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Zo veel mogelijk mensen moeten meedoen op de 
arbeidsmarkt, ook als ze daar vanwege een beperking 
hulp of begeleiding bij nodig hebben. Samen met de 
gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, 
Ouder-Amstel en Uithoorn helpt AM match mensen 
uit de Participatiewet op weg naar een betaalde baan. 
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Met ingang van 1 juli 2016 is AM match gestart. 2017 is het eerste jaar dat 

AM match zijn volledige dienstverlening heeft geboden. Een jaar waarin de 

nieuwe activiteiten tot volwassenheid zijn gekomen, door te evalueren en bij 

te sturen waar nodig. We hebben het jaar met mooie resultaten afgesloten.

AM match concentreert zich op de werknemers die onder de Wet sociale 

werkvoorziening vallen en de doelgroep van de Participatiewet die tot 

70% van het wettelijk minimumloon kan verdienen. Onderdeel daarvan is 

‘Nieuw Beschut’: het geven van begeleiding en doen van aanpassingen voor 

mensen met een arbeidshandicap. De vijf gemeenten en AM match zijn in 

gesprek om zoveel als mogelijk invulling te geven aan ‘Nieuw Beschut’.

Eind 2017 werkten 460 Wsw-medewerkers bij AM match. Ongeveer 

driekwart daarvan werkt via AM match bij werkgevers in de regio. Voor 

de medewerkers die intern werken, geldt dat ze moesten wennen aan de 

nieuwe huisvesting in zowel Hoofddorp als Amstelveen. Zij hebben sugges-

ties gedaan om de arbeidsomstandigheden te verbeteren en hiervoor zijn 

middelen beschikbaar gesteld. Uit het medewerkerstevredenheidsonder-

zoek in het vierde kwartaal blijkt dat de medewerkers tevreden zijn.

Daarnaast is AM match actief in de re-integratie en begeleiding naar werk 

van bijstandsgerechtigden met een loonwaarde tot 70%. Met de training 

Match Je Perspectief (MJP) werken de kandidaten aan hun vaardigheden. 

Ook krijgen ze een reëel beeld van de kansen op de arbeidsmarkt. In totaal 

204 kandidaten hebben de training MJP gevolgd. Met behulp van deze 

training, gevolgd door het matchen met vacatures, plaatsen we onze kan-

didaten bij werkgevers. Daarna worden medewerker én werkgever begeleid 

door onze jobcoaches. Per ultimo 2017 had AM match 106 personen op deze 

wijze naar werk bemiddeld. In totaal heeft AM match eind 2017 579 mensen 

in hun werk begeleid. Dit is een groei van 83 ten opzichte van 2016. De 

komende jaren verwachten wij een verdere groei van dit aantal.

Het financieel resultaat over 2017 is nagenoeg conform de begroting. We 

sluiten het jaar af met een positief resultaat van € 340.000 op een begroting 

van € 355.000. Een ander vermeldenswaardig financieel feit is de verkoop 

van ons pand aan de Hoofdweg in Hoofddorp medio 2017. 

In 2018 richten we ons vooral op het realiseren van het aantal begrote 

plaatsingen. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn gunstig maar 

plaatsing is niet vanzelfsprekend. De achtergrond van onze kandidaten 

vraagt dat we keer op keer moeten zoeken naar een juiste match. Alleen dan 

is een duurzaam dienstverband realistisch. Daar werken onze professionals 

elke dag met veel passie aan!

 Drs. A.J.H.T.H. Reinders  J.A. Vonk

 Voorzitter bestuur  Algemeen directeur

Voorwoord
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 AM match heeft twee taken
1. de Wet sociale werkvoorziening (Wsw)  

blijven uitvoeren;

2. mensen uit de doelgroep Participatiewet met een 

loonwaarde tot 70% naar werk bemiddelen.

      Inleiding 
AM match is een samenwerking van de gemeenten Aalsmeer, 

Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn.  

Samen willen we in de regio Amstelland en Meerlanden een  

succes maken van de Participatiewet. Ons doel? Mensen die  

vallen onder de Participatiewet nieuwe kansen bieden op betaald 

werk bij reguliere bedrijven.

De belangrijkste taak van AM match is de ideale match vinden 

tussen bedrijven en mensen die terug moeten keren in het arbeids-

proces. Werkzoekenden volgen een traject van 26 weken. In de 

eerste 6 weken worden zij in een training Match je perspectief voor 

bereid om (weer) aan het werk te gaan. Is er een werkplek 

gevonden? Dan begeleiden we werknemer en werkgever, met 

jobcoaching en advies bij subsidies en financiële regelingen.

Missie 

We laten mensen meedoen door werk.
Stimuleren en ondersteunen van mensen om zichzelf te 
ontwikkelen met als doel het vinden van een zo regulier 
mogelijke werkplek waarin zij hun competenties kunnen inzetten 
en ontwikkelen en zij zo uitkeringsonafhankelijk mogelijk, 
zelfstandig in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Visie 

Er is altijd meer mogelijk dan je denkt.
AM match doet dit door zich te focussen op wat mensen wel 
kunnen en hen daarin te ontwikkelen. Ook ontzorgt AM match 
waar nodig werkgevers zodat belemmeringen om in een  
reguliere werkomgeving te werken worden opgeheven.

