
Onderwerp: Corona-meldpunt sociale firma’s 
 
Geachte partner,  
 
Als sociale firma bent u een zeer waardevolle partner voor de gemeente Amsterdam. Door het 
bieden van arbeidmatige dagbesteding en/of betaald werk voor kwetsbare Amsterdammers 
vervult u een belangrijke maatschappelijke functie. De gemeente wil waar mogelijk de continuïteit 
van deze waardevolle banen en/of werkplekken ondersteunen. Daarom stelt de gemeente een 
tijdelijk ‘Corona meldpunt sociale firma’s’ in.  
 
Knelpunten melden bij Corona-meldpunt  
Uit een eerste inventarisatie van Stichting De Omslag in opdracht van de gemeente blijkt dat de 
gevolgen van de corona-crisis voor sociale firma’s groot zijn. De gemeente wil de actuele en 
verwachte ontwikkelingen binnen sociale firma’s op de voet volgen. Wij nodigen u daarom uit om  
uw knelpunten te melden bij het Corona meldpunt sociale firma’s’. Ook zijn wij benieuwd hoe 
groot de impact van de 1,5 meter samenleving is, nu een aantal maatregelen vanaf juni versoepeld 
wordt.  
 
Scherp krijgen wat nodig is 
Doel van het meldpunt is om tijdig knelpunten binnen sociale firma’s scherp te krijgen en te 
onderzoeken welke inzet, aanvullend op de bestaande (landelijke) maatregelen, nodig en mogelijk 
is om bij te dragen aan het behoud van de banen en werkplekken. Als extra maatwerk daarvoor 
nodig is verkennen we met u of en hoe wij u steun kunnen bieden. 
 
Wat doet de gemeente al 
De gemeente heeft, aanvullend op landelijke maatregelen, al een aantal acties ingezet om de 
gevolgen van de Corona-crisis op te vangen. Gemeentelijke subsidies voor loonkosten en 
begeleiding in het kader van de Participatiewet en de gecontracteerde zorg binnen de Wet 
maatschappelijke ondersteuning worden doorbetaald. Daarbij zal de NOW-bijdrage niet worden 
gekort op de loonkostensubsidie in verband met verminderde arbeidsproductiviteit. Bij het 
stoppen van werkzaamheden door gedetacheerde werknemers door de gemeente wordt door de 
gemeente geen inleenvergoeding geïnd.  
 
Hoe knelpunten melden  
Het Corona meldpunt sociale firma’s wordt ingericht onder de Sociaal Werkkoepel Amsterdam 
Voor het melden van knelpunten kunt u contact opnemen met: 
Voor sociale firma’s: 
Inge Dullens, i.dullens@amsterdam.nl, tel. 06-23149108 
Annemarie Klip, a.klip@amsterdam.nl, tel. 06-83624128 
Voor Wmo-zorgaanbieders:  
Martijn de Wit, m.de.wit@amsterdam.nl , tel. 06-20278743 
 
Blijf gezond en wij horen graag van u.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Erwin Schut, programmamanager Sociaal Werkkoepel 
Annemarie Stokman, Manager Zorg a.i. 


