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Hoofdstuk 1: inleiding 

1.1 Aanleiding en vraagstelling 

Kernpunten 

■ De gemeente Amsterdam 

ziet zich geconfronteerd 

met verschillende 

uitdagingen in het 

sociale domein. 

■ Zij verwacht dat sociale 

firma’s een belangrijke 

rol spelen bij het 

aangaan daarvan. 

■ Om het ontstaan en de 

groei van sociale firma’s 

te stimuleren heeft zij 

behoefte aan inzicht in 

ervaren belemmeringen. 

■ In het onderzoek gaan we 

in op het huidige 

speelveld van sociale 

firma’s en doen 

aanbevelingen voor de 

toekomstige omgang met 

sociale firma’s. 

Aanleiding 

In de nabije toekomst ziet de gemeente Amsterdam zich 

geconfronteerd met verschillende uitdagingen op het gebied 

van (arbeidsmatige) dagbesteding, door: 

■ De opgave alternatieve financiering te zoeken voor de 

dagbesteding van OGGZ cliënten; 

■ Het programma Welzijn nieuwe stijl; 

■ De decentralisatie van AWBZ-begeleiding; 

■ De voorgenomen introductie van de Participatiewet. 

Binnen het door deze ontwikkelingen gevormde kader, ziet 

de gemeente Amsterdam een belangrijke rol voor sociale 

firma’s om de verbinding tussen de voorheen gescheiden 

domeinen van zorg en arbeid te bevorderen. De 

dagbesteding die sociale firma’s bieden kenmerkt  zich door 

grote aandacht voor het activeren van doelgroepen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt en het bieden van goede 

perspectieven op uitstroom naar regulier werk. 

Daarnaast bestaat het beeld dat sociale firma’s deze 

begeleiding op een doelmatige manier kunnen aanbieden, 

omdat zij een belangrijk deel van hun inkomsten uit 

commerciële activiteiten halen. Hierdoor zijn zij minder, of  

soms zelfs niet, afhankelijk van publieke financiering. 

In Amsterdam zijn nog weinig sociale firma’s actief  en 

maatschappelijke organisaties  hebben aangegeven dat de 

gemeente meer kan doen om sociale firma’s te stimuleren. 

Hierdoor bestaat het beeld dat het potentieel van sociale 

firma’s niet voldoende wordt benut. Onbedoeld kan 

gemeentelijk beleid (of het gebrek daaraan) het ontstaan of 

de groei van sociale firma’s in de weg staan.  

Vraagstelling 

Om een antwoord te vinden op deze uitdagingen heeft de gemeente Amsterdam 

behoefte aan inzicht in de meerwaarde van sociale firma’s, de belemmeringen 

die zij ervaren en de kosten(voordelen) die gepaard gaan met de inzet van 

sociale firma’s. Hierbij is zij op zoek naar praktische aanbevelingen om vanaf 

2013 afspraken te kunnen maken met sociale firma’s en hen verder te kunnen 

stimuleren. 

Om deze behoeften verder te concretiseren heeft de gemeente Amsterdam 

KPMG Plexus elf onderzoeksvragen voorgelegd (zie bijlage A). Deze vragen 

hebben betrekking op een aantal thema’s, zoals de regelingen waar sociale 

firma’s gebruik van maken en de doelgroepen die zij begeleiden. In het figuur 

hieronder geven wij de verschillende thema’s en hun onderlinge relatie weer. 

Daarbij geven we steeds aan welke onderzoeksvragen op het thema betrekking 

hebben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1.1: schematische weergave onderzoeksvragen 
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Hoofdstuk 1: inleiding 

1.2 Aanpak en leeswijzer 

Kernpunten 

■ Bij het onderzoek is een 

brede vertegenwoor-

diging uit het sociale 

domein betrokken. 

■ We hebben de voorlopige 

onderzoeksresultaten 

gevalideerd en aangevuld 

in een expertsessie. 

■ Dit eindrapport bevat de 

conclusies uit het 

volledige onderzoek. 

■ Het eindrapport is 

opgebouwd langs de 

verschillende thema’s 

van het onderzoek: 

– Definitie en speelveld; 

– Doelgroepen; 

– Financiën; 

– Sterktes en zwaktes; 

– Aanbevelingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1.2: onderzoeksstappen 

Aanpak 

Om de vragen te kunnen beantwoorden, hebben we een projectaanpak gehanteerd die gericht was op het 

betrekken van een brede vertegenwoordiging uit het sociale domein. We hebben deze vertegenwoordiging 

benut voor het opdoen van inzichten en het ophalen van ervaringen en meningen ten aanzien van het 

huidige speelveld van sociale firma’s en hun (mogelijk) toekomstige rol in het sociale domein. 

Concreet bestond de projectaanpak uit de volgende stappen: 

■ Een literatuuronderzoek naar nationale en internationale definities van sociale firma’s; 

■ Voeren van interviews met betrokkenen uit het sociale domein: zowel van sociale firma’s als 

zorginstellingen en maatschappelijke organisaties (zie bijlage B voor een overzicht); 

■ Analyse van de verzamelde onderzoeksgegevens en het voorbereiden van een expertsessie; 

■ Valideren en aanvullen van de voorlopige onderzoeksresultaten tijdens een expertsessie; 

■ Doen van kostenonderzoek onder betrokken sociale firma’s; 

■ Samenstellen van een rapportage op basis van de onderzoeksresultaten. 

 

Leeswijzer 

Dit eindrapport bevat de resultaten van de hierboven beschreven projectaanpak. Het rapport is geordend 

naar de verschillende thema’s die in het onderzoek aan bod kwamen. In hoofdstuk 2 gaan we in op de 

vraag wat de definitie van sociale firma’s is en geven we een beeld hoe het huidige speelveld van sociale 

firma’s eruit ziet (onderzoeksvraag 1). In hoofdstuk 3 besteden we aandacht aan de doelgroepen die bij 

sociale firma’s werken en kijken vooruit door te kijken welke doelgroepen sociale firma’s in de toekomst 

kunnen bedienen (vragen 2, 3, 7, 8 en 9). 

In hoofdstuk 4 gaan we in op de kosten en inkomsten van sociale firma's. We geven aan welke kosten 

sociale firma’s maken ten opzichte van reguliere bedrijven en welke sociale resultaten daar tegenover 

staan. Daarnaast bespreken we de inkomsten van sociale firma’s, zowel die uit commerciële activiteiten 

als uit publieke regelingen (vragen 4, 5, 10). In hoofdstuk 5 bespreken we de sterktes en zwaktes van 

sociale firma’s en gaan we in op de knelpunten en belemmeringen die zij ervaren.  

Tot slot doen we in hoofdstuk 6 een aantal  concrete aanbevelingen over de wijze waarop de gemeente 

Amsterdam sociale firma’s in de toekomst het beste kan inzetten om de gewenste sociale doelstellingen te 

bereiken (vragen 6 en 11) 

 

Literatuur-

onderzoek 

Interviews 

Analyse 

Validatie en 

aanvulling 

Kostenonderzoek 

Rapportage 
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Hoofdstuk 2: sociale firma’s 

2.1 Sociale firma’s in en rond Amsterdam 

Kernpunten 

■ De literatuurstudie laat 

grote verschillen zien 

tussen definities van 

sociale firma’s. 

■ In het onderzoek hebben 

we een werkdefinitie 

gehanteerd en deze 

verder aangescherpt. 

■ Tijdens individuele 

gesprekken en de 

expertsessie was zowel 

overeenstemming als 

discussie over 

kenmerken van sociale 

firma’s. 

■ Op basis van de 

discussie zijn we 

gekomen tot een aantal 

kenmerken dat onderdeel 

moet uitmaken van een 

definitie. 

Inleiding 

Als onderdeel van het onderzoek heeft de gemeente Amsterdam 

gevraagd inzicht te geven in het huidige speelveld van sociale firma’s 

in en om de stad Amsterdam. Om  te bepalen welke projecten met 

arbeidsmatige dagbesteding we kunnen beschouwen als sociale firma, 

is het van belang eerst een definitie op te stellen. In deze paragraaf 

gaan we in op hoe een sociale firma gedefinieerd kan worden. 

Vervolgens tonen we op basis van de elementen uit die definitie een 

selectie uit een lijst met werkprojecten in Amsterdam. De 

geselecteerde initiatieven beschouwen we, gezien de definitie, als 

sociale firma. 

In deze selectie maken we vervolgens onderscheid tussen sociale 

firma’s met en zonder buurtgericht karakter. Hierbij geven we eerst aan 

wat we verstaan onder een sociale firma met buurtgericht karakter. 

 

Definitie van sociale firma’s 

Uit de literatuurstudie die we bij de start van het onderzoek hebben 

uitgevoerd, bleek dat er geen eenduidige definitie van sociale firma’s 

bestaat (Bruins en Regter 2008; Smit e.a. 2008; Smit e.a. 2011; Smit 

en Minderhout 2003). Voor het onderzoek hebben wij daarom een 

werkdefinitie gehanteerd en deze in gesprekken met betrokkenen 

verder aangescherpt. De werkdefinitie, die is gebaseerd op de 

verschillende onderzochte bronnen, luidt als volgt: 

 

 

 

 

 

 

 Gedurende de gesprekken is gebleken dat over een aantal elementen  

van deze definitie overeenstemming bestaat, maar over een aantal ook 

discussie. Op basis van de gevoerde gesprekken en de discussie 

tijdens de expertsessie zijn we gekomen tot de volgende elementen 

die onderdeel moeten uitmaken van een definitie van sociale firma’s: 

■ De onderneming kent een zelfstandige bedrijfsvoering en is voor 

eigen risico van de ondernemer; 

■ De onderneming levert producten en/of diensten die concurrerend 

zijn op de markt; 

■ Van de in de onderneming werkzame mensen heeft een 

substantieel deel een afstand tot de arbeidsmarkt; 

■ De onderneming haalt minimaal 50% van de omzet uit commerciële 

activiteiten; 

■ De onderneming investeert eventuele winst uit de onderneming in 

de verdere ontwikkeling ervan. 

 

Tussen betrokkenen bestaat discussie over het aantal medewerkers 

met een functiebeperking dat in een sociale firma werkzaam is. Het 

blijkt hierbij lastig een concreet percentage te hanteren; we hebben 

daarom gekozen voor een kwalitatieve formulering van dit element. 

Met de genoemde elementen kan een sociale firma’s als volgt 

gedefinieerd worden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociale firma’s zijn particuliere bedrijven, waarbij de 

ondernemer voor eigen rekening en risico een bedrijf voert 

met als belangrijke missie het naar vermogen inzetten van 

mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. 

Tenminste 35% van de medewerkers bestaat uit mensen 

met een functiebeperking. 

 

Sociale firma’s zijn particuliere bedrijven, waarbij de 

ondernemer voor eigen rekening en risico een bedrijf voert 

dat met haar producten of diensten concurrerend is op de 

markt en waarvan een substantieel deel van de 

medewerkers een afstand tot de arbeidsmarkt heeft. Het 

bedrijf haalt minstens de helft van haar omzet uit 

commerciële activiteiten en investeert eventuele winst in 

de verdere ontwikkeling van de organisatie.  
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Hoofdstuk 2: sociale firma’s 

2.1 Sociale firma’s in en rond Amsterdam 

Kernpunten 

■ Aan de definitie van 

sociale firma’s is een 

aantal criteria voor 

sociale firma’s te 

ontlenen. 

■ Met behulp van deze 

criteria hebben we een 

stapsgewijze selectie van 

sociale firma’s gemaakt. 

■ Voor de selectie hebben 

we gebruik gemaakt van 

een groslijst met 

werkprojecten die tijdens 

de expertsessie is 

gevalideerd. 

 

Selectie van sociale firma’s 

Met een definitie van sociale firma’s konden we een selectie maken  van 

werkprojecten in en rond Amsterdam die aan deze definitie voldoen. We 

hebben ons hierbij gebaseerd op een groslijst met werkprojecten afkomstig van 

de website Jekuntmeer.nl, beheerd door Stichting De Omslag. Deze lijst 

hebben betrokkenen bij het onderzoek vervolgens aangevuld tijdens  de 

expertsessie. 

Om uit deze groslijst een selectie van sociale firma’s te maken hebben we een 

stapsgewijze methode gehanteerd door per criterium te bepalen welke 

werkprojecten voldoen en welke niet (zie figuur 2.1). Dit selectieproces heeft 

geleid tot een shortlist van sociale firma’s die aan de gestelde definitie voldoen 

(zie tabel 2.1). Zie voor een totaaloverzicht bijlage C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabel 2.1: selectie van sociale firma’s die voldoen aan de definitie 

Groslijst werkprojecten in Amsterdam 

Selectie Uitval 

Criterium 1: Zelfstandige bedrijfsvoering 

voor risico van ondernemer 

Selectie Uitval 

Criterium 2: Concurrerende producten en 

diensten 

Selectie Uitval 

Criterium 4: Minstens 50% commerciële 

inkomsten 

Selectie Uitval 

Criterium 3: Substantieel aantal 

medewerkers met functiebeperking 

Sociale firma’s Uitval 

Criterium 5: Eventuele winst wordt 

geïnvesteerd in de onderneming 

Figuur 2.1: selectie van sociale firma’s 

Sociale firma’s die voldoen aan de definitie 

Brouwerij de Prael  

BSN Werkervaringsbedrijf  

CoffeeMania  

De Badcuyp  

Fifteen  

Happy Workers  

Kringloopwinkel De Lokatie  

Stichting Milieuwerk  

Zone3  
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Hoofdstuk 2: sociale firma’s 

2.1 Sociale firma’s in en rond Amsterdam 

Kernpunten 

■ Meerdere werkprojecten 

voldoen niet aan de 

definitie van sociale 

firma’s omdat zij 

onderdeel zijn van 

grotere organisaties. 

■ Deze werkprojecten zijn 

in potentie wel sociale 

firma’s en moeten 

daarom niet uit het oog 

verloren worden. 

■ Buurtgerichte sociale 

firma’s beschouwen een 

specifieke buurt als 

afzetmarkt of bieden 

werk aan mensen uit een 

specifieke buurt. 

■ In hun missie en/of visie 

is opgenomen dat zij 

actief willen bijdragen 

aan de leefbaarheid in 

buurten. 

Sociale firma’s in potentie 

Er zijn projecten die niet volledig voldoen aan de definitie van sociale 

firma’s. Hieronder zijn zowel projecten die slechts aan één of enkele 

criteria voldoen, als ook projecten die slechts op een enkel punt 

afwijken van de definitie. Hoewel zij strikt genomen, volgens de 

gehanteerde definitie, geen sociale firma zijn, kan deze laatste groep 

vanuit het perspectief van de gemeente Amsterdam evengoed 

interessant zijn voor doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

en het bieden van goede perspectieven op uitstroom naar regulier 

werk.  

