkostensubsidie, onder andere in het kader 
van Stip-banen (gesubsidieerd). De gemeente 
Rotterdam heeft momenteel in verhouding 
minder plaatsingen met loonwaardesubsidie 
en beschut werk. Rotterdam realiseert veel 
plaatsingen in samenwerking met het SW-
bedrijf. Utrecht is later dan andere gemeenten 
gestart met het organiseren van Beschut Werk 
in de vorm van een betaald dienstverband. Dit 
gebeurt met name in samenwerking met het 
sociaal werkbedrijf. 

Naar verwachting zullen de aantallen werknemers 
en de inzet van ondersteunende instrumenten 
naar elkaar toegroeien. Rond jobcoaching is de 
vergelijking tussen de G4 op dit moment niet 
goed te maken, door verschillen in werkwijze 
en de manier van registreren. Amsterdam werkt 
met eigen gekwalificeerde jobcoaches, de 
andere gemeenten maken meer gebruik van 
externe jobcoaches. In G4-verband worden de 
verschillen in registratie en werkwijze momenteel 
onderzocht. Doel is om tot een meer eenduidige 
registratie te komen, waarmee ook de onderlinge 
vergelijking beter kan worden gemaakt. 
Daarnaast wordt dit benut om van elkaars 
werkpraktijk te leren. Ook kan dit leiden tot 
verbetering van de lokale werkwijze op basis van 
goede ervaringen die elders zijn opgedaan.

“ Krachtig netwerk. De kennisuitwisseling 
is heel fijn en de site helpt daarbij. 
Contacten die ontstaan met partners 
en ook het netwerk van De Omslag 
versterken elkaar.”

 Ellen Heeres, directeur Stichting Roetz Fair Factory

Sinds de start van de participatiewet zijn er in 
Amsterdam veel nieuwe werkgevers bijgekomen 
die plekken bieden aan de doelgroep. Dit is een 
positieve ontwikkeling, ook ten opzichte van het 
landelijke beeld waar er in verhouding minder 
nieuwe werkgevers bij zijn gekomen. Sociale 
firma’s hebben relatief een groot aandeel in 
het bieden van sociaal werk. Zij bieden betaald 
werk aan circa 269 Amsterdammers, waarvan 
het in 164 gevallen nieuwe instroom in de 
Participatiewet betreft. Er zijn 34 bedrijven en 
12 sociale firma’s die zowel werkplekken bieden 
voor de oude en de nieuwe doelgroep.

4.
In totaal 562 werkgevers bieden werkplekken voor sociaal werk (oude en nieuwe 
regelingen). Het betreft 531 reguliere werkgevers, 30 sociale firma’s en Pantar. 
Het grootste deel van alle actieve plaatsingen is bij reguliere werkgevers. Het 
betreft een gevarieerde groep bedrijven, waarbij opvalt dat er veel werkplekken 
bij het MKB worden gerealiseerd. 

Werkgevers

531
Reguliere

werkgevers

Pantar

30
Sociale
firma’s

562
Totaal

Figuur 9: Amsterdamse werkgevers sociaal werk

Aandachtspunten:
 • Het verder versterken van de 
verbinding met het Amsterdamse  
MKB. Daarbij extra aandacht voor  
de sociale firma’s.

 • Inzetten op samenwerking met 
een aantal grote werkgevers voor 
een langdurige samenwerking 
voor stageplekken en instroom op 
werkplekken in het kader van de 
banenafspraken.

 • Er is sprake van een mismatch in 
de vraag van werkgevers en het 
aanbod van werkzoekenden. Voor 
de Amsterdammers die extra steun 
nodig hebben speelt vooral dat 
eenvoudig zittend werk moeilijk te 
vinden is. Inzetten op jobcarving om 
voor deze groep meer werkplekken 
te realiseren. Inzet van het instrument 
“Arbeidsanalyse” door WSP.

Lees verder

“ Heel mooi dat de Sociaal Werkkoepel  
als verbinder optreedt tussen publiek  
en privaat, mooi initiatief.”

 Soraya van Pinxteren, Social Return Consultant Olympia
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4.a

Gemeente als werkgever

Gemeente Amsterdam heeft als werkgever 
een voorbeeldrol in het realiseren van de 
Banenafspraak. Op 1 januari 2020 heeft de 
gemeente 445 banen (= 315 fte) gerealiseerd. 
En daarmee is de quotumdoelstelling voor 2019 
gehaald. Het gaat om 367 medewerkers waarvan 
er 168 (= ongeveer 38%) inmiddels een vaste 
aanstelling hebben. 

