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trends 

 •  decentralisaties 
•  toenemende bureaucratie en 

bezuinigingen in de zorg 
•  toenemende interesse voor MVO 
•  participatiewet en Quotum 
•  ruim baan voor sociale 

ondernemingen 
•  groeiende sector ondanks 

bezuinigingen 



onze missie 
	  

“Het is onze  
ambitie om alle 
Amsterdammers met 
een beperking 
onderdeel van 
de stad te laten zijn”  
 

➁ kennisnetwerk 



onze missie 
	  

“Omdat wij vinden 
dat mensen een 
zinvolle kans, plek  
en rol op de 
arbeidsmarkt 
verdienen” 

➁ kennisnetwerk 



onze missie 
	  

“De Omslag werkt 
aan zinvolle zaken  
voor en met onze 
participanten”  

➁ kennisnetwerk 



➁ kennisnetwerk 



 
“Onze participanten 
vormen ons netwerk.  
Zij zíjn zinvolle zaken”  

➁ kennisnetwerk 



“De kracht van dit 
netwerk versterken we 
met kennis en 
inzichten. Met 
ondernemerschap en 
nieuwe verbindingen” 

➁ kennisnetwerk 





 
“De Omslag 
netwerkt voor 
participatie” 
 

➁ kennisnetwerk 



 
“Hiermee  
brengen we 
waardevolle  
verbindingen tot 
stand” 

➁ kennisnetwerk 



 
“We ontsluiten 
kennis voor  
zorg & welzijn, de 
gemeente, het 
bedrijfs- leven en 
het onderwijs” 

➁ kennisnetwerk 



 ➂ kernprojecten 



 
TNO & De Omslag 
 
Onderzoek effectiviteit 
interventies ter 
versterking van 
participatie van mensen  
met ernstige 
arbeidshandicap 
 

 ➂ kernprojecten 



Jekuntmeer.nl is een 
online platform  
compleet aanbod 
participatie  
 
Waar vragers en 
aanbieders elkaar 
kunnen vinden  
 

 ➂ kernprojecten 



 ➂ kernprojecten 



 ➂ kernprojecten 



 
Participatiemarkt 
 
De jaarlijkse markt 
voor mensen met 
een (arbeids) 
beperking 

 ➂ kernprojecten 



 
Doelgroep 
mensen met een WWB, 
WIA en/of WAJONG 
uitkering met een 
(arbeids) beperking  
en verdienvermogen  
< 100% 

 ➂ kernprojecten 



 
Doel 
matchen van  
mensen met grote  
afstand tot de  
arbeidsmarkt 

 ➂ kernprojecten 



 
Resultaat 
2000 – 2500  
bezoekers & 
85 stands 

 ➂ kernprojecten 



➂ samenwerking met bedrijven 



 
Nieuwe economie 
•  Europa: movement & 

support 
•  Nederland: black hole 
•  Amsterdam: in 

beweging 

➂ samenwerking met bedrijven 



wat hebben we gedaan? 

•  opzetten platform 
•  kennisdeling 
•  monitoring 
•  campagnes 
•  definitie, certificering 
•  externe vertegenwoordiging 
•  verandermanagement binnen 

zorgprojecten 

➂ samenwerking met bedrijven 



➂ samenwerking met bedrijven 



Wij willen dat sociaal ondernemen de norm is in 
Amsterdam. We willen de sector in Amsterdam op 
de kaart zetten en een stevige impuls geven.  
 
Wij doen dit door het samenbrengen, zichtbaar 
maken, ondersteunen, en opschalen van sociale 
ondernemingen om hun impact te vergroten en te 
versterken. 
 

missie 

➂ samenwerking met bedrijven 



•  seminars 
•  netwerkbijeenkomsten 
•  rondleidingen 
•  Europese conferentie 
•  bijeenkomsten met gemeente 
•  deelname Europees netwerk 

kennis delen 



monitoring 

 •  2013 
•  2014 
•  2015 

•  highlights 
volledige monitor: klik hier 

➂ samenwerking met bedrijven 













campagnes, marketing en communicatie 

 
 
•  digitale etalage: www.socialezaken.info 
•  ‘goed gedaan goed voor je zaak’ 
•  afstemmen inkoop gemeente  

➂ samenwerking met bedrijven 



 
 

“fijn dat er een plek is 
met betrouwbare 

informatie over bij wie 
ik sociaal kan inkopen” 

 

www.socialezaken.info 

 

➂ samenwerking met bedrijven 



















Gemeente als groot bedrijf in Amsterdam 

➂ samenwerking met bedrijven 



externe vertegenwoordiging 

 
•  gemeente (fonds, social return, inkoop, non-financial) 
•  bedrijfsleven (mkb-amsterdam)  
•  europees netwerk (ensie) 
 

➂ samenwerking met bedrijven 





‘Het	  enige	  dat	  we	  nodig	  hebben	  is	  een	  
goed	  ondernemers	  klimaa’	  
Arno	  Kooij,	  De	  Prael	  



Bier	  &	  Co	  ,	  Gaius	  Voute	  



Taste	  of	  Amsterdam,	  Julia	  Rameckers	  





resultaat platform 

 
 
•  inkoop versterkt 
•  profilering sector 
•  ruim baan 
•  routes aangelegd 
•  projecten versterkt 
•  sector vergroot 

 ➂ kernprojecten 