Een belangrijk deel van de werkprojecten in deze groep hebben veel 

kenmerken gemeen met sociale firma’s, maar zijn onderdeel van een 

grotere organisatie en voldoen daarom niet aan de gestelde definitie. 

De onderneming kent dan geen zelfstandige bedrijfsvoering en is niet 

voor eigen risico van de ondernemer; 

In veel gevallen gaat het om een juridische en/of financiële relatie met 

een zorginstelling. De projecten kunnen op deze manier profiteren van 

facilitaire en administratieve ondersteuning bij hun bedrijfsvoering en 

hebben betere toegang tot investeringskapitaal. Daarnaast kunnen 

risico’s worden afgedekt door de grotere organisatie. 

Ondanks hun afhankelijkheidsrelatie kunnen deze werkprojecten op 

dezelfde wijze bijdragen aan het realiseren van sociale doelstellingen 

als sociale firma’s die volledig zelfstandig zijn. Zij kunnen immers 

alsnog een belangrijk aandeel commerciële inkomsten hebben en 

daardoor kosteneffectief arbeidsmatige dagbesteding bieden aan 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  

Het is daarom van belang deze projecten niet uit het oog te verliezen. 

De gemeente Amsterdam kan de potentie van deze werkprojecten als 

sociale firma op twee manieren benutten: 

 

■ Door deze werkprojecten als sociale firma te behandelen. 

■ Door hen te ondersteunen bij  het ondernemerschap en het vinden 

van financiering, kan de gemeente deze werkprojecten helpen om 

zelfstandige sociale firma’s te worden.  

 

Buurtgerichte projecten 

Naast het maken van een selectie van werkprojecten die  aan de 

gestelde definitie van sociale firma’s voldoen, hebben we ook gekeken 

naar sociale firma’s die buurtgericht werken. In overleg met de 

gemeente Amsterdam hanteren we daarvoor de volgende definitie: 

 

 

 

 

 

 

Om buurtgerichte sociale firma’s aan te wijzen hebben we in kaart 

gebracht op welke schaal sociale firma’s hun producten en/of diensten 

afzetten (de afzetmarkt: buurt, stad of regio) en op welke schaal 

sociale firma’s arbeidsmatige dagbesteding bieden (het werkgebied: 

alleen cliënten uit de buurt of stadsbreed ). In tabel 2.2 op de volgende 

pagina vatten we de resultaten van deze inventarisatie samen. 

Naar aanleiding van deze inventarisatie kunnen we concluderen dat 

één van de sociale firma’s die aan de definitie voldoet gekenmerkt kan 

worden als buurtgericht project. 

 

 

Buurtgerichte sociale firma’s richten zich op het leveren 

van producten en/of diensten in een specifieke buurt, of op 

het bieden van arbeidsmatige dagbesteding aan mensen 

uit een specifieke buurt. Zij werken actief mee aan het 

verbeteren van de leefbaarheid in specifieke buurt(en). 
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Hoofdstuk 2: sociale firma’s 

2.1 Sociale firma’s in en rond Amsterdam 

Kernpunten 

■ Eén van de geselecteerde 

sociale firma’s werkt 

buurtgericht; twee 

andere werken regionaal 

of breder. De overige 6 

sociale firma’s werken 

binnen de stad 

Amsterdam. 

■ Onderzochte sociale 

firma’s voldoen niet 

allemaal (volledig) aan de 

definitie van sociale 

firma’s. In de rapportage 

maken we onderscheid 

tussen sociale firma’s en 

onderzochte sociale 

firma’s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabel 2.2: afzetmarkt en werkgebied van sociale firma’s 

 

Resultaten: sociale firma’s en hun werkgebied 

Op basis van de selectie van sociale firma’s en het typeren van de 

geografische oriëntatie van sociale firma’s ontstaat het beeld dat het 

merendeel van de sociale firma’s stadsbreed werkt. Eén sociale firma 

werkt buurtgericht en twee sociale firma’s werkt regionaal of breder. 

Tabel 2.3 toont de aantallen sociale firma’s per type. 

De selectie van sociale firma’s die we in dit hoofdstuk hebben 

gemaakt, komt niet overeen met de populatie van organisaties die we 

bij dit onderzoek betrokken hebben (zie bijlage B). Zo zijn er sociale 

firma’s die we niet gesproken hebben en ondernemingen die we wel 

gesproken hebben, maar niet (volledig) aan de definitie van sociale 

firma’s voldoen.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.3: aantallen sociale firma’s in en rond Amsterdam 

Type Aantal sociale firma’s 

Buurtgericht 1 

Stadsgericht 6 

Regiogericht 2 

Sociale firma Afzetmarkt Werkgebied 

Brouwerij de Prael  Regio Stad 

BSN Werkervaringsbedrijf  Stad Stad 

CoffeeMania  Buurt Buurt 

De Badcuyp  Stad Stad 

Fifteen Regio Regio 

Happy Workers  Stad Stad 

Kringloopwinkel De Lokatie  Stad Stad 

Stichting Milieuwerk  Stad Stad 

Zone3  Stad Stad 

Om die reden zullen we in de verdere rapportage alleen spreken van 

sociale firma’s wanneer we het hebben over ondernemingen die 

volledig aan de definitie voldoen. Wanneer we verwijzen naar de bij het 

onderzoek betrokken ondernemingen, spreken we van onderzochte 

sociale firma’s. 
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Hoofdstuk 3: doelgroepen van sociale firma’s 

3.1 Doelgroepen en de aard en ernst van hun beperkingen 

Kernpunten 

■ We hebben de 

doelgroepen die bij 

sociale firma’s werken 

geïnventariseerd tijdens 

individuele gesprekken 

en de expertsessie. 

■ GGZ-doelgroepen 

langdurige psychiatrie en 

OGGZ zijn goed 

vertegenwoordigd bij 

(vrijwel) alle onderzochte 

sociale firma’s. 

■ GZ-doelgroepen als 

(L)VG, LG en ZG zien we 

niet terug bij onderzochte 

sociale firma’s. 

■ GZ-doelgroepen worden 

vooral bediend door 

zorginstellingen en 

maatschappelijke 

organisaties. 

■ De onderzochte sociale 

firma’s bedienen ruim 

500 medewerkers met 

een functiebeperking. 

Inleiding 

Onderdeel van de vraagstelling van dit onderzoek is het in kaart 

brengen van de doelgroepen die werkzaam zijn bij sociale firma’s. 

Tijdens gesprekken met sociale firma’s hebben we geïnventariseerd 

aan welke doelgroepen zij een vorm van arbeidsmatige dagbesteding 

of begeleid werken leveren. De uitkomsten hiervan hebben we 

gedurende de expertsessie gevalideerd en verder aangevuld.  

Bij deze inventarisatie zijn we uitgegaan van een classificatie van 

doelgroepen naar de aard van de beperking van medewerkers; 

bijvoorbeeld psychosociaal, psychiatrisch, verstandelijk of lichamelijk. 

Doelgroepen 

Tabel 3.1 laat zien welke doelgroepen in welke mate vertegenwoordigd 

zijn bij de onderzochte sociale firma’s. Hierbij staat elke eenheid voor 

een onderzochte sociale firma die de betreffende doelgroep bedient. 

Het beeld ontstaat dat de doelgroepen openbare geestelijke 

gezondheidszorg (OGGZ) en langdurige psychiatrie goed 

vertegenwoordigd zijn, maar dat een tweede belangrijke doelgroep, de 

gehandicaptenzorg (GZ), grotendeels ontbreekt. Van deze laatste 

groep zijn mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en 

jonggehandicapten (Wajong’ers met  een lichamelijke of verstandelijke 

handicap) in kleine mate vertegenwoordigd. De groepen mensen met 

lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap zijn dat in het 

geheel niet. 

De uitkomsten van de discussie en een peiling gedurende de 

expertsessie onderschrijven de resultaten van deze inventarisatie. 

Tijdens de expertsessie bleek eveneens dat de GGZ-doelgroep sterk 

vertegenwoordigd is bij sociale firma’s en de GZ-doelgroep in veel 

mindere mate.  

De resultaten duiden erop dat de GZ-doelgroep in plaats daarvan met 

name vertegenwoordigd is bij dagbestedingprojecten van 

zorginstellingen en maatschappelijke organisaties. Waar de GZ-

doelgroep tijdens gesprekken met de onderzochte sociale firma’s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.1: aantal onderzochte sociale firma’s die een doelgroep bedienen 

 

nauwelijks genoemd werd, gaven tot 7 aanwezigen bij een peiling 

tijdens de expertsessie (anoniem) aan deze doelgroep wel te 

bedienen. Het ligt voor de hand dat deze personen zorginstellingen en 

maatschappelijke organisaties vertegenwoordigen die we niet in de 

initiële inventarisatie meegenomen hebben.  

De GZ-doelgroep zit grotendeels in het zorgdomein en vindt slechts in 

beperkte mate doorgang naar het domein van (begeleid) werken en 

sociale firma’s (het werkdomein). 

Aantal medewerkers met een functiebeperking 

Binnen de zeven onderzochte sociale firma’s werken ruim 500 

medewerkers met een functiebeperking, van 20 tot 200 medewerkers 

per sociale firma. 

Doelgroep Vertegenwoordiging sociale firma’s 

GGZ: langdurige 

psychiatrie 

GGZ: OGGZ 

Justitie/reclassering 

GZ: NAH 

Multiprobleemjongeren 

GZ: jonggehandicapten 
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Hoofdstuk 3: doelgroepen van sociale firma’s 

3.1 Doelgroepen en de aard en ernst van hun beperkingen 

Aard van problematiek 

Om dieper in te gaan op de doelgroepen die vertegenwoordigd zijn bij sociale firma’s, schetsen wij in tabel 3.2 de aard van de problematiek waar 

deze doelgroepen door gekenmerkt worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.2: aard van problematiek bij doelgroepen van sociale firma’s 

 
Ernst van beperkingen 

Tijdens de gesprekken met onderzochte sociale firma’s hebben we ook aandacht 

besteed aan de ernst van de beperkingen waarmee medewerkers bij sociale firma’s te 

maken hebben. Uit deze gesprekken ontstaat het beeld dat deze ernst per cliënt sterk 

verschilt, ook binnen een bepaalde doelgroep. Het is daarom niet  mogelijk een  

generiek beeld te geven over wat de ernst van de beperkingen van de doelgroep zijn.. 

Wel kunnen we aangeven met welke bandbreedte in ernst van beperkingen sociale 

firma’s te maken hebben. 

Om de ernst van beperkingen weer te geven, maken we gebruik van een 5-

puntsschaal gebaseerd op de verschillende treden in de re-integratieladder zoals de 

Dienst Werk & Inkomen (DWI) die hanteert (zie figuur 3.1) Uit onze inventarisatie 

kunnen we concluderen dat sociale firma’s met name medewerkers op het niveau van 

participatie (DWI-trede 2) bedienen. Daarnaast geven sociale firma’s aan ook cliënten 

met ernstiger beperkingen dagbesteding te bieden (DWI-trede 1) en een groep 

cliënten te activeren richting arbeid (DWI-trede 3). De hogere treden (arbeidstoeleiding 

en regulier werk) komen niet of nauwelijks voor bij de onderzochte sociale firma’s. 

 

Kernpunten 

■ De doelgroepen van 

sociale firma’s worden 

gekenmerkt door sterk 

uiteenlopende 

problematiek. 

■ De ernst van de 

beperkingen van mensen 

van een bepaalde 

doelgroep verschilt sterk. 

■ De onderzochte sociale 

firma’s bedienen met 

name medewerkers op 

het niveau van 

participatie en (arbeids-) 

activering. 

Doelgroep Aard van problematiek 

GGZ: langdurige psychiatrie Psychatrische stoornissen zoals angst-, psychotische- en persoonlijkheidsstoornissen 

GGZ: OGGZ Problematiek op het vlak van alcohol- of drugsverslaving en huisvesting 

Justitie/reclassering Justitiële problematiek, bijvoorbeeld voormalige detentie of taakstraffen 

GZ: NAH Verstandelijke beperking veroorzaakt door niet-aangeboren hersenletsel 

Multiprobleemjongeren Problematiek op het vlak van sociale omgang, financiën, opleiding, middelengebruik en justitie 

GZ: jonggehandicapten Lichamelijke of verstandelijke handicap of chronische ziekte sinds jonge leeftijd 

Figuur 3.1: ernst van beperkingen bij sociale firma’s 
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Hoofdstuk 3: doelgroepen van sociale firma’s 

3.2 Nieuwe doelgroepen 

Kernpunten 

■ Het sociale domein 

kunnen we 

onderverdelen in een 

zorgdomein en een 

werkdomein. 

■ Doelgroepen uit het 

zorgdomein zijn sterker 

vertegenwoordigd bij 

sociale firma’s dan die uit 

het werkdomein. 

■ In beide domeinen is 

sprake van potentie in 

termen van nieuwe 

doelgroepen voor sociale 

firma’s. 

Inleiding 

Naast het beeld van doelgroepen die op dit moment vertegenwoordigd zijn bij sociale firma’s, is voor toekomstig beleid ook behoefte aan inzicht 

in nieuwe doelgroepen waar sociale firma’s zich in de toekomst op kunnen richten. Tijdens de gesprekken en de expertsessie hebben we 

aandacht besteed aan de vraag welke doelgroepen in de toekomst bij sociale firma’s interessant zijn en welke randvoorwaarden hiervoor gelden. 

 

Nieuwe doelgroepen 

De verschillende doelgroepen in het sociale domein kunnen we onderverdelen in doelgroepen die zich in het zorgdomein bevinden en vooral 

gebruik maken van behandeling en dagbesteding (het gaat dan voornamelijk om de GZ- en GGZ-doelgroepen) en doelgroepen in het 

werkdomein (zoals mensen in de Wwb, Wsw en Wajong) die (eventueel beschut of begeleid) werken of een uitkering ontvangen. Uit onze 

inventarisatie blijkt dat vanuit het zorgdomein de GZ, zoals eerder genoemd, slechts gedeeltelijk vertegenwoordigd is bij sociale firma’s. 

Bovendien zien we dat de mobiliteit tussen het zorgdomein en het werkdomein beperkt is en met name bestaat uit mensen uit de GGZ-doelgroep 

(zie ook figuur 3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 3.2: nieuwe doelgroepen van sociale firma’s 

GZ 

 

 

 

 

 

GGZ 

AP: < 25% 

AP: 25% - 60% 

AP: > 60% 

Beschut werken 

Begeleid werken 

Regulier werken 

           AP Arbeidsproductiviteit 

 Sterke vertegenwoordiging 

 Minder sterke vertegenwoordiging 

Zorgdomein Werkdomein 
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Hoofdstuk 3: doelgroepen van sociale firma’s 

3.2 Nieuwe doelgroepen 

Kernpunten 

■ In het zorgdomein 

kunnen sociale firma’s 

zich in de toekomst  meer 

richten op de GZ-

doelgroep (L)VG en LG. 

