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Sociale firma’s zijn commerciële ondernemingen die als primaire 
doel hebben om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
aan het werk te helpen (Bruins & Regter, 2008, p. 7). Er komen 
steeds meer sociale firma’s en in het kader van de Participatiewet 
wordt hun maatschappelijke taak steeds belangrijker. Maar wat 
is hun werkwijze en is deze wel geschikt om hun doelgroep aan 
het werk te helpen? Door empirisch onderzoek bij vier sociale 
firma’s te combineren met theoretische inzichten bied ik het ant-
woord op deze vragen. De conclusie leidt tot aanbevelingen over 
het werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
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Deze vraag is relevant. De overheid verwacht namelijk, in 
het kader van de Participatiewet, steeds meer van de private 
sector, waar sociale firma’s onderdeel van zijn. In lijn hiermee 
neemt het aantal sociale firma’s toe (Cedris & SBCM, 2015,  
p. 3). Over de vraag of de werkwijze van sociale firma’s de 
doelgroep wel echt verder helpt, bestaat in Nederland nog 
nauwelijks onderzoek.
 Voor mijn scriptie heb ik om deze reden de werk-
wijze van een viertal sociale firma’s blootgelegd. Het gaat hier 
om de ondernemingen Authentict, de Groenmakers, Foenix 
en de Social Enterprise Campus in Apeldoorn. Deze laatste 
organisatie is in oprichting. De werkwijze verschilde per or-
ganisatie, omdat elke firma een andere doelgroep had. Op-
vallend was dat de meeste firma’s hun werkwijze nergens ex-
pliciet hadden opgeschreven. Geen bedrijf beschikte over een 
expliciet uitgedacht plan of theorie van hun werkwijze. Uit-
eindelijk kwam ik achter hun werkwijze door de gegevens uit 
interviews, de website en diverse documenten te analyseren. 
Op deze manier bleek dat de ondernemers, hoewel nergens 
expliciet opgeschreven, wel degelijk allemaal een persoonlij-
ke visie hadden op hun werkwijze en deze duidelijk konden 
uitleggen.
 Nadat ik de werkwijze in kaart had gebracht, heb 
ik deze vergeleken met de theorie. Het betrof theorieën over 
een geschikte manier van werken met mensen die een af-
stand tot de arbeidsmarkt hebben. De conclusie die uit deze 
vergelijking volgde luidt dat alle werkwijzen van de onder-
zochte firma’s grotendeels overeenkomen met wat de litera-
tuur voorschrijft.  Oftewel, de onderzochte ondernemingen 
maken blijkbaar onbewust gebruik van wetenschappelijk ge-
staafde inzichten over werken met mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt.  De aanbevelingen zijn daarmee zowel 
empirisch waargenomen als theoretisch onderbouwd. Mijn 
literatuuronderzoek heeft namelijk aangetoond dat deze aan-
bevelingen daadwerkelijk bijdragen aan het doel van sociale 
firma’s. Het empirische onderzoek laat daarnaast zien dat de 
aanbevelingen daadwerkelijk praktisch te gebruiken zijn bin-
nen een sociale firma. Ze worden immers nu ook al gebruikt.

L eon (34) heeft zeven jaar met een uitkering thuis op de 
bank gezeten. Hij is ontzettend goed met computers, 
en in die jaren heeft hij zich allerlei softwareprogram-

ma’s eigen gemaakt. Solliciteren hoefde hij niet: hij was defi-
nitief afgekeurd. Leon heeft namelijk autisme. Hij heeft veel 
tijd nodig om te wennen aan een nieuwe omgeving. Boven-
dien functioneert hij slecht binnen het dynamische kantoor-
leven dat veel bedrijven kenmerkt. Daardoor is hij al die tijd 
nergens aan een baan gekomen. Tot nu.
 Sinds een jaar werkt Leon namelijk voor een ICT 
bedrijf, waarvan bijna alle werknemers autisme hebben. Hij 
heeft een rustige werkplek voor zichzelf in plaats van een 
flexplek in een hippe kantoortuin. Contact met de klant 
hoeft hij niet te hebben, behalve als hij dat zelf wil. Boven-
dien heeft hij een eigen coach. Zijn werktijden, ten slotte, 
zijn in overleg bepaald, want hij reist niet graag in de spits. 
Leon kan zijn talent weer kwijt en voelt zich ontzettend ge-
waardeerd. Hij verdient na al die jaren zijn eigen salaris!
 Leons werkgever is een sociale firma: een commer-
ciële organisatie met als primaire doel om mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen (Bruins 
& Regter, 2008, p. 7). Dit doel kunnen sociale firma’s op 
verschillende manieren bereiken. Zo kunnen ze hun mede-
werkers ritme en ervaring laten opdoen zonder dat ze deze 
medewerkers hiervoor betalen. Ook kan een sociale firma 
trachten om medewerkers uit te laten stromen naar regulier 
werk. Ten slotte kan deze firma medewerkers structureel be-
taald in dienst nemen. Het bedrijf is dan het eindstation voor 
de werknemers.
 De eigenaren van sociale firma’s zijn meestal onder-
nemers met een groot hart voor een betere wereld. Ze willen 
vaak vanuit persoonlijke overtuiging werken met mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt, waarbij het niet van-
zelfsprekend is dat ze ook voldoende professionele kennis 
hebben over het aansturen en begeleiden van deze mensen. 
Het is dus de vraag of deze firma’s ook echt in staat zijn om 
inderdaad mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan 
het werk te helpen. 

