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Versterken positie sociale firma's in Amsterdam 

Geachte raadsleden, 

In de commissievergadering van 25 september 2019 hebben wij gesproken over de evaluatie van 
het investeringsfonds voor sociale firma's. In de vergadering heb ik aangegeven voor het eind van 
het jaar met aanvullende maatregelen te komen om de positie van sociale firma's te versterken. 
Met deze brief informeer ik u over de visie die het college heeft op de plek en functie van de sociale 
firma's binnen Amsterdam en de wijze waarop het college wil werken aan de versterking van deze 
functie. Sociale firma's maken deel uit van het bredere veld van sociaal ondernemers dat vanuit 
het programma Amsterdam Impact 2019-2022 wordt ondersteund. 

Deze brief hangt samen met de bredere aanpak voor meer sociale impact bij onder meer inkoop 
en aanbesteden, waarvoor nu aan een plan van aanpak wordt gewerkt. Het versterken van de 
positie van sociale firma's in Amsterdam is een onderdeel van deze bredere en fundamentele 
aanpak, waarbij de gemeente bestaande instrumenten beter op elkaar gaat afstemmen, met als 
doel het vergroten van de sociale impact van de gemeente. 

Visie op functie Sociale Firma's in Amsterdam 
Sociale firma's zijn een uiterst waardevolle partner voor de gemeente Amsterdam. Eén op de tien 
mensen die onder de Participatiewet aan het werk zijn in de doelgroep Banenafspraak, is in dienst 
bij een sociale firma (10,6%). Binnen de doelgroep beschut werk (mensen met een aanzienlijke 
begeleidingsbehoefte en veelal een lage productiviteit) werkt zelfs één op de twee a drie mensen 
bij een sociale firma (41,6%). Daarnaast bieden sociale firma's aan veel Amsterdammers die 
begeleiding krijgen bij (arbeidsmatige) dagbesteding, een werkplek— deze kan mogelijk een 
opstap vormen naar een dienstverband, bij een sociale firma of daarbuiten. 

De maatschappelijke impact die sociale firma's hebben is dus aanzienlijk; afgemeten aan hun 
aandeel in de totale bedrijvigheid, met in Amsterdam ruim 12.000 ondernemingen met meer dan 
vijf werknemers, is het aandeel van sociale firma's in het bieden van sociaal werk, ronduit immens 
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te noemen. Het laat zien dat de sociale missie voor deze groep ondernemingen voorop staat en 
integraal onderdeel is van de bedrijfsvoering. En dat ze voor het werkaanbod in Amsterdam van 
grote betekenis zijn. 

Inzet van de gemeente Amsterdam is om bij te dragen aan het voortbestaan en waar mogelijk 
groei van bestaande sociale firma's, en een goede vestigingsplaats te zijn voor nieuwe sociale 
firma's om tot ontwikkeling te komen. Dit stond centraal bij het Werkplan Sociale Firma's 2015-
2018, en dit staat nog steeds centraal in het gemeentelijke beleid. We zien deze inzet terug in de 
ontwikkeling op een aantal indicatoren: 

• Gemeentelijke inkoop bij sociale firma's neemt toe (vanaf 2016 met ruim 6o%) 
• Social  return-waarde bij sociale firma's neemt toe (vanaf 2017 met een factor 2 a2,5). 

We zien tegelijkertijd dat de extra omzet die we vanuit de gemeente realiseren voor sociale firma's 
- direct via gemeentelijke inkoop, indirect via  social  return van gemeentelijke opdrachtnemers - 
afvlakt. Blijven we op dezelfde manier dezelfde dingen doen, dan wordt het niet veel meer dan het 
is. Ook een analyse van De Omslagl  geeft dit aan. Als redenen waarom sociale firma's niet 
zelfstandig hun positie in Amsterdam kunnen versterken, noemt zij: te weinig successen bij inkoop 
en aanbesteding en het stagneren van de instroom van medewerkers. 

Tegelijk benoemt De Omslag een factor die sterk kan bijdragen aan de positie van sociale firma's, 
namelijk het ontwikkelen van structureel partnerschap. Ook aanbevelingen van Berenschot in haar 
evaluatie van het Investeringsfonds wijzen in deze richting, namelijk om verder te werken aan de 
verbinding tussen gemeente en partners richting sociaal ondernemers2. 
Een dergelijk partnerschap ontwikkel je niet per besluit of maatregel, maar gaat om het zoeken, 
creëren en benutten van kansen, het vragen en geven van aandacht hiervoor binnen alle relevante 
geledingen van de gemeentelijke organisatie. Van toewijding en sturing dus, resulterend in een 
daadwerkelijk effect op aantal, omzet en omvang van sociale firma's. 