■ Mobiliteit van deze 

cliënten naar het 

werkdomein biedt 

voordelen voor zowel 

cliënten als de 

maatschappij. 

■ Gebrek aan pull- en 

pushfactoren bepalen de 

huidige beperkte 

mobiliteit voor deze 

doelgroep. 

■ Deze cliënten hebben een 

AWBZ-indicatie voor 

Begeleiding (BG); 

geschat wordt dat het 

gaat om circa 400 

cliënten in Amsterdam. 

Mobiliteit vanuit het zorgdomein 

Uit de inventarisatie van doelgroepen van sociale 

firma’s blijkt dat met name de GGZ-doelgroepen 

langdurige psychiatrie en OGGZ hun weg vinden 

naar het werkdomein en sterk vertegenwoordigd zijn 

bij sociale firma’s. De GZ-doelgroepen (L)VG en LG 

zijn dat niet of nauwelijks: zij bevinden zich met 

name in het zorgdomein en nemen bijvoorbeeld deel 

aan dagbestedingsactiviteiten bij zorginstellingen en 

maatschappelijke organisaties op basis van een 

AWBZ-indicatie voor begeleiding. 

Het is wenselijk dat meer cliënten hun weg vinden 

naar het werkdomein, omdat het werkdomein 

belangrijke voordelen kent voor zowel de cliënt als  

de maatschappij. Arbeidsmatige dagbesteding in het 

werkdomein (zowel bij sociale werkvoorzieningen 

als bij sociale firma’s) is immers een interessant 

alternatief voor reguliere dagbesteding in het 

zorgdomein. Zo bereidt arbeidsmatige dagbesteding 

cliënten beter voor op zelfstandigheid en brengt het 

een situatie van financiële zelfstandigheid van 

cliënten dichterbij. Bovendien brengt deze vorm van 

dagbesteding minder kosten voor de maatschappij 

met zich mee (in hoofdstuk 4 gaan we hier verder op 

in). 

Dat op dit moment sprake is van beperkte mobiliteit 

vanuit het zorgdomein naar het werkdomein, heeft 

enerzijds te maken met een gebrek aan 

‘pullfactoren’ – er is een beperkte capaciteit bij 

organisaties in het werkdomein en veel van hen 

richten zich niet (expliciet) op de GZ-doelgroep. 

Anderzijds speelt ook een gebrek aan ‘pushfactoren’ 

een rol – zorginstellingen verliezen door deze 

mobiliteit cliënten en kunnen daarmee hun omzet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.3: aantal cliënten met een indicatie voor groepsbegeleiding in Amsterdam 

 

voor dagbesteding zien dalen. Dat maakt dat zorgaanbieders terughoudend kunnen 

zijn in het faciliteren van deze mobiliteit en/of liever zelf projecten voor 

arbeidsmatige dagbesteding opzetten. 

De potentie voor mobiliteit naar het zorgdomein lijkt echter flink te zijn. Als we kijken 

naar het aantal cliënten met een extramurale AWBZ-indicatie met Begeleiding (BG), 

dan zien we dat bij ruim 30% daarvan de primaire grondslag VG of LG is. Van deze 

groep cliënten is circa tweederde in een werkbare leeftijd (ouder dan 18 jaar en 

jonger dan 65 jaar).  Het gaat hierbij in totaal om 1.979 cliënten in Amsterdam (CIZ 

2012; zie ook figuur 3.3).  

Uit interviews kwam naar voren dat partijen schatten dat 20% van de cliënten met 

een indicatie voor groepsbegeleiding in aanmerking kan komen voor werk bij 

sociale firma’s; in Amsterdam komt dat neer op circa 400 cliënten met VG- of LG-

problematiek.  
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Bron: CIZ 2012. 

Totaal Extramuraal 
met BG 
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Totaal overig 

Totaal VG en LG in 
werkbare leeftijd 

Totaal VG en LG niet 
in werkbare leeftijd 



12 © 2013 KPMG Advisory N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33263682, is een dochtermaatschappi j van KPMG Europe LLP en lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige 

ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), een Zwitserse entiteit. Alle rech ten voorbehouden. Gedrukt in Nederland. De naam KPMG, het logo en ‘cutting 

through complexity’ zijn geregistreerde merken van KPMG International. 

 

Hoofdstuk 3: doelgroepen van sociale firma’s 

3.2 Nieuwe doelgroepen 

Kernpunten 

■ Ook het versterken van 

bestaande posities kan 

sociale firma’s toegang 

geven tot een groep 

nieuwe cliënten. 

■ Betrokkenen zien nog 

groeimogelijkheden 

binnen de groep OGGZ 

en langdurige 

psychiatrie. 

■ In het werkdomein maken 

we onderscheid tussen 

doelgroepen op basis 

van arbeidsproductiviteit. 

■ Sociale firma’s moeten 

zich met name richten op 

de groep mensen met 

een arbeidsproductiviteit 

van 25% tot 60%. 

 

 

De potentie van de doelgroepen VG en LG die we hier 

beschrijven, wordt gesteund door de uitkomsten van 

discussie en peilingen gedurende de expertsessie. 

Betrokkenen gaven daar aan voor deze doelgroepen 

een grotere toekomstige rol te zien binnen sociale 

firma’s. 

Naast het aanspreken van nieuwe doelgroepen in de 

gehandicaptenzorg, zien betrokkenen ook verdere 

groeimogelijkheden binnen de doelgroepen waarmee 

sociale firma’s nu al goed bekend zijn. Zo geeft een 

aantal organisaties aan in de toekomst (meer) te willen 

gaan werken met mensen uit de OGGZ en met name 

de langdurige psychiatrie. Met circa 3.600 cliënten met 

een AWBZ-indicatie voor begeleiding (40% van het 

aantal cliënten met zo’n indicatie) is de groep langdurig 

psychiatrische patiënten dan ook een grote doelgroep 

waarbinnen een substantieel aantal in aanmerking om 

naar het werkdomein geholpen te worden en 

bijvoorbeeld bij een sociale firma te werken. 

De potentie voor uitbreiding van het werk van sociale 

firma’s in het zorgdomein zit in twee bewegingen: het 

uitbreiden van de mobiliteit van het zorgdomein naar 

het werkdomein voor nieuwe doelgroepen, met name 

(L)VG en LG en het verder versterken van de rol die 

sociale firma’s spelen in doelgroepen als OGGZ en 

langdurige psychiatrie.  

 

Nieuwe doelgroepen in het werkdomein 

In het werkdomein hanteren we een andere indeling 

van doelgroepen: we gaan hierbij uit van de 

arbeidsproductiviteit van mensen. Grofweg zijn daarin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.4: bestemming van doelgroepen binnen het  werkdomein 

 

drie categorieën te onderscheiden (zie ook figuur 3.4):  

■ Mensen met maximaal 25% arbeidsproductiviteit; 

■ Mensen met arbeidsproductiviteit tussen 25% en 60%; 

■ Mensen met arbeidsproductiviteit boven de 60%.  

Deze groepen moeten overigens niet als vastomlijnd worden beschouwd; door het 

ontwikkelen van mensen (bijvoorbeeld bij sociale firma’s) is er sprake van mobiliteit 

tussen deze doelgroepen. 

Betrokkenen geven aan dat de mensen met een lage arbeidsproductiviteit (tot 25%) 

veelal beschut werken, bijvoorbeeld in sociale werkvoorzieningen. Mensen met een 

hoge arbeidsproductiviteit (hoger dan 60%) stromen in veel gevallen uit naar regulier 

werk. Dit laat ruimte voor sociale firma’s in de groep van 25% tot 60% 

arbeidsproductiviteit: mensen die zelfstandiger zijn en meer kunnen dan mensen in 

een sociale werkvoorziening, maar wel begeleid moeten worden. 

Uit gesprekken met betrokkenen blijkt dat sociale firma’s te maken hebben met een 

 

AP: < 25% 

AP: 25% - 60% 

AP: > 60% 

Beschut werken 

Begeleid werken 

Regulier werken 

Werkdomein 

Re-integratie 



13 © 2013 KPMG Advisory N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33263682, is een dochtermaatschappi j van KPMG Europe LLP en lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige 

ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), een Zwitserse entiteit. Alle rech ten voorbehouden. Gedrukt in Nederland. De naam KPMG, het logo en ‘cutting 

through complexity’ zijn geregistreerde merken van KPMG International. 

 

Hoofdstuk 3: doelgroepen van sociale firma’s 

3.2 Nieuwe doelgroepen 

Kernpunten 

■ De instroom van de 

doelgroep 25-60% AP bij 

sociale firma’s is 

beperkt: een groot deel 

komt terecht bij re-

integratiebureaus of 

wordt helemaal niet 

geplaatst. 

■ Sociale firma’s bieden 

een aantal voordelen 

boven SW-bedrijven. 

■ Sociale firma’s zullen in 

de toekomst meer 

aandacht moeten 

besteden aan 

wervingsactiviteiten om 

een stabiele instroom 

van nieuwe medewerkers 

te garanderen. 

■ De potentie voor sociale 

firma’s zit met name in de 

mensen die nergens 

arbeidsmatige 

dagbesteding krijgen. 

 

beperkte en soms teruglopende instroom van mensen met een 

arbeidsproductiviteit tussen 25% en 60%. Mensen die, binnen deze 

doelgroep, een relatief hoge arbeidsproductiviteit hebben, komen vaak 

terecht bij re-integratiebureaus en worden toe geleid naar regulier 

werk.  

Van de mensen met een relatief lage arbeidsproductiviteit wordt een 

substantieel deel helemaal niet geplaatst. Een belangrijk deel van de 

mensen in de doelgroep 25% tot 60% komt niet bij sociale firma’s 

terecht. Bij deze groep mensen bestaat kortom een grote potentie voor 

sociale firma’s die door de gemeente Amsterdam te verzilveren is met 

een actiever plaatsingsbeleid.  

Begeleid en beschut werken 

Werk bij sociale firma’s (begeleid werken) biedt een aantal voordelen 

boven werk bij sociale werkvoorzieningen (SW-bedrijven, ook wel 

beschut werken) als het gaat om medewerkers met een substantiële 

arbeidsproductiviteit: 

■ De werkomgeving bij sociale firma’s en het soort werk dat zij 

bieden, geven medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt 

meer gevoel van eigenwaarde en motiveren hen beter. De 

werkplek lijkt sterk op die bij een regulier bedrijf, medewerkers 

hebben veel contact met reguliere werknemers en het werk is 

afwisselend en staat dicht(er) bij de maatschappij dan bij SW-

bedrijven. 

■ Doordat sociale firma’s in veel opzichten reguliere ondernemingen 

zijn, staat het werk van medewerkers bij een sociale firma dichter 

bij het reguliere arbeidsproces dan bij SW-bedrijven. Hierdoor 

worden medewerkers beter voorbereid op regulier werk en zijn hun 

kansen op doorstroom groter. 

■ Bij SW-bedrijven zijn de commerciële inkomsten van het 

uitgevoerde werk beperkt, terwijl sociale firma’s er in veel gevallen 

in slagen een substantieel deel van hun inkomsten uit de markt te 

halen. Hierdoor lijken sociale firma’s begeleid werken goedkoper 

aan te kunnen bieden dan SW-bedrijven. 

 

 

Obstakels en randvoorwaarden 

De meeste onderzochte sociale firma’s geven aan geen problemen te 

zien bij het verbreden van hun doelgroep. Toch kunnen we een aantal 

randvoorwaarden vaststellen voor deze beweging. 

■ De beschikbaarheid van mensen uit deze nieuwe doelgroepen is 

op dit moment onvoldoende en moet verbeteren. Door DWI worden 

mensen met een relatief hoge arbeids-productiviteit (DWI-trede 3) 

op dit moment alleen bij re-integratiebedrijven geplaatst en mensen 

met een Wsw-indicatie alleen bij Pantar Amsterdam.  

■ Tegelijkertijd moeten sociale firma’s in de toekomst ook zelf steeds 

meer aandacht besteden aan het werven van nieuwe 

medewerkers. Hoewel zij deels afhankelijk zullen blijven van 

plaatsingsbeleid van instanties als DWI, ligt het voor de hand dat zij 

zich in de toekomst actiever opstellen en zelf meer 

wervingsactiviteiten ondernemen, met name om ook nieuwe 

doelgroepen naar het werkdomein te bewegen. 

■ Voor de VG-doelgroep is het van belang het type werk aansluit bij 

hun mogelijkheden. Dit betekent dat sociale firma’s ook voldoende 

(bijvoorbeeld routinematig) werk kunnen bieden waar deze 

doelgroep zich comfortabel bij voelt. 
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Hoofdstuk 4: kosten en inkomsten van sociale firma's 

4.1 Begeleidingskosten 

Inleiding 

Om de gemeente Amsterdam inzicht te geven in de meerwaarde van 

sociale firma’s, hebben we in dit onderzoek in kaart gebracht hoe de 

kostenstructuur van sociale firma’s is opgebouwd. Hierbij zijn we 

uitgegaan van de gedachte dat sociale firma’s reguliere bedrijven zijn 

met een aanvullende (sociale) doelstelling wat leidt tot extra kosten. We 

hebben onderzocht wat de extra kosten zijn. Bij het in kaart brengen van 

kosten en inkomsten, hanteren we de aanname dat de onderzochte 

sociale firma’s geen substantiële verliezen leiden of winst uitkeren. 

 

Componenten van begeleidingskosten 

Uit gesprekken met betrokkenen blijkt dat sociale firma’s, buiten de 

reguliere kosten die zij als bedrijf hebben, zoals inkoop, huisvesting en 

ICT, een aantal aanvullende kostencomponenten hebben die specifiek 

zijn voor de begeleiding van de mensen die werkzaam zijn binnen de 

sociale firma’s. Figuur 4.1 en tabel 4.1 lichten wij deze 

kostencomponenten verder toe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.1: toelichting op componenten van begeleidingskosten 

Kernpunten 

■ Sociale firma’s zijn te 

beschouwen als reguliere 

bedrijven met extra 

kosten door hun sociale 

doelstelling. 

■ Deze extra kosten 

vormen tezamen de  

totale begeleidings-

kosten die sociale firma’s 

maken. 

Begeleidingskosten 

van sociale firma’s 

Personeelskosten 

begeleiding 

Uitgekeerde 

(vrijwilligers-) 

vergoeding 

Verlies van arbeids-

productiviteit 

Overige kosten 

Vervoerskosten 

Materiële kosten 

Administratiekosten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 4.1: componenten van begeleidingskosten van sociale firma’s 

Component Toelichting 

Personeelskosten begeleiding De personele kosten (voor bijvoorbeeld salaris en opleiding) voor werknemers die het werk van mensen 

met een functiebeperking begeleiden. 