Gemeente Amsterdam biedt duurzame banen. 
Alle medewerkers die via de banenafspraak 
starten met werk binnen de gemeente 
Amsterdam hebben vooruitzicht op een vaste 
aanstelling. Na een jaar aanstelling volgt bij 
goed functioneren en wederzijdse tevredenheid 
nog een jaaraanstelling en na twee jaar kan de 
medewerker in vaste dienst komen. 
 
Op basis van de prognose ligt de doelstelling 
voor 2020 op 491 banen. Tot en met 2023 (de 
looptijd van de banenafspraak) moeten er nog 
177 banen extra (= 125 fte) gerealiseerd worden. 
De prognose voor 2023 is een doelstelling 
van 622 banen. Deze doelstelling is berekend 
op basis van de door het Rijk vastgestelde 
percentage van het aantal verloonde uren dat 
ingevuld moet worden voor de banenafspraak.

De gemeente Amsterdam heeft ook een ambitie 
om beschutte werkplekken aan te bieden. Tot nu 
toe zijn er 4 Beschut Werkplekken gerealiseerd 
(peildatum 1 januari 2020).

Samenwerking met werkgevers
Direct na de start van de Sociaal Werkkoepel 
is samen met werkgevers een agenda 
opgesteld voor de samenwerking in het 
netwerk. Het afgelopen jaar is in uiteenlopende 
bijeenkomsten, variërend van grote conferenties 
en netwerkbijeenkomsten tot kleinschaligere 
themasessies met veel partners van de Sociaal 
Werkkoepel aan deze agenda gewerkt. In bijlage 
2 is een overzicht bijgevoegd van evenementen, 
interventies en andere initiatieven van de 
Sociaal Werkkoepel.

 • Veel grotere werkgevers gaan vooral uit van hun reguliere 
vacatures (en de daarbij horende functie-eisen). Deze 
sluiten veelal niet aan op de profielen van werkzoekenden 
die de gemeente in begeleiding heeft. Grotere werkgevers 
vinden het vaak lastiger om hun organisatie aan te 
passen, zodat er functies ontstaan die wel aansluiten op 
de doelgroep. Inzetten op informeren en bewustwording 
van werkgevers.

 • Vanuit de gemeente wordt jobcoaching aangeboden. 
Het werken met deze doelgroep vraagt echter ook 
om (dagelijkse) begeleiding op de werkvloer door de 
werkgever. Het blijkt niet altijd mogelijk voor werkgevers 
om deze begeleiding in voldoende mate te bieden.

 • Inzicht in kandidaten. Werkgevers geven aan dat 
ze onvoldoende inzicht hebben in het aanbod van 
werkzoekenden. Continueren van het organiseren van 
Meet & Greets (branche-of functiegericht) om werkgevers 
kennis te laten maken met meerdere kandidaten. In het 
voorjaar van 2020 wordt daarnaast gestart met de pilot 
“Hallo Werk”, waarbij werkgevers en werkzoekenden via 
een portal direct met elkaar in contact kunnen komen. 

Figuur 13: Realisatie banenafspraak gemeente Amsterdam

445
622

2019

Behaald
Doelstelling

2023

Aandachtspunten:
 • De gemeente Amsterdam voldoet 
aan haar doelstelling in het kader 
van de banenafspraak. Deze 
medewerkers zijn op bovenformatieve 
functies werkzaam via een hiervoor 
gereserveerd centraal budget. In 
overleg met afdelingen wordt steeds 
gekeken hoe de doorstroom van 
medewerkers op de banenafspraak 
naar vaste formatieplekken kan 
worden vormgegeven. 

 • Het blijkt lastig om binnen de 
gemeente Beschut Werkplekken te 
vinden die aansluiten bij de wensen en 
profielen van werkzoekenden met een 
beschut indicatie. Er wordt onderzocht 
hoe Beschut Werk op andere manieren 
georganiseerd kan worden binnen 
de gemeente.