Afbeelding 1. Werving en Selectie1 



 

Inrichting organisatie 

Verantwoordelijkheid: Bied werknemers verantwoorde-
lijkheid en autonomie (Smith, 2010, p. 146) zodat ze het 
gevoel krijgen dat ze groeien in hun werk en structureel ge-
motiveerd blijven. Bovendien moeten werknemers die meer 
aankunnen, de mogelijkheid krijgen om meer te doen. Bij 
De Groenmakers werkt bijvoorbeeld iemand die begon met 
een afstand tot de arbeidsmarkt en nu leidinggevende taken 
heeft.      

Organisatiecultuur: Besteed expliciet aandacht aan een 
goede bedrijfssfeer (Fevre, Robinson, Lewis en Jones, 2013).  
Communiceer bovendien goed over het werk, waardoor 
werknemers zich betrokken voelen bij het bedrijf en het 
werk. Bij één van de onderzochte organisaties werd er regel-
matig samen gegeten, een ander bedrijf organiseerde weke-
lijkse borrels waarbij alle werknemers bijgepraat werden over 
de werkzaamheden.  

Verwachtingen: Werkgevers moeten niet verwachten dat 
mensen met de afstand tot de arbeidsmarkt na aanpassingen 
gaan presteren als een reguliere werknemer (Deckop, Kon-
rad, Perlmutter, en Freely, 2006, p. 553). Juist onder hoge 
verwachtingen presteren mensen met een afstand tot de ar-
beidsmarkt minder goed.  Daarom is het belangrijk om als 
werkgever realistische verwachtingen te houden.

 

Werving en selectie 

Werving: werf nieuwe werknemers niet ‘via-via’ of binnen 
je eigen netwerk, omdat mensen met een afstand tot de ar-
beidsmarkt vaak niet in zulke netwerken zitten (Devins en 
Hogarth, 2005, P. 251). Wel een goede manier is bijvoor-
beeld via sociaal werkbedrijven of via onderwijsinstellingen. 
De Groenmakers neemt bijvoorbeeld werknemers over van 
het sociaal werkbedrijf waarmee samengewerkt wordt.

Selectie: Selecteer mensen niet op basis van een motivatie-
brief of een cv (Rieucau en Salognon, 2012), maar op basis 
van hoe ze overkomen in een gesprek. Nog beter is het om 
mensen structureel een proefperiode aan te bieden (Bonoli, 
2014). Daarin kunnen potentiële werknemers wennen aan 
het werk en laten zien of ze kunnen brengen wat van hen 
verwacht wordt. 

Samenwerking met het onderwijs: Realiseer een goede 
overgang tussen onderwijs en werk. In de ideale situatie 
loopt een scholier tijdens diens studie steeds intensiever sta-
ge bij hetzelfde bedrijf en kan hij of zij vervolgens een vaste 
baan krijgen (Devins en Hogarth, 2005, p. 251; Bakker, van 
Haeften, Engelen, Van Velzen & De Visser, 2008, p. 49). Zo 
kan deze scholier langzaam wennen om uiteindelijk optimaal 
tot diens recht te komen. Bij een aantal van de onderzochte 
bedrijven is het inderdaad mogelijk om eerst stage te lopen 
en vervolgens door te stromen naar een baan.
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Inrichting werk 

Vakinhoudelijke trainingen: het is belangrijk om vakin-
houdelijke trainingen aan te bieden (Smith, 2010, p. 142). 
Op deze manier worden medewerkers beter in hun vak, wat 
de productiviteit ten goede komt. Daarnaast halen ze meer 
voldoening uit hun werk, waardoor ze langer duurzaam in-
zetbaar blijven. Een goed voorbeeld is De Groenmakers, 
waar werknemers trainingen krijgen om grote machines te 
kunnen bedienen en daardoor vaak nog enthousiaster over 
hun werk worden.

Passend werk: Zorg voor werk dat past bij de mogelijkheden 
van de medewerker (Bakker e.a., 2008, p. 38). Bied verschil-
lende soorten werkzaamheden, zodat het werk bij de mede-
werker gezocht kan worden. Foenix heeft bijvoorbeeld zoveel 
onderdelen in het bedrijfsproces, dat werknemers die  starten 
zelf een taak mogen kiezen. Bied bovendien on-the-job ser-
vices (Hendricks, 2010, p. 128). Het gaat dan bijvoorbeeld 
om aanpassingen aan de werkplek, die met name Authentict 
in de praktijk brengt.

Begeleiding: Het is belangrijk dat de begeleiding van de 
doelgroep binnen het werkproces georganiseerd wordt in 
plaats van ernaast (Schafft, 2014). Dat kan door te werken 
met een leidinggevende die de inhoud van het werk kent en 
tevens weet hoe deze doelgroep te begeleiden. Alle onder-
zochte bedrijven werkten zo. Om te zorgen dat deze begelei-
dende vaklui voldoening blijven halen uit hun werk, moeten 
in hun werk naast de begeleiding ook de inhoudelijke resul-
taten belangrijk blijven  (Deckop e.a., 2006, p. 553).
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Voetnoten
1 Illustraties door Mariël Lam. 
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