Uitgekeerde (vrijwilligers-) 

vergoeding 

De vergoedingen die per dag(deel) worden uitgekeerd aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

die onbetaald (vrijwillig) bij sociale firma’s werken. 

Verlies van arbeidsproductiviteit Het verlies van arbeidsproductiviteit van medewerkers met een functiebeperking met een regulier 

dienstverband.  

Vervoerskosten Kosten die sociale firma’s maken voor het vervoer van medewerkers met een functiebeperking. 

Materiële kosten Extra kosten voor bijvoorbeeld kleding, instrumenten, aangepaste werkplekken en extra gebruik van 

materialen. 

Administratiekosten (Personele) kosten die sociale firma’s maken voor het administreren en verantwoorden van regelingen 

(AWBZ) en trajecten (DWI, UWV). 
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Hoofdstuk 4: kosten en inkomsten van sociale firma's 

4.1 Begeleidingskosten 

Kernpunten 

■ De hoogte van 

begeleidingskosten 

verschilt tussen sociale 

firma’s en varieert van    

€ 20 tot € 41 per dagdeel. 

■ De personeelskosten 

voor begeleiders zijn de 

grootste kostenpost 

binnen de 

begeleidingskosten. 

■ Sociale firma’s die 

medewerkers in dienst 

nemen, zijn relatief meer 

kwijt aan verlies van 

arbeidsproductiviteit. 

■ Sociale firma’s waar 

medewerkers vrijwillig of 

met behoud van uitkering 

werken, zijn relatief meer 

kwijt aan het uitkeren van 

vergoedingen. 

Hoogte van extra kosten van sociale firma’s 

Uit onze inventarisatie blijkt dat de hoogte van de 

begeleidingskosten van sociale firma’s sterk verschilt per 

organisatie. Figuur 4.2 toont de opbouw van 

begeleidingskosten voor de onderzochte sociale firma’s per 

cliënt per dagdeel. We hebben deze kosten berekend door 

per sociale firma de hoogte van de verschillende 

kostensoorten uit te vragen en deze te delen door het totaal 

aantal gewerkte dagdelen door alle cliënten bij de 

betreffende sociale firma.  

Op basis van Figuur 4.2 kunnen we een aantal conclusies 

trekken: 

■ De personeelskosten voor begeleiders bepalen bij de 

meeste sociale firma’s het  grootste deel van de 

begeleidingskosten (tussen de 37% en 100%). 

■ Of een sociale firma kosten maakt door het verlies van 

arbeidsproductiviteit van werknemers hangt sterk af van 

het gekozen businessmodel. Het gaat dan met name 

om sociale firma’s die veel mensen met een 

functiebeperking in dienstverband hebben. 

■ Overige kosten, zoals vervoer en materiaal zien we met 

name bij sociale firma’s die producten leveren in plaats 

van diensten.  

In dit onderzoek zijn de vergoedingen van vrijwilligers wel 

meegenomen als kosten, maar is geen rekening gehouden  

met hun productieve uren  die als opbrengst kunnen 

worden aangemerkt (zie bijlage E voor  een nadere 

toelichting). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.2: hoogte van begeleidingskosten per dagdeel 

 

NB. In dit figuur zijn alleen de onderzochte organisaties opgenomen die voldoen aan de 

definitie van sociale firma’s. 
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Hoofdstuk 4: kosten en inkomsten van sociale firma's 

4.1 Begeleidingskosten 

Kernpunten 

■ Sociale firma’s hebben 

zowel commerciële 

inkomsten uit 

marktactiviteiten als 

publieke inkomsten uit  

bijvoorbeeld traject-

subsidies. 

■ De kostprijs van 

begeleiding komt daarom 

niet direct overeen met 

de publieke kosten van 

begeleiding door sociale 

firma’s. 

■ De meeste onderzochte 

sociale firma’s slagen 

erin (een deel van) hun 

begeleidingskosten te 

dekken uit commerciële 

inkomsten. 

■ De commerciële 

inkomsten van sociale 

firma’s zijn dus hoger 

dan hun reguliere 

bedrijfskosten. 

Dekking van kosten 

Waar de hoogte van de verschillende kostencomponenten inzicht geeft in 

de kostprijs van begeleiding bij sociale firma’s, zegt dit niet direct iets over 

de publieke kosten van begeleiding bij sociale firma’s. Eén van de 

kenmerken is immers dat sociale firma’s minimaal de helft van hun 

inkomsten uit commerciële activiteiten halen. Het ligt daarom voor de 

hand dat sociale firma’s (in elk geval een deel van) de kosten die zij 

maken voor de begeleiding van medewerkers met een functiebeperking 

kunnen dekken vanuit commerciële inkomsten (zie figuur 4.3). 

Het punt waarop sociale firma’s (een deel van) hun begeleidingskosten uit 

marktinkomsten kunnen dekken, hangt af van de hoeveelheid 

commerciële inkomsten die de sociale firma heeft en de verhouding 

tussen reguliere en begeleidingskosten. In figuur 4.4 geven we deze 

onderlinge verhouding weer en laat zien dat de meeste sociale firma’s 

erin slagen de begeleiding van medewerkers met een functiebeperking 

(gedeeltelijk) uit commerciële inkomsten te dekken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.3: dekking van begeleidingskosten uit commerciële inkomsten 
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baten 

Figuur 4.4: dekking van begeleidingskosten uit commerciële inkomsten bij sociale firma’s 

 

NB. In dit figuur zijn alleen de onderzochte organisaties opgenomen die voldoen aan de definitie van sociale firma’s. 
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Hoofdstuk 4: kosten en inkomsten van sociale firma's 

4.1 Begeleidingskosten 

Kernpunten 

■ Door de commerciële 

inkomsten van sociale 

firma’s zijn de publieke 

kosten van begeleiding  

15% tot 25% lager dan de 

totale kostprijs daarvan. 

■ Dit geeft aan dat de 

kosten voor 

dagbesteding bij sociale 

firma’s lager zijn dan bij 

andere organisaties. 

■ De mate waarin sociale 

firma’s erin slagen hun 

begeleidingskosten te 

dekken uit commerciële 

inkomsten is bepalend 

voor de mate waarin zij 

doelmatiger zijn dan 

andere organisaties. 

Door (een deel van) de begeleidingskosten uit commerciële inkomsten 

te dekken, zijn de publieke kosten van begeleiding bij sociale firma’s 

lager. Figuur 4.5 toont voor de onderzochte sociale firma’s de dekking 

van de kostprijs van begeleiding uit publieke begeleidingskosten en 

commerciële inkomsten. In een enkel geval zijn de commerciële 

inkomsten van de sociale firma net toereikend om de reguliere 

bedrijfskosten te dekken en moet de volledige begeleiding door 

aanvullende (publieke) middelen gefinancierd worden. 

Door de commerciële inkomsten van sociale firma’s nemen de 

publieke begeleidingskosten per cliënt per dagdeel, afhankelijk van de 

sociale firma, met circa 15% tot 25% af.  

 

Vergelijking met andere tarieven 

Wanneer we de publieke kosten van begeleiding bij sociale firma’s 

afzetten tegen de tarieven voor andere vormen van (arbeidsmatige) 

dagbesteding, kunnen we een beeld geven van de doelmatigheid  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.6: publieke kosten sociale firma’s en andere tarieven 

 

Figuur 4.5: publieke begeleidingskosten van sociale firma’s 

 

NB. In dit figuur zijn alleen de onderzochte organisaties opgenomen die 

voldoen aan de definitie van sociale firma’s. 

 

waarmee sociale firma’s die begeleiding kunnen aanbieden. Figuur 4.6 

toont deze vergelijking en laat zien dat de publieke kosten voor 

begeleiding bij de onderzochte sociale firma’s lager zijn dan bij andere 

organisaties die, bijvoorbeeld, vanuit DWI of de AWBZ worden 

gefinancierd (DWI 2011; NZa 2012). Dit geeft aan dat de kosten voor 

dagbesteding bij sociale firma’s lager zijn dan bij (bijvoorbeeld) 

zorginstellingen en welzijnsorganisaties. Wel blijkt dat de mate waarin 

sociale firma’s goedkoper zijn, verschilt per organisatie en bepaald 

wordt door de mate waarin zij begeleidingskosten kunnen dekken uit 

commerciële inkomsten. 
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Hoofdstuk 4: kosten en inkomsten van sociale firma's 

4.2 Inkomsten 

Inleiding 

Naast de kostenstructuur van sociale firma’s, hebben we ook 

gekeken naar de inkomsten waar sociale firma’s de kosten mee 

dekken. We maken hierbij onderscheid tussen drie verschillende 

vormen van inkomsten: 

■ Inkomsten uit commerciële activiteiten; 

■ Traject- of cliëntgebonden inkomsten voor begeleiding; 

■ Inkomsten uit organisatiegebonden subsidies. 

 

Zo maken we in deze paragraaf inzichtelijk hoe de verhouding tussen 

deze drie vormen van inkomsten is, en van welke regelingen sociale 

firma’s gebruik maken voor traject- of dagdeelgebonden inkomsten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.7: kostendekking door onderzochte sociale firma’s 

 

Kernpunten 

■ In deze paragraaf kijken 

we naar de inkomsten 

van sociale firma’s, zowel 

uit commerciële 

activiteiten als uit 

publieke middelen. 

■ Ruim de helft van de 

onderzochte sociale 

firma’s haalt minimaal de 

helft van haar inkomsten 

uit commerciële 

activiteiten. 

■ Slechts één onderzochte 

sociale firma is volledig 

onafhankelijk van 

publieke financiering. 

■ Geen van de onderzochte 

sociale firma’s maakt 

gebruik van 

organisatiegebonden 

subsidies. 

Kostendekking door sociale firma’s 

In figuur 4.7 geven we een overzicht van de verdeling van inkomsten 

van de onderzochte sociale firma’s op basis van schattingen van hun 

vertegenwoordigers. Hieruit blijkt dat een substantieel deel van de 

sociale firma’s in staat is om minimaal de helft van haar inkomsten te 

genereren met commerciële activiteiten. Drie sociale firma’s lukt dat 

niet – zij zitten rond de 33% tot 40% commerciële inkomsten. Slechts 

één sociale firma functioneert volledig zonder publieke financiering. 

Het tweede dat opvalt is dat geen van de onderzochte sociale firma’s 

gebruik maakt van organisatiegebonden subsidies. De publieke 

inkomsten, waar vrijwel alle sociale firma’s wel van afhankelijk zijn, 

komen volledig uit cliënt- en trajectgebonden financiering, bijvoorbeeld 

uit de AWBZ, DWI of UWV. De mate waarin sociale firma’s afhankelijk 

zijn van deze publieke middelen verschilt: over het algemeen gaat het 

om 50% tot 67% van de inkomsten van sociale firma’s. 
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Hoofdstuk 4: kosten en inkomsten van sociale firma's 

4.2 Inkomsten 

Kernpunten 

■ AWBZ-Begeleiding en 

DWI bijzondere 

doelgroepen zijn de 

belangrijkste vormen van 

traject- en 

cliëntgebonden 

inkomsten van sociale 

firma’s. 

■ Vanuit deze regelingen 

wordt de begeleiding van  

de voornaamste 

doelgroepen van sociale 

firma’s bekostigd. 

■ Daarnaast maken sociale 

firma’s gebruik van 

specifieke plaatsingen 

vanuit DWI en UWV. 

Traject- en cliëntgebonden inkomsten 

Traject- en cliëntgebonden inkomsten zijn voor sociale firma’s van 

groot belang bij het dekken van de kosten van begeleiding. Daarom 

gaan we hier dieper in op de herkomst van deze publieke gelden. 

Tijdens de individuele gesprekken met sociale firma’s hebben we 

geïnventariseerd van welke regelingen sociale firma’s gebruik maken; 

de expertsessie hebben we gebruikt om de resultaten daarvan te 

valideren. 

Uit de inventarisatie en validatie ontstaat het beeld dat een aantal 

regelingen door veel sociale firma’s gebruikt wordt. Het gaat daarbij om 

AWBZ-Begeleiding en de aanbesteding voor bijzondere doelgroepen 

van DWI. Vrijwel alle onderzochte sociale firma’s met publieke 

inkomsten maken gebruik van deze twee regelingen. Deze uitkomst ligt 

voor de hand, omdat dit de voornaamste regelingen zijn voor de twee 

belangrijkste doelgroepen van de onderzochte sociale firma’s. Zo is 

langdurige psychiatrische problematiek de belangrijkste grondslag voor 

een AWBZ-indicatie voor Begeleiding en wordt de begeleiding van 

mensen met OGGZ-problematiek met name vanuit DWI bekostigd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.8 geeft een overzicht van de belangrijkste regelingen voor 

sociale firma’s zoals geïnventariseerd tijdens individuele gesprekken. 

Figuur 4.9, daarnaast, geeft het overzicht dat tijdens de expertsessie 

ontstond. Door de aanwezigheid van vertegenwoordigers van 

zorginstellingen en maatschappelijke organisaties is de input vanuit de 

expertsessie breder dan die vanuit gesprekken met alleen sociale 

firma’s.  

Toch onderschrijft de validatie gedurende de expertsessie de 

conclusies van de inventarisatie onder sociale firma’s: AWBZ en DWI 

zijn de belangrijkste (publieke) inkomstenbronnen, gevolgd door 

andere regelingen zoals de Wsw en justitiële grondslagen. Meerdere 

sociale firma’s maken gebruik van specifieke plaatsingen, zoals 

participatieplekken en testwerkplekken (DWI) en sociale activering 

(UWV). Inloopgelden uit de AWBZ en zorgzwaarte bekostiging (ZZP) 

zijn financieringsbronnen die genoemd zijn tijdens de expertsessie en 

minder van toepassing lijken op de onderzochte sociale firma’s. 
 

 

Figuur 4.8: gebruik van regelingen door onderzochte sociale firma’s Figuur 4.9: gebruik van regelingen door deelnemers expertsessie 
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Hoofdstuk 5: sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen 

5.1 Inleiding 

Kernpunten 

■ In een SWOT-analyse 

bekijken we de interne en 

externe omgeving van 

organisaties en 

onderscheiden we 

positieve en negatieve 
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voor een organisatie. 

■ Tijdens de expertsessie 

hebben we in 

groepsverband een 

SWOT-analyse 

uitgevoerd voor sociale 

firma’s in het algemeen. 

SWOT-analyse 

Een SWOT-analyse kan dienen om de interne en externe omgeving 

van een organisatie in kaart te brengen en daarbij onderscheid te 

maken tussen positieve en negatieve elementen. In een SWOT-

analyse bekijken we de organisatie en haar omgeving vanuit twee 

perspectieven: 

■ Uit welke elementen bestaan de interne en externe omgeving? 

■ Welke positieve en welke negatieve elementen kunnen we 

onderscheiden? 