Figuur 10: Unieke werkgevers met actieve plaatsingen in het kader van  

de Participatiewet

reguliere werkgevers
Dienstverband bĳ:

Pantar
sociale firma’s

Totaal

1.201
67%

19%

14%

Pantar
In dienst bij reguliere werkgevers
Werkzaam bij sociale firma's 
Gedetacheerd bij reguliere werkgevers

Totaal

3.013
76%

6%

3%

15%

Figuur 11: Verdeling werkgevers Participatiewet

Figuur 12: Verdeling werkgevers regeling sociale 

werkvoorziening 



Figuur 14: Inkoop door de gemeente bij sociale firma’s

Figuur 15: Inkoop bij sociale firma’s door opdrachtnemers met 

SROI verplichting

Figuur 16: Inkoop bij Pantar door opdrachtnemers 

met SROI verplichting
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Om meer werkgelegenheid te realiseren 
voor sociaal werk koopt de gemeente in bij 
sociale firma’s en bij Pantar. Er wordt ook 
ingekocht bij sociale firma’s en Pantar door 
opdrachtnemers van de gemeente met een 
social return verplichting (SROI). Dit is een 
verplichting om een sociale tegenpresentatie te 
leveren bij aanbestedingen boven de Europese 
aanbestedingsgrens. Deze tegenprestatie is 
primair gericht op werk(ervarings)plekken voor 
mensen met een afstand tot de afstandsmarkt. 
Als dit niet mogelijk is dan wordt de 
opdrachtnemer gevraagd om een andere sociale 
tegenprestatie te leveren. Een van de manieren 
om hier invulling aan te geven is door in te kopen 
bij sociale firma’s en Pantar.

De Sociaal Werkkoepel brengt de ambitie op 
sociaal inkopen samen met Bureau Social Return 
onder de aandacht binnen de gemeente en 
stimuleert in samenwerking met opdrachtgevers/
budgethouders, Lead Buyers en Concern Inkoop 
dat er zoveel mogelijk sociaal wordt ingekocht. 
Daarnaast brengt de Sociaal Werkkoepel 
sociaal inkopen onder de aandacht bij alle 
samenwerkingspartners in het netwerk.

In figuur 14 is zichtbaar hoe de inkoop door de 
gemeente bij sociale firma’s zich ontwikkeld 
heeft.

5.
Gemeente als 
opdrachtgever:  
sociaal inkopen
Het aantal mensen dat aan het werk kan in sociaal werk is leidend voor 
de hoeveelheid werk dat georganiseerd zal moeten worden bij bedrijven, 
sociale firma’s, maatschappelijke organisaties, Pantar en de gemeente. 

2017

650.000

2018

866.540
2019

933.880

“ We juichen het van harte toe dat de 
gemeente Amsterdam sociaal werk 
stimuleert via de Sociaal Werkkoepel. 
Binnen de koepel kunnen sociale 
ondernemingen elkaar vinden en 
versterken, waardoor er weer een 
volgend bruikbaar stuk in de puzzel  
erbij is gekomen om uiteindelijk meer 
mensen met een arbeidsbeperking  
aan werk te krijgen.”

 Paul Malschaert van Swink

In 2018 heeft de gemeente voor 16,2 miljoen 
direct ingekocht bij Pantar. In 2019 is er in totaal 
voor 17,5 miljoen ingekocht door de gemeente.
Hoewel er een stijgende lijn zit in het inkopen 
door de gemeente bij sociale firma’s en Pantar 
is de praktijk weerbarstig en minder maakbaar 
dan we vanuit de doelstellingen ten aanzien van 
sociaal werk zouden willen.

De daling van inkoop bij Pantar door 
opdrachtnemers met een SROI verplichting wordt 
met name veroorzaakt door het aflopen van een 
aantal contracten in 2019 waar nog geen nieuwe 
invulling op plaatsvindt. 

In de brief ‘Versterken positie sociale firma’s in 
Amsterdam’ van 17 december 2019 is een aantal 
acties opgenomen waarmee het college gaat 
werken aan de versterking van sociale firma’s. Het 
betreft acties op het gebied van doorlichting van 
het inkoopproces en promotie, bevordering van 
instroom en het versterken van het partnerschap. 
Hierin is ook aandacht voor de ambassadeursrol 
van de gemeente richting bedrijven om inkopen 
bij sociale firma’s te stimuleren.

Aandachtspunten:
 • Verder versterken van het partnerschap 
met sociale firma’s in het netwerk van 
de Sociaal Werkkoepel.

 • Het vergroten van de kennis over  
en bewustwording van het belang  
van sociaal inkopen binnen en buiten 
de gemeentelijke organisatie.

 • Het blijkt lastig om een stabiel  
volume sociaal inkoop door 
opdrachtnemers met een SROI 
verplichting te bewerkstelligen.

