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Geachte heer, mevrouw, 

In uw vergadering van 7 november 2013 is toegezegd dat uw raad in het eerste kwartaal van 
2014 wordt geïnformeerd over de wijze waarop een sociaal bedrijf kan worden opgezet. 
Bij deze informeren wij u over de stand van zaken. 

Het concept van sociale firma's past goed in de planontwikkeling van de uitvoeringsstructuur 
in het kader van de Participatiewet en delen van de nieuwe Wet maatschappelijke 
ondersteuning (WMO). In het continuüm van (arbeidsmatige) dagbesteding tot begeleiding 
naar werk is de sociale firma een innovatief concept dat onderdeel kan uitmaken van het 
gehele palet dat nodig is voor het bieden van passende participatie of werk voor de (nieuwe) 
doelgroepen, zoals arbeidsgehandicapten. 

Het opzetten of vormgeven van een sociale firma is een marktinitiatief dat wij als 
gemeentelijk overheid kunnen stimuleren en faciliteren. Wij onderzoeken momenteel op 
welke wijze wij dit kunnen doen, zodat deze ontwikkeling aansluit bij de ontwikkelingen 
binnen het Programma Sociale Domein. In een driedaagse werksessie met aanbieders van 
arbeidsmatige dagbesteding, beschut werk en werk, is 'de sociale firma' als prioritair 
onderwerp besproken. De inzichten en resultaten van deze werksessie werken wij uit in 
samenhang met andere initiatieven in de uitvoeringsstructuur Participatiewet. Op basis van 
het beleidsplan Programma Sociaal Domein geven wij verder vorm en inhoud aan beleid ten 
aanzien van sociale firma's. 
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Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
namenadezen, 

thouder Openbare ruimte. Sociale zaken en Welzijn 