 

Door deze twee perspectieven te combineren, krijgen we inzicht in 

de positieve en negatieve elementen van de interne organisatie – 

deze kunnen we ook wel sterktes en zwaktes noemen. Daarnaast 

geeft de analyse inzicht in de positieve en negatieve elementen in 

de externe omgeving, die we kunnen bestempelen als kansen en 

bedreigingen voor een organisatie (zie ook figuur 5.1). 

 

SWOT-analyse van sociale firma’s 

Tijdens de expertsessie met betrokkenen in het veld van sociale 

firma’s hebben we deze analyse uitgevoerd. We hebben in 

groepsverband nagedacht over de sterke en zwakke punten van 

sociale firma’s in het algemeen en geanalyseerd met welke kansen 

en bedreigingen zij geconfronteerd worden, zowel nu als in de 

toekomst.  

De uitkomst van deze analyse bespreken we in dit hoofdstuk, 

waarbij we in vier paragrafen ingaan op de vier onderdelen van de 

SWOT-analyse. Eerst gaan we in op de sterktes en zwaktes, hierna 

de kansen en bedreigingen. 

 

Figuur 5.1: perspectieven in een SWOT-analyse 
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Hoofdstuk 5: sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen 

5.2 Sterke punten van sociale firma’s 

Bieden van een divers aanbod 

Sociale firma’s zijn sterk in het bieden van een divers aanbod van 

arbeidsmatige dagbesteding en begeleid werk door de kleinschaligheid 

waarmee zij georganiseerd zijn en de onderlinge verscheidenheid.  

Bovendien zijn sociale firma’s flexibel in het aanpassen van het 

aanbod op de wensen en behoeften van medewerkers naarmate zij 

zich ontwikkelen of hun interesses verleggen. Dit komt doordat sociale 

firma’s kleiner van schaal zijn en een volledig productie- of 

dienstenproces beheren, waarin medewerkers zich vrij gemakkelijk 

kunnen bewegen.  

Vergeleken met reguliere zorginstellingen, kunnen sociale firma’s een 

vorm van (arbeidsmatige) dagbesteding bieden die vaak beter aansluit 

bij de praktijk van het arbeidsproces, waardoor zij mensen beter 

kunnen voorbereiden op regulier werk. 

Bieden van mensenwerk 

Hoewel het in alle gevallen ook commerciële bedrijven zijn, hebben 

sociale firma’s bijzondere aandacht voor sociale doelstellingen en het 

ontwikkelen van mensen. Het principe geldt dat het werk op de 

mensen wordt aangepast en niet andersom, daarmee onderscheiden 

sociale firma’s zich duidelijk van reguliere bedrijven.  

Sociale firma’s denken vanuit de mogelijkheden van mensen, niet hun 

beperkingen. Zij richten zich op het optimaal benutten van de 

capaciteiten die hun medewerkers wel hebben, in plaats van het 

zoeken van compensatie voor wat zij niet hebben.  

Daarmee bevorderen zij de eigenwaarde van mensen en stimuleren zij 

de ontwikkeling en het herstel van mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt, waardor zij groeien op persoonlijk en professioneel vlak 

en zij (weer) gemotiveerd raken om mee te doen. 

 

Bieden van doelmatige dagbesteding 

Door hun commerciële karakter kunnen sociale firma’s dagbesteding 

en begeleid werken aanbieden tegen lagere publieke kosten dan 

zorginstellingen en maatschappelijke organisaties. 

De kosten die sociale firma’s maken voor de begeleiding van 

medewerkers met een functiebeperking kunnen zij namelijk 

(gedeeltelijk) dekken vanuit hun commerciële opbrengsten. Hierdoor is 

het deel van de begeleidingskosten dat zij moeten dekken met 

publieke middelen lager dan bij vormen van dagbesteding die geen 

commerciële inkomsten genereren. 

De mate waarin sociale firma’s doelmatiger zijn dan andere vormen 

van dagbesteding, hangt af van de mate waarin sociale firma’s erin 

slagen commerciële inkomsten te vergaren. Om de kosten van 

dagbesteding door sociale firma’s verder te verlagen is het daarom van 

belang hen te helpen met het genereren van meer commerciële 

inkomsten. 

Kernpunten 
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Hoofdstuk 5: sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen 

5.3 Zwakke punten van sociale firma’s 

Grote afhankelijkheid van publieke financiering 

Hoewel het sociale firma’s kenmerkt dat zij een belangrijk deel van hun 

inkomsten uit commerciële activiteiten betrekken, zijn zij in veel 

gevallen (nog) teveel afhankelijk van publieke financiering via 

(cliëntgebonden) subsidies en trajectgelden. Veel sociale firma’s 

dekken tot wel de helft van hun kosten uit deze vormen van 

financiering. 

Deze afhankelijkheid maakt hen kwetsbaar voor politieke en 

beleidsmatige keuzes bij publieke financiers zoals gemeenten. 

Veranderingen in het volume van gecontracteerde dagbesteding of in 

de tarieven die daar tegenover staan kunnen immers een grote impact 

hebben op de begroting van deze sociale firma’s. 

Daarnaast betekenen deze afhankelijkheid en de daaruit 

voortkomende onzekerheid dat sociale firma’s niet of nauwelijks 

toegang hebben tot financieringskapitaal en dat het voor hen lastig is 

verplichtingen, zoals vaste dienstverbanden, aan te gaan. 

Gebrek aan ondernemerschap 

Sociale firma’s hebben een gebrek ondernemerschap doordat een 

groot deel daarvan wordt geleid door mensen met een achtergrond in 

de zorg. Veel sociale firma’s zijn immers ontstaan vanuit 

zorginstellingen of opgericht door mensen met ervaring in de zorg. Bij 

het commercieel exploiteren van hun organisatie hebben veel van hen 

moeite met de daarvoor benodigde competenties, bijvoorbeeld op het 

gebied van financiering, marketing en acquisitie. 

Mede als gevolg van hiervan zijn sociale firma’s nog onvoldoende in 

beeld bij hun potentiële opdrachtgevers. Veel sociale firma’s in de 

dienstensector zijn afhankelijk van relatief grote opdrachten, maar 

missen in veel gevallen de tijd, aandacht en expertise die nodig is om 

zich te profileren bij potentiële opdrachtgevers. Hierdoor lukt het hen 

niet het volledige commerciële potentieel van hun ondernemingen te 

benutten. 

 

Toegevoegde waarde te weinig inzichtelijk 

Ondanks hun evidente rol in het realiseren van (gemeenschappelijke) 

sociale doelstellingen, maken sociale firma’s nog onvoldoende 

inzichtelijk welke toegevoegde waarde zij bieden.  

Het commerciële aspect van sociale firma’s biedt een uitgelezen kans 

om verschillende vormen van (arbeidsmatige) dagbesteding van hoge 

kwaliteit aan te bieden tegen lage publieke kosten, een gegeven dat 

interessant is voor zowel opdrachtgevers in de private sector als 

opdrachtgevers vanuit overheden. 

Sociale firma’s benadrukken deze toegevoegde waarde – en het 

verschil in kosten met andere vormen van dagbesteding – nog te 

weinig bij (potentiële) opdrachtgevers in het sociale domein. Omdat de 

beschikbaarheid van publieke middelen steeds verder beperkt wordt, 

komen sociale firma’s in toenemende mate terecht in een situatie van 

schaarste. Juist daarin is het van belang dat zij hun doelmatigheid 

kunnen aantonen. 

 

Kernpunten 
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Hoofdstuk 5: sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen 

5.4 Kansen voor sociale firma’s 

Sociaal is ‘hip’, MVO is in 

Sociale firma’s gaan meer en meer bij de tijdsgeest passen. In veel 

sectoren van de economie en in de maatschappij als geheel worden 

duurzame en sociale aspecten steeds belangrijker. Sociale firma’s 

kunnen daar op verschillende manieren op inspelen: 

■ Steeds meer bedrijven willen maatschappelijk verantwoord 

ondernemen (MVO) en zoeken partners om deze wens vorm te 

geven. Sociale firma’s kunnen, bijvoorbeeld door mensen te 

detacheren of een deel van het (productie)proces over te nemen, 

invulling geven aan het MVO-beleid van andere bedrijven. 

■ De sociale firma’s van nu hebben een voorbeeldfunctie en kunnen 

andere ondernemers stimuleren ook een sociale firma te starten. 

■ Een nieuwe generatie consumenten is duurzaam en 

maatschappelijk bewust en geïnteresseerd in producten met een 

verhaal. Zij vormen een (groeiende) afzetmarkt voor sociale firma’s. 

SROI en toegevoegde waarde inzichtelijk maken 

Mede als gevolg van de toenemende aandacht voor duurzaam en 

sociaal ondernemen, gebeurt het steeds vaker dat ondernemingen 

inzicht geven in hun economische en maatschappelijke toegevoegde 

waarde door hun social return on investment (SROI) in kaart te 

brengen.  

Hoewel duidelijk is dat sociale firma’s een dubbele doelstelling hebben, 

is niet altijd even transparant welke (economische en 

maatschappelijke) resultaten zij behalen. Voor sociale firma’s liggen er 

kansen om de toegevoegde waarde die zij leveren inzichtelijk te 

maken.  

Sociale firma’s slagen er in veel gevallen in de kosten van hun sociale 

doelstellingen gedeeltelijk uit commerciële inkomsten te dekken. 

Daarom is SROI een uitgelezen kans om te laten zien dat zij grote 

toegevoegde waarde (sociale resultaten per euro publiek geld) bieden. 

Anders samenwerken door ontwikkelingen in sociale domein 

Sociale firma’s zien kansen om de wijze waarop zij samenwerken met 

de gemeente Amsterdam te veranderen als gevolg van verschillende 

ontwikkelingen in het sociale domein: 

■ Door in kleinere percelen aan te besteden, kunnen (ook kleinere) 

sociale firma’s deelnemen aan aanbestedingen door de gemeente. 

■ Door de verschillende decentralisaties en de Participatiewet wordt 

de gemeente de belangrijkste partij die dagbesteding inkoopt. Dit 

vereenvoudigt de situatie en biedt mogelijkheden voor andere, 

meer integrale afspraken. 

■ Door breder met de gemeente te gaan samenwerken (zie ook 

vorige punt) kunnen sociale firma’s de begeleidingskosten verlagen 

ten opzichte van de huidige tarieven.  
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Hoofdstuk 5: sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen 

5.5 Bedreigingen voor sociale firma’s 

Teruglopende commerciële inkomsten door economische malaise 

Door de economische malaise, hebben sociale firma’s last van 

teruglopende commerciële inkomsten. Bovendien bestaat de dreiging 

dat deze inkomsten zover teruglopen dat ook hun maatschappelijke 

resultaten in gevaar komen.  

Daarnaast kunnen teruglopende commerciële inkomsten leiden tot een 

groter afhankelijkheid van publieke middelen. Dit terwijl sociale firma’s 

zich juist kenmerken door hun vermogen om sociale doelstellingen 

gedeeltelijk uit deze inkomsten te financieren. 

 

Teruglopende inkomsten voor begeleiding door bezuinigingen 

Mede als gevolg van de beperkte economische groei wordt ook door 

overheden bezuinigd. Deze bezuinigingen kunnen sociale firma’s  op 

verschillende manieren treffen: 

■ De tarieven die sociale firma’s in rekening kunnen brengen voor het 

aanbieden van (arbeidsmatige) dagbesteding lopen terug; 

■ Het aantal medewerkers met een functiebeperking dat bij sociale 

firma’s terecht komt, loopt terug. 

Hoewel sociale firma’s op dit moment al geconfronteerd worden met 

deze effecten, vormen zij richting de toekomst een belangrijke 

bedreiging. Er is een kritieke ondergrens aan zowel het aantal 

medewerkers als de inkomsten die sociale firma’s nodig hebben om te 

overleven. 

Concurrentie op meerdere vlakken 

Door schaarste van publieke middelen en commerciële opdrachten 

bestaat het risico dat sociale firma’s in de toekomst op meerdere 

fronten moeten concurreren: 

■ Concurrentie tussen sociale firma’s om commerciële opdrachten; 

■ Concurrentie tussen sociale firma’s op begeleidingskosten; 

■ Concurrentie tussen sociale firma’s en re-integratiebedrijven om 

medewerkers met een relatief hoge arbeidsproductiviteit; 

■ Concurrentie tussen sociale firma’s en SW-bedrijven om 

medewerkers met een relatief lage of gemiddelde 

arbeidsproductiviteit; 

Met name de combinatie van deze concurrentievormen geldt als een 

bedreiging, omdat grotere concurrentiedruk sociale firma’s kan 

dwingen tot consolidatie en schaalvergroting. Met name consolidatie 

onder de huidige diversiteit van sociale firma’s, zowel in type producten 

en dienstverlening als in doelgroepen, kan leiden tot een verschraling 

van het aanbod in type en niveau van werk. 

Door onderlinge samenwerking kunnen sociale firma’s deze bedreiging 

benaderen als een kans, bijvoorbeeld door gezamenlijk grotere 

opdrachten aan te nemen en een breder palet van werkomgevingen 

aan te bieden. 
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Hoofdstuk 6: knelpunten en aanbevelingen 

6.1 Knelpunten voor sociale firma’s 

Kernpunten 

■ Sociale firma’s ervaren 

knelpunten bij het 

begeleiden van 

medewerkers met een 

functiebeperking en bij 

het voeren van een 

commerciële 

onderneming. 

■ De toestroom van nieuwe 

medewerkers vanuit DWI 

loopt terug door het 

plaatsingsbeleid van 

DWI. Hierdoor dreigen 

tekorten bij sociale 

firma’s. 

Inleiding 

Als onderdeel van het onderzoek hebben we ons gericht op de 

knelpunten en belemmeringen die sociale firma’s ervaren bij het 

voeren van hun bedrijf. Op basis van de gevoerde gesprekken ontstaat 

het beeld dat sociale firma’s te maken hebben met twee verschillende 

soorten knelpunten (zie figuur 5.1): 

■ Knelpunten in de begeleiding van medewerkers met een 

functiebeperking (de ‘achterkant’); 

■ Knelpunten in het voeren van een commerciële onderneming (de 

‘voorkant’). 

 

Om de gemeente Amsterdam inzicht te geven in de knelpunten die 

sociale firma’s ervaren, zullen we ons richten op deze verschillende 

kanten van sociale firma’s en deze ook langs die zijden bespreken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 6.1: knelpunten van sociale firma’s in het begeleiden 

1. De toestroom van medewerkers met een functiebeperking loopt 

terug 

Sociale firma’s zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van instanties 

als DWI en UWV voor bemiddeling in de toestroom van medewerkers 

met een functiebeperking. De laatste jaren zien zij met name de 

toestroom van door DWI geplaatste medewerkers teruglopen of zelfs 

volledig stokken. Betrokkenen geven aan dat dit verschillende 

oorzaken heeft: 

■ DWI voert door bezuinigingen een beleid waarbij het zich richt op 

mensen met een grotere kans op (doorstroom naar) regulier werk. 