Sociale firma's zijn een belangrijke partner voor de gemeente in het bieden van werk voor een 
groep Amsterdammers voor wie het extra moeilijk is om werk te vinden en te behouden. 
Amsterdammers maken de stad. Als bestuur staan we naast bewoners en maatschappelijke 
partners. Samen willen we werken aan de uitdagingen waar we voor staan, zoals sociale 
werkgelegenheid en inclusie. Als college willen we onderzoeken waar barrières liggen voor sociale 
firma's en deze, waar mogelijk, wegnemen om zo de sociale firma's te ondersteunen om met ons 
vorm te geven aan een sociale economie. 

De problemen die genoemd zijn vragen om een verandering van systemen binnen de gemeente, 
en dit kost vaak tijd. Sociale firma's hebben niet allemaal de tijd om hierop te wachten en daarom 
zullen een aantal concrete stappen worden gezet om de positie van sociale firma's nu al te 
versterken. Over de uitwerking van deze stappen en de voortgang zullen we structureel overleg 
voeren met De Omslag. 

1 In stichting De Omslag werkt een groot aantal Amsterdamse sociale firma's en aanbieders van 
arbeidsmatige dagbesteding samen. 
2  Evaluatie Investeringsfonds Sociale Firma's Gemeente Amsterdam (Berenschot, 2018) 
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Doorlichting inkoopproces en promotie 
De meeste invloed heb je als gemeente door zelf daadwerkelijk producten en diensten in te kopen 
bij sociale firma's. De Aanbestedingswet eist van overheden dat soortgelijke uitgaven als één 
geheel worden beschouwd en met deze totale opdrachtwaarde in de markt worden gezet. Dat 
wordt homogeniteit genoemd. De inkoopdrachten vanuit de gemeente sluiten daarom vaak niet 
aan bij de capaciteit en het aanbod van sociale firma's. De opdrachten zijn vaak complex en 
omvangrijk, de groeicapaciteit van sociale firma's is beperkt (o.a. afhankelijk van de instroom van 
medewerkers uit de doelgroep), en de sociale firma's zijn actief in een beperkt aantal sectoren. 
Wel is het mogelijk een opdracht of een deel daarvan voor te behouden aan sociale firma's; een 
groot aantal sociale firma's voldoet echter niet aan de wettelijke criteria die daarbij gelden.3  
Het college kiest om ondanks de complexiteit, sociaal opdrachtgeverschap als uitgangspunt te 
nemen en daarin niet alleen zelf in te kopen bij sociale firma's, maar zeker ook marktpartijen via  
social  return de samenwerking met sociale firma's aan te laten gaan. 

ACTIES 

Doorlichting inkoopproces en promotie Starten in 

a 
Elk kwartaal wordt aan de hand van de inkoopkalender in overleg met 
sociale firma's de opdrachten met potentieel voor deze firma's bepaald. 
Gesignaleerde kansen worden bij opdrachtgevers verder gebracht 

3.e  kwartaal 
2020 

b 

Alle mogelijkheden in de Aanbestedingswet worden benut om tot 
maximale opdrachtverstrekking aan sociale firma's te komen. Samen met 
De Omslag worden innovatieve opties verkend. De kennis die de 
gemeente opdoet met succesvolle trajecten, wordt onderling gedeeld. 
Waar we tegen knelpunten in de complexe regelgeving aanlopen, zullen 
deze bij de wetgever worden geagendeerd 

Doorlopend 

c 

Op basis van de inkoopkalender wordt een aantal kansrijke 
inkooptrajecten gekozen en vervolgens hierin de  social  impact leidend 
gemaakt. Op basis van een marktverkenning is te bepalen waar het 
aanbod van sociale firma's goed aansluit op de inkoopbehoefte 

le  kwartaal 
2020 

d 
Qua concrete inkooptrajecten op de korte termijn ziet het college kansen 
t.a.v. de catering, de Wmo-dagbesteding, Kringloop, Circulaire Textiel- 
inzameling en de ontwikkeling Aval/recyclepunten 

' kwartaal 
2019 

e 
Er wordt een internationale verkenning gedaan over de aanbestedings- 
regels m.b.t. inzet Sociale Firma's. Dit doen we in samenwerking met De 
Omslag 

2e  kwartaal 
2020 

f 
Er wordt in samenwerking met Amsterdam Impact een interne PR- 
campagne opgestart om de Sociale Firma's nog beter te promoten 

4e  kwartaal 
2019 

g 
Een externe PR-campagne wordt opgezet richting bedrijven die een 
inkooprelatie hebben met de gemeente en naar onze deelnemingen, om 
de Sociale Firma's voor het voetlicht te brengen 

2e  kwartaal 
2020 

3 Zo geldt als een van de criteria dat minimaal 30% van de werknemers bij een onderneming een 
arbeidshandicap heeft. 
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Bevorderen van instroom 
Nog steeds kunnen sociale firma's veel meer mensen plaatsen in dagbesteding of werk en 
daarmee de rol die ze hebben in de sociale economie verder vergroten. 