2018 1637€ 566.879,-

2017 1624€ 236.956,-

1826€ 547.495,-2019

Sociale firma’s
Aantal

opdrachtnemersWaarde

2018 27€ 739.961,-

2017 18€ 271.846,-

10€ 304.530,-2019

Aantal
opdrachtnemersWaarde
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 Tussenrapportage voortgang Sociaal Werkkoepel

Sociaal werk
Onder sociaal werk verstaan we in Amsterdam 
werken met een arbeidsovereenkomst en een 
salaris met inzet van subsidie en/of begeleiding 
via gemeentelijke regelingen. Sinds 2015 worden 
voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking 
en/of verminderde loonwaarde instrumenten van 
de Participatiewet ingezet. Voor 2015 vond de 
ondersteuning van deze doelgroep voornamelijk 
plaats via de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) 
en de Wajong. 

Werken naar loonwaarde
Werknemers van wie de arbeidsproductiviteit 
minder hoog is dan van een gemiddelde 
reguliere werknemer. De werkgever ontvangt 
loonkostensubsidie op basis van de loonwaarde 
van de medewerker (of in het geval van een 
Wajong: loondispensatie). Tevens kan er 
gebruik worden gemaakt van jobcoaching 
door de gemeente en kan de no-riskpolis van 
toepassing zijn. 

Beschut Werk
Werknemers voor wie bij het werk extra 
begeleiding en/of aanpassing van de 
werkplek nodig is, waarbij dit in een reguliere 
werkomgeving doorgaans niet goed te realiseren 
valt. Dit wordt vastgesteld door middel van een 
advies van het UWV. De werkgever ontvangt 
loonkostensubsidie op basis van de loonwaarde 
van de medewerker. Daarnaast ontvangt de 
werkgever een vergoeding voor de begeleiding 
van de werknemer en is de no-riskpolis 
van kracht. 

Gemeenten krijgen van het Rijk middelen om 
beschut werk te organiseren. Deze bijdrage 
is gebaseerd op een geraamde behoefte aan 
beschut werk, die op termijn oploopt tot 30.000 
werkplekken landelijk.

Regulier werk met jobcoaching
Medewerkers met een arbeidsbeperking die 
betaald werk verrichten bij een werkgever, 
waarbij wel extra begeleiding wordt geboden 
maar geen loonkostensubsidie. Dit laatste 
vanwege de productiviteit van de werknemer 
of omdat de werkgever ervoor kiest om geen 
loonkostensubsidie te ontvangen. Wanneer 

de werknemer behoort tot de doelgroep 
Banenafspraak is tevens de no-riskpolis 
van kracht.

Noriskpolis
De no-riskpolis zorgt ervoor dat de werkgever 
financiële compensatie ontvangt als een 
werknemer ziek wordt. De no-riskpolis geldt 
voor werknemers die behoren tot de doelgroep 
Banenafspraak of de doelgroep Beschut Werk.

“Nieuwe doelgroep”
Amsterdammers met een arbeidsbeperking 
en/of verminderde loonwaarde die via de 
regelingen van de Participatiewet werken bij 
reguliere werkgevers, sociale firma’s of Pantar. De 
belangrijkste instrumenten die hiervoor ingezet 
worden zijn werken naar loonwaarde, Beschut 
Werken en jobcoaching.

“Oude doelgroep”
Amsterdammers met een arbeidsbeperking en/
of verminderde loonwaarde die eind 2014 aan 
het werk waren via de WSW of een Wajong-
uitkering hadden. Sinds 2015 vindt in deze oude 
regelingen geen nieuwe instroom meer plaats 
van werkzoekenden met een arbeidsbeperking. 
Van de Amsterdamse Wsw-werknemers werkt 
een grote groep bij SW-bedrijf Pantar; daarnaast 
is er een groep Wsw-werknemers die vanuit 
een gemeentelijk dienstverband worden 
gedetacheerd of in dienst zijn bij een reguliere 
werkgever met een loonkostensubsidie. Het 
‘oude bestand’ neemt met circa 5% per jaar af 
(door pensioen, overlijden en verhuizen).

Reguliere werkgevers
Alle werkgevers met uitzondering van Pantar en 
sociale firma’s.

Banenafspraak
Een afspraak – Sociaal Akkoord – die in 2013 is 
tot stand gekomen in de Stichting van de Arbeid. 
Hierbij hebben werkgevers aangegeven tot 2026 
100.000 extra werkplekken te bieden aan mensen 
met een arbeidsbeperking. In aanvulling hierop is 
aangegeven dat overheidswerkgevers nog eens 
25.000 werkplekken zullen bieden. Wanneer de 
realisatie van deze aantallen achterblijft, kan een 
wettelijke financiële heffing gaan gelden. 