Hierdoor besteedt DWI met name aandacht aan mensen op treden 

3 en 4. Dit betekent dat mensen met een grotere afstand tot de 

arbeidsmarkt (bijvoorbeeld op treden 1 en 2) niet of nauwelijks bij 

sociale firma’s terecht komen. 

■ Door gemeentelijk beleid komen mensen op treden 3 en 4 via DWI 

niet terecht bij sociale firma’s, maar bij het Re-integratie Bedrijf 

Amsterdam (RBA), een samenwerking tussen de gemeente 

Amsterdam en Pantar. 

 

 

 

 

Knelpunten in 

ondernemen 

 

 

 

Knelpunten in 

begeleiden 

Sociale firma Sociale activiteiten Commerciële activiteiten 

1 

2 

3 



26 © 2013 KPMG Advisory N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33263682, is een dochtermaatschappi j van KPMG Europe LLP en lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige 

ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), een Zwitserse entiteit. Alle rech ten voorbehouden. Gedrukt in Nederland. De naam KPMG, het logo en ‘cutting 

through complexity’ zijn geregistreerde merken van KPMG International. 

 

Hoofdstuk 6: knelpunten en aanbevelingen 

6.1 Knelpunten voor sociale firma’s 

Kernpunten 

■ De verantwoording die 

sociale firma’s moeten 

afleggen in het kader van 

traject- en 

cliëntgebonden 

bekostiging leidt tot 

grote administratieve 

druk en hoge kosten. 

■ Spelregels rond 

regelingen als de Wwb en 

de AWBZ hinderen de 

participatie en 

ontwikkeling van 

medewerkers met een 

functiebeperking doordat 

zij maximale 

betrokkenheid 

ontmoedigen. 

 

■ Er is vaak discussie over welke voorziening voorliggend is: DWI 

(vanuit de Wmo) of de AWBZ. DWI stelt vaak de eis dat een 

medewerker eerst probeert een AWBZ-indicatie aan te vragen en 

daarna pas bij DWI terecht kan. Een deel van de medewerkers zal 

dan via een AWBZ-indicatie alsnog bij een sociale firma aan de 

slag kunnen; een ander deel is afhankelijk van het plaatsingsbeleid 

van DWI. 

■ Door bezuinigingen vinden minder cliënten met een AWBZ-indicatie 

voor Begeleiding hun weg van zorginstellingen naar sociale firma’s. 

In plaats daarvan bieden zij zelf dagbestedingsactiviteiten  (van een 

ander karakter) aan. 

 

2. Traject- en cliëntgebonden bekostiging leidt tot grote 

administratieve druk 

Sociale firma’s geven aan dat zij veel tijd en energie kwijt zijn met de 

administratieve afhandeling van de traject- en cliëntgebonden 

bekostiging van (met name) DWI, maar ook verantwoording in het 

kader van de AWBZ en het UWV. De belasting uit zich in verschillende 

vormen: 

■ Sociale firma’s moeten in veel gevallen per cliënt per dagdeel 

verantwoorden en dus een gedetailleerde administratie bijhouden 

en rapporteren. Deze administratie kost tijd en geld; verschillende 

sociale firma’s geven aan tot € 50.000 per jaar te besteden aan 

deze vorm van administratie. 

■ De betaaltermijnen van DWI en UWV zijn lang (met uitschieters van 

18 maanden voor sommige facturen), wat sommige sociale firma’s 

in liquiditeitsproblemen brengt doordat verplichtingen voor 

personeel en huisvesting doorlopen, maar de dekkende 

begeleidingsgelden achterblijven. 

3. Spelregels rond regelingen hinderen participatie en 

ontwikkeling 

De spelregels rond verschillende regelingen hinderen de rol van 

sociale firma’s om mensen met een functiebeperking zoveel mogelijk 

te laten participeren en waar mogelijk voor te bereiden op regulier 

werk. Sociale firma’s noemen twee concrete voorbeelden: 

■ Voor mensen die met behoud van Wwb-uitkering bij sociale firma’s 

werken, bestaat een grens voor de maximaal toegestane 

bijverdiensten. Hoewel sociale firma’s die medewerkers vaak niet 

meer dan € 5 tot € 8 per dagdeel uitbetalen, kan dit betekenen dat 

zo’n medewerker maximaal 3 à 4 dagdelen per week bij een 

sociale firma kan werken. Het is dan heel moeilijk om de 

medewerker volledig te laten participeren en voor te bereiden op 

regulier (fulltime) werk. De vergoeding die deze mensen per 

dagdeel ontvangen is een belangrijk deel van de waardering die zij 

krijgen en daarmee essentieel om hen te activeren en motiveren.  

■ Mensen ouder dan 18 jaar en met een AWBZ-indicatie betalen een 

(inkomensafhankelijke) eigen bijdrage voor de zorg die zij 

ontvangen. Voor medewerkers van sociale firma’s met een AWBZ-

indicatie betekent dit dat zij zelf moeten betalen om te kunnen 

werken – een prikkel die een negatief effect kan hebben op de 

(soms fragiele) motivatie van de groep mensen die bij sociale 

firma’s werken. 
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Hoofdstuk 6: knelpunten en aanbevelingen 

6.1 Knelpunten voor sociale firma’s 

Kernpunten 

■ Door de economische 

teruggang hebben 

sociale firma’s te maken 

met teruglopende en 

minder voorspelbare 

marktinkomsten. 

■ Sociale firma’s hebben 

daarom behoefte aan 

meer financiële zekerheid 

door grotere en meer 

structurele opdrachten. 

■ Veel sociale firma’s 

hebben te maken met 

marktconforme  

financiële verplichtingen, 

maar missen daarvoor de 

commerciële slagkracht  

van reguliere bedrijven. 

 

Figuur 6.2: knelpunten van sociale firma’s in het ondernemen 

 

4. Teruglopende marktinkomsten 

Veel sociale firma’s hebben last van teruglopende marktinkomsten, 

onder andere als gevolg van de economische teruggang. Daarnaast 

merken zij dat de voorspelbaarheid van inkomsten uit commerciële 

activiteiten afneemt. Deze effecten zijn met name merkbaar bij sociale 

firma’s die producten afzetten – dienstverlenende sociale firma’s 

hebben hier minder last van.  

De terugloop van marktinkomsten en de onvoorspelbaarheid daarvan 

kunnen leiden tot financiële problemen. Het is voor sociale firma’s 

moeilijker een substantieel deel van hun inkomsten uit de markt te 

betrekken – zij worden daardoor meer afhankelijk van publieke 

middelen. Sociale firma’s geven echter aan juist een tegengestelde 

beweging in te willen zetten: meer marktinkomsten en minder 

afhankelijkheid van publieke middelen. 

Er is daarom dringend behoefte aan meer financiële zekerheid voor 

sociale firma’s. Zij geven aan deze zekerheid vooral te krijgen door  het 

aantal, maar ook de duur en omvang van opdrachten te vergroten. 

 

Daarom richten zij zich het liefst op langdurige contracten voor het 

leveren van producten of diensten aan andere partijen. Voor de 

overheid (zowel op gemeentelijk als op provinciaal en rijksniveau) zien 

zij hierin een rol weggelegd: de overheid is bij uitstek een partij die 

deze zekerheid kan bieden door het aangaan van langdurige 

contracten met sociale firma’s. 

 

5. Private lasten, publieke baten 

Sociale firma’s opereren op het snijvlak van zorg en werk en daarmee 

op het snijvlak van publiek en privaat. Zij functioneren als een regulier 

bedrijf, maar hebben bredere (sociale) taken. Veel sociale firma’s 

hebben daarom te maken met marktconforme verplichtingen – 

bijvoorbeeld huisvestingskosten die vergelijkbaar zijn met reguliere 

bedrijven – terwijl zij niet het volledige marktpotentieel van die 

bedrijven kennen. Bovendien komen niet alle sociale firma’s in 

aanmerking voor de baten die private ondernemingen hebben. De 

onderzochte sociale firma’s geven een aantal voorbeelden: 

 

 

 

 

Knelpunten in 

ondernemen 

 

 

 

Knelpunten in 

begeleiden 

Sociale firma Sociale activiteiten Commerciële activiteiten 

4 

5 

6 



28 © 2013 KPMG Advisory N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33263682, is een dochtermaatschappi j van KPMG Europe LLP en lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige 

ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), een Zwitserse entiteit. Alle rech ten voorbehouden. Gedrukt in Nederland. De naam KPMG, het logo en ‘cutting 

through complexity’ zijn geregistreerde merken van KPMG International. 

 

Hoofdstuk 6: knelpunten en aanbevelingen 

6.1 Knelpunten voor sociale firma’s 

Kernpunten 

■ Door hun sociale 

doelstelling is het voor 

sociale firma’s moeilijk 

financiering aan te 

trekken. 

■ Sociale firma’s zijn voor 

financiering veelal 

afhankelijk van fondsen 

en overheidssubsidies. 

■ Sommige sociale firma’s 

kunnen niet profiteren 

van dezelfde voordelen  

(zoals BTW-verrekening) 

als reguliere bedrijven. 

■ Sociale firma’s kunnen 

gehinderd worden door 

de schaal van 

aanbestedingen. 

 

■ Marktconforme verplichtingen (voor met name huisvesting) vallen 

sociale firma’s zwaar, omdat zij niet dezelfde commerciële potentie 

hebben als reguliere bedrijven. Omdat reguliere bedrijven  veelal 

productiever zijn dan sociale firma’s, lukt het hen meer inkomsten 

te genereren met een dezelfde inzet van mensen en middelen. 

Hierdoor zijn verplichtingen zoals huisvestingskosten gemakkelijker 

te dragen voor reguliere bedrijven. Verschillende sociale firma’s 

geven aan dat deze verplichtingen veel impact hebben en zwaar 

drukken op de begroting. 

■ Het is voor sociale firma’s moeilijk om extern kapitaal aan te 

trekken voor investeringen en groei. Door de beperkte commerciële 

slagkracht van sociale firma’s zijn traditionele geldverstrekkers niet 

of nauwelijks geïnteresseerd in sociale firma’s. Bovendien past de 

wens van veel investeerders om snel resultaat te boeken niet bij 

het meer gestage groeitempo van sociale firma’s. Hierdoor zijn 

sociale firma’s aangewezen op financiering vanuit fondsen (zoals 

Start Foundation en het VSB Fonds) en overheidssubsidies. Dit in 

tegenstelling tot reguliere bedrijven, die voor financiering 

gemakkelijk(er) terecht kunnen bij banken en investeerders. 

■ De positie van sociale firma’s op het snijvlak van zorg en werk kan 

bovendien leiden tot financiële nadelen. Een onderzochte sociale 

firma die horeca exploiteert geeft het voorbeeld dat de 

Belastingdienst slechts zeer beperkt BTW-verrekening toestaat, 

omdat de sociale firma volgens haar niet kan aantonen of de 

inkoop die zij voor de exploitatie van de horeca doet bedoeld is 

voor commerciële activiteiten of voor zorgactiviteiten. En omdat de 

sociale firma wel BTW betaalt bij de inkoop van levensmiddelen, 

beïnvloedt dit haar marge tot 6% negatief. 

 

6. Openbare aanbestedingen geven sociale firma’s onvoldoende 

ruimte 

Sommige (met name grotere) sociale firma’s maken gebruik van 

openbare aanbestedingen voor het winnen van commercieel werk.  

Het gaat hierbij met name om aanbestedingen in de dienstensector 

(catering, facilitaire dienstverlening, groen- en grijsonderhoud  in de 

openbare ruimte, zoals beplanting, bestrating, hekwerk etc.). Maar ook 

productiewerk wordt op deze wijze aanbesteed. 

Hoewel deze aanbestedingen een sociale paragraaf kennen waar 

sociale firma’s aansluiting bij kunnen zoeken, geven zij aan dat de 

wijze waarop deze aanbestedingen worden uitgeschreven hen kan 

hinderen en andere sociale firma’s ontmoedigt ook in te schrijven op 

aanbestedingen: 

■ Veel aanbestedingen (van zowel commerciële bedrijven als vanuit 

de gemeente) betreffen grote opdrachten die in zijn geheel niet 

door sociale firma’s uit te voeren zijn, bijvoorbeeld omdat zij de 

schaalgrootte of noodzakelijke expertise missen om een dergelijke 

aanbestedingsprocedure te kunnen uitvoeren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een voorbeeld van een aanbesteding waarbij de schaal van de 

opdracht een probleem vormde voor sociale firma’s is de 

aanbesteding van cursussen computervaardigheid door DWI in de 

augustus 2008. Bij het uitschrijven van deze aanbesteding was het 

nadrukkelijk de wens om te werken met initiatieven vanuit 

kwetsbare groepen in de samenleving omdat cursussen ook voor 

doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt bedoeld waren. 

In het bestek is hiermee rekening gehouden door bij de selectie 

punten toe te kennen aan initiatieven vanuit kwetsbare groepen. 

 

Ten tijde van de aanbesteding heeft de Stichting Cliëntgestuurde 

Initiatieven en Projecten (SCIP, dat onder meer computercursussen 

door (ex-) patiënten uit de langdurige psychiatrie aanbiedt) 

overwogen in te schrijven op de aanbesteding. Vanwege de  grote 

omvang van de totale opdracht en verscheidenheid aan 

doelgroepen voor de cursussen bleek de uitvoering ervan echter 

onhaalbaar en heeft zij hiervan uiteindelijk moeten afzien. De 

opdracht is gegund aan een commerciële partij.  
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Hoofdstuk 6: knelpunten en aanbevelingen 

6.1 Knelpunten voor sociale firma’s 

Kernpunten 

■ De invulling van de 

sociale eisen in 

aanbestedingen 

benadelen sociale firma’s 

in sommige gevallen ten 

opzichte van reguliere 

bedrijven. 

 

Ook de invulling van de sociale paragraaf zelf biedt sociale firma’s lang 

niet altijd een goede kans. Sociale firma’s ervaren een aantal 

problemen: 

■ Sommige aanbestedingen bevatten eisen ten aanzien van het 

aantal medewerkers met een functiebeperking dat de 

opdrachtnemer aan moet trekken. Hierbij wordt vaak de 

voorwaarde gesteld dat de opdrachtnemer nieuwe medewerkers 

aanneemt en deze niet al in dienst mogen zijn. Voor sociale firma’s, 

waar mensen in veel gevallen langere tijd achtereen werken, levert 

dit problemen op, omdat deze medewerkers niet op het project 

mogen werken. Zij kunnen die aanbestedingen dan niet gebruiken 

om projecten te zoeken voor hun bestaande medewerkers. Deze 

eisen benadelen sociale firma’s daarmee ten opzichte van reguliere 

bedrijven, die vaak nog geen mensen met een functiebeperking in 

dienst hebben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ In andere gevallen bevat de aanbesteding eisen ten aanzien van 

het aantal medewerkers met een functiebeperking dat op de 

opdracht moet werken. Wanneer het om grote aantallen gaat, kan 

het voor sociale firma’s moeilijk zijn de kwaliteit van het geleverde 

 werk te garanderen door het beperkte aantal reguliere werknemers 

dat meewerkt. Vaak biedt het aanbestedingsmodel geen ruimte  om 

hierover in overleg te gaan met de opdrachtgever, waardoor sociale 

firma’s slechts de keuze hebben om niet in te schrijven, of om in te 

schrijven in de wetenschap dat zij de kwaliteit niet kunnen 

garanderen. 