ACTIES 

Bevorderen van instroom Starten in 

h 
Op dit moment wordt in de aanbesteding van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning 2015 (Wmo) volop in gezet op samenwerking en 
doorstroom van cliënten tussen dagbesteding en sociale firma's 

4e  kwartaal 
2019 

. 
i 

Op langere termijn wordt onderzocht hoe simpel switchen in de keten kan 
leiden tot meer instroom 

3e  kwartaal 
2020 

. 
J 

Met zorgaanbieders voor dagbesteding worden afspraken gemaakt om 
doorstroom van deelnemers naar sociale firma's te stimuleren 

2e  kwartaal 
2020 

k 
De Sociaal Werkkoepel gaat structureel overleg voeren met De Omslag en 
sociale firma's om ideeën uit te wisselen die leiden tot meer instroom 

le  kwartaal 
2020 

I 
Onderzocht wordt of  matching  op een andere manier kan worden 
ingericht zodat de Sociale Firma's zelf op zoek kunnen gaan naar instroom 

2e  kwartaal 
2020 

Versterken van partnerschap 
Amsterdammers maken de stad. Als bestuur staan we naast bewoners en maatschappelijke 
partners. Samen werken we aan de uitdagingen waar we voor staan, zoals sociale 
werkgelegenheid en inclusie. Als college willen we barrières voor sociale firma's wegnemen en de 
sociale firma's ondersteunen om met ons vorm te geven aan een sociale economie. 
Samen met de sociale firma's (en andere maatschappelijke partners) zijn we in de Sociale 
Werkkoepel begonnen om het partnerschap invulling te gaan geven. In de Sociale Werkkoepel 
proberen partners op zoek te gaan naar elkaars potentieel en toegevoegde waarde. Dit is een 
traject van de lange adem. 

Op de volgende manier willen wij barrières slechten en ondersteuning bieden waar mogelijk. 

ACTIES 

Versterken van partnerschap Starten in 
De loodsfunctie voor sociaal ondernemers waar ook sociale firma's terecht le  kwartaal 
kunnen, wordt extra onder de aandacht gebracht. Deze functie is een van 
de maatregelen in het programma Amsterdam Impact 2019-2022. 

2020 

Sociale firma's kunnen er advies krijgen over de bestaande ondersteuning 

m 
op een simpele en laagdrempelige manier en worden binnen en buiten de 
gemeente op weg geholpen. 
In de uitvoering wordt met de Sociaal Werkkoepel en andere relevante 
partijen samengewerkt, zoals bijvoorbeeld de gemeentelijke Stadsloods. 
De Stadsloods helpt ondernemers bij het vinden van bedrijfsruimte in 
Amsterdam. 
Met Pantar wordt via de Sociaal Werkkoepel haar aanbod uitgewerkt om le  kwartaal 

n als sparringpartner en ondersteuner voor sociale firma's te werken als het 
gaat om haar kennis en bedrijfsinfrastructuur 

2020 
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Versterken van partnerschap Starten in 

o 

Samen met De Omslag en Milieuwerk wordt een sessie voorbereid om 
grote reguliere ondernemingen uit te dagen om Sociale Firma's te 
incorporeren. Grote bedrijven kunnen als  hub  en ondersteuner werken 
voor een kleinere sociale firma en de sociale firma laten meelopen op de 
infrastructuur van de reguliere werkgever 

2e  kwartaal 
2020 

P 
Sociale Firma's worden vroegtijdig betrokken bij maatschappelijke 
problemen die mogelijk door hen (innovatief) kunnen worden opgepakt 

2e  kwartaal 
2020 

De coördinatie van bovenstaande acties wordt belegd bij een programmamanager. In het tweede 
kwartaal 2020 wordt u geïnformeerd over de voortgang van de acties. 

Wij vertrouwen erop u met het bovenstaande naar behoren te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
Namens het college van Burgemeester en Wethouders, 
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