Bijlage 1.
Definities

Bijeenkomsten/evenementen 
 • Commissarissendiner Deelnemingen Sociaal 
Ondernemerschap (12 juni 2018).

 • Werksessie met reguliere werkgevers en sociale 
firma’s (12 juli 2018)

 • HRM bijeenkomst “sociaal ondernemerschap” 
met en voor reguliere werkgevers en sociale 
firma’s (30 november 2018). 

 • Werkconferentie samen met Meedoenwerkt  
(17 januari 2019).

 • Werktafel ‘Werken in de Zorg’ met bestuurders 
van zorginstellingen (8 juli 2019)

 • 2 werksessies met partners over VSO en 
praktijkschooljongeren (5 maart en 18 juni 2019), 

 • Mix en match markt voor werkzoekenden met 
een psychische kwetsbaarheid (28 maart 2019) 

 • Ronde tafel bijeenkomst over Sociaal Inkopen 
met De Omslag, Inkoop, Bureau Social Return  
en EZ (8 april 2019)

 • Conferentie ‘Buying for Social Impact’ samen 
met De Omslag (26 juni 2019)

 • 4 werksessies met werkgevers ‘Van werk naar 
werk’ (maart t/m oktober 2019)

 • Zomerbijeenkomst voor alle partners (4 juli 2019)
 • Netwerkgalerie met video – pitches 
werkzoekenden i.s.m. Green Business Club 
Zuidas (16 september en 2 december)

 • Event 100e plaatsing bij Milieuwerk  
(17 oktober 2019)

 • 3 vervolgsessies met partners over VSO en 
praktijkschooljongeren (oktober 2019)

 • Hosten van een netwerktafel op MKB 
Amsterdam congres (15 november 2019)

 • Bijdrage aan Buy Social Overheid bijeenkomst 
(22 november 2019)

 • Vervolg Werktafel Werken in de Zorg  
(22 november 2019)

 • Matchingsessie Van werk naar werk met Asito  
als host (3 december 2019)

 • Elke 4-6 weken vinden Meet & greets plaats 
waarbij werkzoekenden en werkgevers met 
elkaar in contact worden gebracht. 

 • 2 Werkbeurzen voor klanten en werkgevers in 
Nieuw-West (28 november en 19 december)

Initiatieven
 • Prijsvraag Sociaal Werk-prijsuitreiking door de 
wethouder op 3 december 2018

 • Deelname Pilot Edunova Zorg-Werk geïnitieerd 
door Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (maart 2019)

 • Samenwerkingsafspraak HVA, UvA, Pantar en 
gemeente Amsterdam (september 2019)

 • Pilot ‘Praktijkleren met een praktijkverklaring’  
in het mbo (september 2019)

 • Netwerk “99 van Amsterdam” verbonden aan 
Sociaal Werkkoepel

 • T.b.v. nieuwe aanbesteding catering het initiatief 
genomen om met Facilitair Bureau  
in gesprek te gaan met alle sociale partijen  
(5 maart 2019)

 • Onderzoek sociale invulling lunchvoorziening op 
3 stadsdeel locaties (juni 2019 - heden)

 • Samen met bureau Social Return in gesprek met 
opdrachtgevers over aanbestedingen Circulair 
Textiel en Kringloop om kansen voor sociaal werk 
te stimuleren (2019) 

Communicatiemiddelen
 • Animatiefilm over doel Sociaal Werkkoepel 
(2018)

 • Routekaart ontwikkeld samen met werkgevers en 
sociale firma’s (12 juli 2018)

 • Factsheet sociaal werk voor GMT en cluster 
Sociaal (november 2018)

 • Lancering website Sociaal Werkkoepel  
(januari 2019)

 • Diverse filmpjes over sociaal werkgeverschap bij 
diverse werkgevers (zie website)

Interne partners
 • Bespreking Sociaal Werk in het GMT  
(7 november 2018)

 • Klankbordgroep directeuren ingesteld 
(bijeenkomsten 11 februari 2019 en  
17 oktober 2019).

 • Presentaties over opgave Sociaal Werk in diverse 
(cluster) Management Teams (2019)

 • Introductie van diverse sociale firma’s bij 
potentiele opdrachtgevers gemeente (2019)

 • Advies directie Parkeren over structuur en 
inbedding sociaal werk (2019)

 • Intern event in het kader van meer dan 1.000 
actieve plaatsingen Participatiewet ‘Markeren en 
leren’ (26 november 2019)

Bijlage 2.
Voorbeelden acties Sociaal Werkkoepel 
vanaf maart 2018 t/m december 2019 
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