■ Daarnaast geven sociale firma’s aan dat de controle op de 

uitvoering van de sociale paragraaf tekort schiet. Het komt voor dat 

reguliere bedrijven hun toezeggingen niet waar (kunnen) maken, 

omdat zij geen expertise hebben voor de begeleiding van mensen 

met een functiebeperking, maar daar geen consequenties van 

ondervinden. Door de effectiviteit van de sociale activiteiten 

belangrijker te maken, hebben sociale firma’s betere kansen. 

 

 

Het projectbureau Social Return van de gemeente Amsterdam 

ondersteunt invulling en uitvoering van sociale aspecten van een 

aanbesteding. Bij twee van de drie mogelijke invullingen die het 

bureau biedt, wordt de opdrachtnemer verplicht zich te richten op 

het creëren van arbeids- of leerplaatsen en/of het in dienst nemen 

van werkzoekenden of mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt. 

 

In beide gevallen kunnen sociale firma’s moeilijk voldoen aan de 

gestelde eisen: zij creëren met de opdracht immers niet zozeer 

nieuwe arbeidsplaatsen, maar bieden werk aan de medewerkers 

die zij al hebben. 
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Hoofdstuk 6: knelpunten en aanbevelingen 

6.2 Praktische aanbevelingen 

Kernpunten 

■ We doen aanbevelingen 

rond de markten waar 

sociale firma’s mee te 

maken hebben: de 

begeleidingsmarkt en de 

commerciële markt. 

■ In de begeleidingsmarkt 

kunnen gemeenten de 

voorgenomen 

decentralisaties van 

AWBZ-Bg en Jeudgzorg 

benutten om tot een 

integrale aanpak te 

komen. 

■ Hierbij kijken zij naar de 

potentie van mensen en 

zoeken zij gepaste 

dagbesteding, los van de 

huidige schotten tussen 

regelingen en 

financiering. 

Inleiding 

Een belangrijk deel van dit onderzoek is het formuleren van praktische 

aanbevelingen aan de gemeente Amsterdam over de wijze waarop zij 

sociale firma’s beter kan ondersteunen en daarmee het ontstaan en de 

groei van sociale firma’s kan stimuleren. Doel hierbij is meer mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt bij sociale firma’s te laten werken, 

wat in economische zin interessant is voor de gemeente. De 

dagbesteding die sociale firma’s leveren is immers in veel gevallen 

goedkoper dan die bij zorginstellingen en maatschappelijke 

organisaties.  

Bij het doen van aanbevelingen maken we eveneens onderscheid 

tussen de twee markten waar sociale firma’s actief zijn: het begeleiden 

van mensen en het aanbieden van commerciële producten of diensten. 

In het eerste geval gaat het om de wijze waarop de gemeente het 

potentieel van sociale firma’s kan benutten om gemeenschappelijke 

sociale doelstellingen te realiseren; in het tweede geval gaat het om de 

wijze waarop de gemeente sociale firma’s kan ondersteunen in hun 

commerciële resultaten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6.3: aanbevelingen in de begeleidingsmarkt 

1. Benut voorgenomen decentralisaties voor een integrale aanpak 

in het sociale domein 

De voorgenomen decentralisaties van AWBZ-Begeleiding, AWBZ-

Persoonlijke Verzorging en Jeudgzorg en de komst van de 

Participatiewet bieden gemeenten een uitgelezen kans te komen tot 

een geïntegreerde aanpak in het sociale domein. Door het wegnemen 

van bestaande schotten tussen regelingen (en daarmee tussen 

financiering) en het vergroten van de verantwoordelijkheden van 

gemeenten in het sociale domein zijn zij in staat meer cliëntgericht te 

werken.  

Door minder te kijken naar welke regeling van toepassing is en meer 

uit te gaan van de mogelijkheden van mensen, kunnen gemeenten 

gepaste voorzieningen aanbieden. In deze aanpak moet participatie 

voorop staan, bijvoorbeeld door jongeren te stimuleren om te leren en 

door mensen die (gedeeltelijk) kunnen werken een gepaste 

werkomgeving te bieden. Door de integrale verantwoordelijkheid van 

gemeenten zijn zij in staat zowel beschut, begeleid en (doorstroom 

naar) regulier werk bieden, ongehinderd door verschillende regelingen 
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Hoofdstuk 6: knelpunten en aanbevelingen 

6.2 Praktische aanbevelingen 

Kernpunten 

■ De gemeente kan zich 

sociale firma’s op maat 

ondersteunen door een 

deel van de 

begeleidingskosten te 

bekostigen. 

■ Sociale firma’s stellen 

dan een business case 

op waarin de kosten en 

(sociale) baten van 

begeleiding duidelijk zijn. 

■ De gemeente kan dan 

besluiten zich te 

committeren aan de 

doelstellingen van de 

sociale firma door deze 

mede te bekostigen. 

en financieringsbronnen. Aan mensen die niet kunnen werken, biedt de 

gemeente een vervangend inkomen en passende dagbesteding. 

Onderdeel van een integrale aanpak in het sociale domein is dat het 

onderscheid tussen het zorgdomein en het werkdomein (zie hoofdstuk 

3) vervalt. Door uit te gaan van wat iemand wel kan, wordt bepaald 

welke vorm van werk of (arbeidsmatige) dagbesteding gepast is. Het 

maakt hierbij niet uit of die persoon een AWBZ- of een Wwb-

achtergrond heeft; door uit te gaan van de arbeidsproductiviteit van 

kan de gemeente een passende dagbesteding bieden (zie figuur 6.2). 

In de praktijk betekent dit dat de verschillende loketten bij de gemeente 

voor zorg en uitkeringen geïntegreerd worden tot één 

ondersteuningsloket in het sociale domein. Bij burgers die zich melden 

wordt bepaald wat zij wel kunnen en waar zij ondersteuning bij nodig 

hebben. Het uitgangspunt hierbij is dat jongeren een opleiding doen en 

daarna gaan werken en dat de beroepsbevolking werkt .  

Door vanuit dat uitgangspunt te redeneren, biedt de gemeente juist die 

ondersteuning die burgers kan helpen zoveel mogelijk deel te nemen 

aan de maatschappij, bijvoorbeeld door een toeleidingstraject bij 

langdurige werkloosheid of door begeleid werken bij een 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6.4: integrale aanpak in het sociale domein 

 

arbeidshandicap. Voor burgers met een beperkt perspectief op regulier 

of begeleid werk, kan een beschutte werkplek een uitkomst bieden. En 

aan burgers die niet kunnen werken, kan de gemeente een vorm van 

reguliere dagbesteding aanbieden. 

Door deze aanpak kan de gemeente haar ondersteuning beter laten 

aansluiten bij de behoeften van burgers en de kosten daarvan 

bovendien zoveel mogelijk beperken. Voor sociale firma’s betekent 

deze aanpak dat zij, vanwege hun kostenvoordelen, een belangrijke 

voorliggende functie hebben op reguliere dagbesteding en daarom 

kunnen rekenen op een grotere toestroom van medewerkers met een 

afstand tot de arbeidsmarkt (zie knelpunt 1).  

 

2. Zorg voor integrale contractering en bekostiging van sociale 

firma’s met een businesscasemodel 

Binnen die integrale aanpak voor het sociale domein past ook een 

integrale benadering van sociale firma’s. Waar de bekostiging en 

contractering van sociale firma’s nu versnipperd is langs verschillende 

instanties, regelingen en financieringsbronnen, kan de gemeente dit in 

de toekomst vereenvoudigen door op een andere manier zaken te 

doen met sociale firma’s.   

Meer dan de huidige rol als opdrachtgever en opdrachtnemer, zouden 

gemeente en sociale firma’s in een integrale aanpak op moeten 

trekken als gezamenlijke financiers van (sociale) doelen, zoals ook in 

het bedrijfsleven gebruikelijk is. In dit model verbinden de gemeente en 

sociale firma’s zich gezamenlijk aan sociale doelstellingen en neemt de 

gemeente een deel van de financiering voor zijn rekening. Het model 

werkt op hoofdlijnen als volgt: 

■ Sociale firma’s werken een business case uit voor het behalen van 

die doelstellingen (bijvoorbeeld het bieden van arbeidsmatige 

dagbesteding aan een bepaalde groep mensen en het activeren en 

toeleiden naar regulier werk van een tweede groep) en geven 

daarin aan hoe zij de kosten daarvan dekken uit marktinkomsten en 

welke publieke financiering zij nodig hebben.  
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Hoofdstuk 6: knelpunten en aanbevelingen 

6.2 Praktische aanbevelingen 

Kernpunten 

■ Het businesscasemodel 

helpt sociale firma’s met 

meer zekerheden en 

helpt de gemeente met 

het beter benutten van 

het potentieel van sociale 

firma’s. 

■ De gemeente heeft een 

instrument nodig om de 

business cases van 

sociale firma’s te 

beoordelen en te bepalen 

in welke mate zij diens 

doelen kan bekostigen. 

■ Veel sociale firma’s 

vinden het 

ondernemerschap 

moeilijk vanwege hun 

achtergrond in de zorg. 

■ Op basis van deze businesscase maakt de gemeente een afweging 

tussen de publieke kosten van het plan en de sociale resultaten en 

neemt daarin specifieke kenmerken zoals het gekozen 

businessmodel, de aard van het werk, de doelgroep en de ernst 

van de beperkingen mee. 

■ Afhankelijk van haar afweging kan de gemeente besluiten zich te 

committeren aan de businesscase en een deel van de financiering 

voor haar rekening nemen. De sociale firma en gemeente maken 

dan afspraken over de wijze waarop de businesscase wordt 

uitgevoerd (over praktische zaken als huisvesting en 

ondersteuning, maar ook over de instroom van medewerkers met 

een functiebeperking). Wanneer de gemeente ook belangen heeft 

bij het project is, wordt zij gestimuleerd sociale firma’s zo goed 

mogelijk te ondersteunen in het behalen van de doelstellingen. 

■ Periodiek evalueren de sociale firma en de gemeente de uitvoering 

van de business case; waar nodig wordt deze aangepast naar 

aanleiding van de tussenstand in het behalen van de beoogde 

resultaten. 

Deze vorm van contracteren en bekostigen brengt een aantal 

voordelen met zich mee: 

■ Afspraken met de gemeente geven sociale firma’s zekerheid over 

de hoogte en continuïteit van publieke financiering en over de 

instroom van nieuwe medewerkers. 

■ De gemeente wordt gestimuleerd sociale firma’s zo goed mogelijk 

te ondersteunen in het behalen van de doelstellingen, omdat zij 

zich daaraan committeert en deze mede bekostigt. 

■ Er is een grotere vrijheid binnen de begeleidingsmarkt: sociale 

firma’s zijn vrij om zich met een business case bij de gemeente te 

melden en kunnen elkaar beconcurreren op prijs en kwaliteit. 

Door sociale firma’s op een andere manier te bekostigen worden zij 

niet langer geconfronteerd met verschillende vormen van 

verantwoording aan verschillende instanties. Dit kan leiden tot flinke 

administratieve vereenvoudiging bij sociale firma’s (zie knelpunt 2).  

 Bovendien neemt deze werkwijze de in de huidige wet- en 

regelgeving bestaande perverse prikkels weg (zie knelpunt 3). 

■ Sociale firma’s worden niet bekostigd met een standaardtarief dat 

in veel situaties niet aansluit bij de werkelijke begeleidingskosten. 

Door op maat te bekostigen (en dus nooit teveel te betalen) kan de 

gemeente de doelmatigheid van begeleiding bij sociale firma’s 

maximaal benutten.  

Met de voorgenomen decentralisaties van AWBZ-Begeleiding en 

Jeugdzorg kan de gemeente Amsterdam vrijwel direct beginnen met 

deze benadering van sociale firma’s. Eén belangrijk element zal de 

gemeente nog moeten ontwikkelen: een instrument waarmee zij de 

plannen van sociale firma’s objectief en betrouwbaar kan beoordelen. 

 

3. Ondersteun het ondernemerschap van sociale firma’s 

Veel sociale firma’s geven aan dat het gebrek aan ondernemerschap 

een zwak punt is. Veel betrokkenen bij sociale firma’s hebben een 

achtergrond in de zorg en hebben geen of weinig ervaring met 

ondernemen. Tegelijkertijd blijkt het moeilijk zakelijke partners met een 

achtergrond als ondernemer bereid te vinden om actief te zijn binnen 

sociale firma’s. In de praktijk, zo geven sociale firma’s aan, komt het 

neer op leren door eigen ervaring. Zeker in een tijd waarin sociale 

firma’s zich geconfronteerd zien met teruglopende marktinkomsten, 

kan een gebrek aan ondernemerschap problematisch worden.  

Alle onderzochte sociale firma’s geven aan behoefte te hebben aan 

een platform dat hen ondersteunt in ondernemerschap en het 

uitwisselen van kennis en vaardigheden tussen sociale firma’s mogelijk 

maakt. In het realiseren van dit platform kan de gemeente Amsterdam 

een belangrijke rol spelen – niet direct door zelf een platform op te 

richten, maar wel door haar te ondersteunen met kennis en financiële 

middelen. Zo kan bijvoorbeeld de Dienst Economische Zaken van de 

gemeente een rol spelen bij het adviseren van sociale firma’s op het 

gebied van het starten van een onderneming en het interpreteren van 

de regelgeving.  
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Hoofdstuk 6: knelpunten en aanbevelingen 

6.2 Praktische aanbevelingen 

Kernpunten 

■ De gemeente Amsterdam 

kan het ondernemer-

schap van sociale firma’s 

stimuleren door een 

kennisplatform te 

faciliteren. 

■ Door visie en beleid te 

ontwikkelen rond de 

inkoop bij sociale firma’s 

kan de gemeente diens 

commerciële activiteiten 

beter ondersteunen. 

Door de belemmering van het gebrek aan ondernemerschap bij sociale 

firma’s weg te nemen, draagt de gemeente bij aan de groei en bloei 

van sociale firma’s (zie knelpunt 4). Daarmee kan zij de potentie van 

sociale firma’s voor het beperken van de kosten van (arbeidsmatige) 

dagbesteding vergroten. Hoe meer sociale firma’s en hoe breder hun 

activiteiten, immers, hoe meer medewerkers met een afstand tot de 

arbeidsmarkt terecht kunnen bij sociale firma’s en daarmee toegang 

hebben tot een doelmatige vorm van dagbesteding. 

 

4. Ontwikkel visie en beleid op het inkopen bij sociale firma’s 

De gemeente kan inspelen op de behoefte van sociale firma’s aan 

meer zekerheid van commerciële inkomsten door visie en beleid te 

ontwikkelen op de inkoop van goederen en diensten bij sociale firma’s. 

Het ligt voor de hand sociale firma’s niet alleen te ondersteunen in de 

begeleidingsmarkt, maar ook in de commerciële markt – door 

producten of diensten af te nemen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6.5: aanbevelingen in de commerciële markt 

Door sociale firma’s te helpen om zoveel mogelijk commerciële 

inkomsten te genereren, verzekert de gemeente zich ervan dat sociale 

firma’s hun kostenvoordeel ten opzichte van reguliere vormen van 

dagbesteding optimaal kunnen waarmaken (zie knelpunt 4).  

Hoewel sociale firma’s ook nu al werk verrichten voor de gemeente, 

geven zij aan visie (en daaruit voortvloeiend beleid) op het gebruik van 

hun diensten te missen. Het ontwikkelen van die visie en dat beleid 

kan leiden tot meer structureel gebruik van diensten van sociale firma’s 

en hen daarmee de zo gewenste zekerheid geven. En dat kan weer 

helpen om het aanbod van sociale firma’s te stimuleren. 

Dat beleid kan verschillende vormen aannemen. Bijvoorbeeld een 

voorrangsbeleid bij opdrachten onder de aanbestedingsdrempel 

waardoor sociale firma’s eerder in aanmerking komen dan reguliere 

bedrijven zonder sociale doelstelling. Bij opdrachten boven de aan-

bestedingsdrempel is het dan van belang de aanbesteding zo in te 

richten dat sociale firma’s een goede kans maken (zie ook aanbeveling 

5). 

 

 

 

 

 

Commerciële markt 

 

 

 

Begeleidingsmarkt 

Sociale firma Sociale activiteiten Commerciële activiteiten 

3 

5 4 
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Hoofdstuk 6: knelpunten en aanbevelingen 

6.2 Praktische aanbevelingen 

Kernpunten 

■ Door anders om te gaan 

met de sociale paragraaf 

van aanbestedingen kan 

de gemeente sociale 

firma’s een betere kans 

geven aanbestedingen te 

winnen. 

5. Geef sociale firma’s een goede kans in aanbestedingen 

Wanneer door de gemeente een (openbare) aanbesteding wordt 

uitgeschreven, is het van belang dat sociale firma’s daarin (tenminste) 

een eerlijke kans maken ten opzichte van reguliere bedrijven. Bij het 

bespreken van knelpunt 6 beargumenteerden we dat sociale firma’s nu 

hinder ondervinden van de wijze waarop het projectbureau Social 

Return de sociale aspecten van aanbestedingen invult. Mede door 

deze hinder ervaren sociale firma’s drempels bij het genereren van 

commerciële inkomsten. Door hun kansen op commercieel werk te 

vergroten, vergroot de gemeente het commerciële karakter van sociale 

firma’s en beperkt daarmee hun afhankelijkheid van publieke 

financiering. 

Om te zorgen dat sociale firma’s meer kans maken om 

aanbestedingen te winnen, stellen we de volgende maatregelen voor: 

■ Zorg dat zowel de Centrale Inkoop Dienst als andere 

aanbestedende diensten de sociale firma’s in de stad en hun 

belangrijkste activiteiten in beeld hebben. Vraag sociale firma’s 

bijvoorbeeld een product- en dienstencatalogus op te stellen, zodat 

aanbestedende diensten bij het opstellen van het bestek daar 

gemakkelijk bij aan kunnen sluiten. 

■ Richt de sociale paragraaf meer in op resultaten dan op 

inspanning. Geef bijvoorbeeld niet aan hoeveel mensen met en 

functiebeperking de opdrachtnemer moet aannemen, maar schrijf 

een aantal gewerkte dagdelen door een bepaalde doelgroep voor 

of stel eisen aan het aantal mensen dat vanuit de opdracht 

uitstroomt naar regulier werk. Aan dergelijke eisen kunnen 

opdrachtnemers zowel voldoen met medewerkers die daar al 

werken, als met nieuw aan te nemen medewerkers. 

■ Geef de opdrachtnemer meer vrijheid in het invullen van de sociale 

paragraaf, bijvoorbeeld door het aantal medewerkers met een 

functiebeperking af te stemmen op het overeengekomen 

kwaliteitsniveau en door zelf met sociale doelstellingen te komen. 

■ Knip (waar mogelijk en toegestaan) grote aanbestedingen op in 

kleinere percelen zodat sociale firma’s gemakkelijker mee kunnen 

dingen. Sociale firma’s zijn vaak relatief kleine organisaties, 

vergeleken met commerciële partijen. Door kleinere percelen aan 

te besteden, kunnen zij op opdrachten inschrijven die beter bij hun 

schaalgrootte en activiteiten passen. 

■ Hanteer scherpere eisen bij de verantwoording van de uitvoering 

van de sociale paragraaf. Breng bijvoorbeeld achteraf in kaart in 

welke mate de doelstellingen zijn behaald en laat opdrachtnemers 

die (gedeeltelijk) falen een deel van de aanneemsom terugbetalen 

(een dergelijke regeling is in Amsterdam Zuid-Oost al gebruikelijk). 

■ Maak bij de opening van de inschrijving inzichtelijk welke waarde 

toegekend wordt aan het sociale karakter van de opdrachtnemer 

zodat sociale firma’s gestimuleerd worden mee te dingen. 

Sommige betrokkenen geven aan dat sociale aspecten zwaarder 

mogen wegen. 

■ Creëer een aanbestedingsvorm waarbij sociale firma’s, 

bijvoorbeeld via het projectbureau Social Return, onderaannemer 

kunnen zijn voor commerciële opdrachtnemers die een 

aanbesteding winnen. Sociale firma’s nemen in dat geval de 

invulling van de sociale eisen van de aanbesteding voor hun 

rekening, bijvoorbeeld door een afgebakend onderdeel van de 

opdracht uit te voeren. Daarmee voldoen commerciële partijen aan 

hun sociale verantwoordelijkheid en kunnen sociale firma’s 

profiteren van een veel breder palet aan aanbestede opdrachten. 

 

 

 



 

 

Bijlagen 
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Bijlagen 

A: onderzoeksvragen 

# Onderzoeksvraag 

1 Stel een overzicht samen van bestaande sociale firma's, maak daarbij onderscheid tussen sociale firma's met buurtfunctie (wijkniveau) 

firma’s die op stadsniveau of breder actief zijn.  

2 Hoeveel personen met een beperking functioneren binnen de firma’s?  

3 Wat is te zeggen over de aard en ernst van de beperking van de medewerkers?  

4 Van welke regelingen (subsidies, trajectgelden) maken de firma’s gebruik?  

5 Wat zijn de kosten per cliënt? Zijn de kosten van dagactiviteiten goedkoper dan activiteiten door volledig publiek gefinancierde 

organisaties?   

6 Welke knelpunten/belemmeringen ontmoeten sociale firma's in hun functioneren? 

7 Inventariseer – zoveel als mogelijk op basis van de bestaande (cliënt)analyses en onderzoeken welke Amsterdammers nu deelnemen 

aan vormen van dagbesteding met een arbeidsmatig karakter dan wel dagactiviteiten dit daar sterkt op lijken. Het begrip mag breed 

benaderd worden. Maak inzichtelijk op welke grondslag deze Amsterdammer (WWB, WSW, AWBZ of Wmo, etc) deelnemen aan de 

arbeidsmatige dagbesteding. 

8 Geef aan voor welke doelgroepen – mede op basis van bovenstaande inventarisatie- nu dagbesteding of dagactiviteiten worden 

ingezet, die ook zou passen binnen activeringstrajecten of werknemerschap binnen een sociale firma?   

9 Welke knelpunten/belemmeringen enerzijds en kansen anderzijds ziet het adviesbureau (bijv. huur/grondkosten, bestemmingsplan, 

erkenning als Wmo of AWBZ instelling, noodzaak van begeleidingscapaciteit etc.) Besteed hier speciale aandacht aan 

combinatiemogelijkheden met de Wet werken naar vermogen. 

10 Wat zijn de overlevingskansen cq het martkperspectief van sociale firma’s met en zonder (of minder) publieke middelen? Dit is 

bijvoorbeeld zichtbaar te maken aan de hand van een business case van bestaande firma’s met scenario's met meer/minder 

begeleiding.  

11 Welke aanbevelingen kan de adviseur doen om d.m.v. sociale firma's (veel) meer personen met een beperking werk/dagbesteding te 

bieden? Dit graag formuleren in termen van randvoorwaarden die de gemeente moeten creëren om sociale firma’s succesvol te laten 

toetreden op de markt.  
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Bijlagen 

B: betrokken respondenten 

Geïnterviewde respondenten 

Naam Organisatie 

Arno Kooy  Brouwerij De Prael  

Bianca Prins  BSN Werkervaringsbedrijf  

Hans Zuiver  Combiwel  

Frank Wempe  Combiwel  

Ellen van Doorne  Dienst Werk & Inkomen  

Anita Schaaij  HVO-Querido  

Maartje Driessen   HVO-Querido  

Menno Hoekstra  Kringloopbedrijf De Lokatie  

Lydia Middeldorp  Kringloopbedrijf De Lokatie  

Jeroen Rijpkema  Kwekerij Osdorp  

Ronald Heijnen  Pantar Amsterdam  

Renske Kastelein  Restaurant Freud  

Martin Albeda  Restaurant Freud  

Corine van den Burgt  Stichting De Omslag  

Jaap Kemkes Stichting De Omslag 

Brigit Nieuwburg  Stichting De Regenboog  

Wander Reitsma  Stichting De Waterheuvel (Lunchroom de Buren)  

Ton de Kok  Wissenraet-Van Spaendonck (De Sociale Ondernemingskamer)  

Martin Heuzeveldt  Zone3  
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Bijlagen 

B: betrokken respondenten 

Deelnemers expertsessie 

Naam Organisatie 

Arno Kooy  Brouwerij De Prael  

Bianca Prins  BSN Werkervaringsbedrijf  

Ron van Echteld  Combiwel  

Frank Wempe  Combiwel  

Win Westervoorde  Dienst Werk & Inkomen  

Beppechien Bruinsslot  Dienst Wonen, Zorg en Samenleven  

Nienke Boesveldt Dienst Wonen, Zorg en Samenleven  

Maartje Driessen   HVO-Querido  

Menno Hoekstra  Kringloopbedrijf De Lokatie  

Lydia Middeldorp  Kringloopbedrijf De Lokatie  

Ronald Heijnen  Pantar Amsterdam  

Renske Kastelein  Restaurant Freud  

Martin Albeda  Restaurant Freud  

Corine van den Burgt  Stichting De Omslag  

Jaap Kemkes  Stichting De Omslag  

Brigit Nieuwburg  Stichting De Regenboog  

Wander Reitsma  Stichting De Waterheuvel (Lunchroom de Buren)  

Kyung van Driel  Streetcornerwork  

Martin Heuzeveldt  Zone3  
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Bijlagen 

C: sociale firma’s in Amsterdam 

Overzicht sociale firma’s 

In de tabel hieronder tonen we het overzicht van sociale firma’s die voldoen aan alle elementen uit de in het onderzoek samengestelde definitie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selectie van sociale firma’s uit groslijst met werkprojecten 

De tabellen op de volgende pagina’s bevatten de totale uitkomsten van het selectieproces zoals beschreven in hoofdstuk 2 van dit rapport. 

Naam Website 

Brouwerij de Prael www.depreal.nl 

De Badcuyp www.badcuyp.org 

Kringloopwinkel De Lokatie www.delokatie.org 

Zone3 www.zone3.nl 

Happy Workers www.happyworkers.nl 

Stichting Milieuwerk www.ecocollege.nl 

BSN Werkervaringsbedrijf www.bsn-werkervaringsbedrijf.nl 

Fifteen www.fifteen.nl 

CoffeeMania www.coffeemania.nl 

Rambler! www.rmblr.nl 
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Bijlagen 

C: sociale firma’s in Amsterdam 
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Brouwerij de Prael 

De Badcuyp 

Kringloopwinkel De Lokatie 

Zone3 

Happy Workers 

Stichting Milieuwerk 

BSN Werkervaringsbedrijf 

Fifteen 

CoffeeMania 

Basic Wheels 

Color Kitchen     

Kwekerij Osdorp     

Landzijde     

Pleintheater     

Rambler! 
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Sagenn 

Stichting De Loods 

Stichting Het Juttersdok 

Stichting Nieuwe Werkvormen Amsterdam 

Tattoomuseum 

Kinderboerderij de Pijp 

Stichting Connect Initiatieven 

Volksbond 

Zorgboerderij De Stolp 

Zorglandgoed Hoogerlust 

Valid Express (PostNL) 

Workforce (Streetcornerwork) 

Buurtboerderij (De Regenboog) 

Coco's keuken (Combiwel) 

Loenatix (Roads) 
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C: sociale firma’s in Amsterdam 
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Werkbedrijf (Pantar)         

Partou (De Waterheuvel)         

Restaurant Freud (Roads)         

Road Runner (EcoSol)         

SCIP-projecten (HVO-Querido)         

Wolkenfietser (EcoSol)         

50|50 Food (Leger des Heils)         

Homeservice (De Waterheuvel)         

Lunchroom De Buren (De Waterheuvel)         
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Bijlagen 

E: Uitleg niet meenemen opbrengsten (productieve uren) vrijwilligers 

Een aantal van de onderzochte sociale firma’s heeft voornamelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met een dienstverband. Andere 

sociale firma’s werken (vrijwel) volledig met vrijwilligers. Voor medewerkers met een dienstverband is gerekend met een verlies aan 

arbeidsproductiviteit. Dit verlies aan arbeidsproductiviteit is uitgedrukt in geld en wordt meegenomen als onderdeel van de begeleidingskosten 

van deze medewerkers. 

Aan vrijwilligers bij sociale firma’s worden vergoedingen betaald – dit zijn kosten voor sociale firma’s. Dit ligt in lijn met bovenstaande aanpak 

waar het verlies aan arbeidsproductiviteit van medewerkers in loondienst uit wordt gedrukt als kosten. Daar tegenover staan productieve uren die 

door de vrijwilligers worden geleverd. Deze productieve uren kunnen gezien worden als opbrengsten. In dit onderzoek hebben wij aangenomen 

dat deze productiviteit laag is en deze niet verder onderzocht. Desondanks is het mogelijk dat in dit kader opbrengsten te noteren zijn. 
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