Strategie

AM match verzilvert de competenties bij  
reguliere werkgevers en regulier werk.
AM match zet consequent in op het plaatsen bij reguliere werk-
gevers. Werkgevers hebben het werk. Alleen als dat echt (nog) 
niet anders kan, organiseert AM match beschut werk. Ook dan is 
er sprake van echt werk en wordt loonwaarde gerealiseerd.
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Leeswijzer
In het hoofdstuk Wat doet AM match? leest u de 
mogelijkheden van en voor Wsw-medewerkers 
en mensen vanuit de Participatiewet met een 
loonwaarde tot 70% binnen en buiten AM match. 
In het hoofdstuk komen Cijfers de balans en 
verlies- en winstrekening aan bod. In de Bijlagen 
vindt u de samenstelling van onze besturen, 
commissies en raden en het organisatieschema.



Voor alle taken van AM match, ook die van bestaand SW,  

is een voortdurende ontwikkeling van werkwijzen en 

werkcultuur nodig. Daarmee profileert AM match zich  

als een publiek werkbedrijf. Een bedrijf van goede relaties  

met werkgevers. Een bedrijf dat steeds beseft dat zij  

nauw verbonden is met en eigendom is van de vijf 

deelnemende gemeenten. Een bedrijf dat kostenbewust  

is en de lat altijd hoog legt.

Met onze services neemt AM match de werkgever zorg uit handen, 
zodat de werkgever gewoon kan blijven ondernemen zonder gedoe.

Loonwaardebepaling
Een loonwaardebepaling is nodig om de hoogte van de loonkosten-
subsidie (het subsidiebedrag) vast te stellen. Dat gebeurt meestal niet 
voor aanvang van het werk, maar na twee tot zes maanden. Iedere 
werknemer heeft namelijk tijd nodig om het werk naar behoren te 
kunnen uitvoeren. Dat geldt ook voor medewerkers die via AM match 
bij werkgevers worden geplaatst. In onze regio werken we met VTA. 
AM match heeft jobcoaches in huis die gecertificeerd zijn en een loon-
waardemeting voor u kunnen uitvoeren.

De hoogte van de loonwaarde is altijd tijdelijk. Elk jaar wordt door 
AM match een nieuwe meting gedaan en de loonwaarde vastgesteld 
door de subsidieverstrekkende partijen. Een lagere loonwaarde betekent 
een hogere subsidie, een hogere loonwaarde betekent een lagere 
subsidie.

Over AM match

7   AM match    Jaarverslag 2017



Jobcoaching
Een jobcoach zorgt ervoor dat de randvoorwaarden voor een goede 
vervulling van de functie aanwezig zijn én blijven. De jobcoach is er voor de 
werknemer, maar ook voor de werkgever en begeleidt bij zaken die spelen  
op en rondom werk. De jobcoach ondersteunt de leidinggevende binnen  
het bedrijf, zodat de communicatie en samenwerking optimaal verlopen.  
De coaching vraagt doorgaans één of twee uur per week. De vorm en 
omvang van de begeleiding zijn afhankelijk van de behoefte aan begeleiding 
en kan dus variëren per persoon, werkplek of werkgever.

Werkplekaanpassing
Soms is het noodzakelijk om werkplekaanpassingen te doen. Denk aan 
een speciale stoel of andere hulpmiddelen. De kosten hiervoor kunnen in 
aanmerking komen voor vergoeding. Een jobcoach kan daarover adviseren.

De inzet is erop 
gericht om mensen 

zo zelfstandig 
mogelijk aan het 
werk te krijgen.
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AM match 
in beeld

We laten mensen 
meedoen door werk. 
Want: er is altijd 
meer mogelijk 
dan je denkt.
 

Mensen die vallen onder de Participatiewet 
een nieuwe kans geven op betaald werk.

Belangrijkste taak?
Het vinden van de ideale match tussen 
bedrijven en mensen die terug
keren in het arbeidsproces.

Werkzoekenden die niet direct een baan vinden, volgen de training 
Match je perspectief. Met deze training bereiden ze zich voor om 
(weer) aan het werk te gaan. Werkplek gevonden? Dan kunnen 
werkgever en werknemer rekenen op begeleiding en advies, 
bijvoorbeeld op het gebied van subsidies en fi nanciële regelingen.

Hoe: Een échte 
baan bij een échte 
werkgever.

 

 

Het doel 
van 

AM match
 

1 2 3 4 5 6

Meer dan 65% van 
onze medewerkers 
werkt begeleid of 
gedetacheerd bij 
reguliere bedrijven.

Voor wie werkt 
AM match?
•  Doelgroep Wsw
•  Doelgroep Participatiewet, met 

een loonwaarde tot 70% van het 
Wettelijk Minimum Loon.

€
65%

€10



 Bedrijfsvoering

Voor de realisatie van haar doelstelling (onder-
steunen bij het vinden en houden van regulier 
werk) had AM match in 2017 de beschikking 
over onder andere de volgende werksoorten:

• Verpakken
• Groenvoorziening
• Schoonmaakonderhoud
• Detacheren in groep en individueel  
 (met een veelvoud aan werksoorten)
• Begeleid werken (met een veelvoud aan   
 werksoorten)

De activiteit Match je perspectief wordt ingezet 
voor mensen vanuit de Participatiedoelgroep. 
Mocht het niet lukken direct een baan te vinden, 
dan volgt de kandidaat de training Match je 
perspectief of krijgt individuele begeleiding. Het 
doel is deze mensen binnen zes weken te helpen 
naar betaald werk. Heeft de kandidaat na zes 
weken geen betaald werk gevonden? Dan volgt 
een vervolgtraject van maximaal twintig weken.

Bovengenoemde werkzaamheden en activiteit 
worden uitgevoerd door het bedrijfsonderdeel 
werk & werkgeversdienstverlening. Het bedrijfs-

onderdeel bedrijfsvoering ondersteunt op het 
gebied van financiën, HR, ICT en facilitair.

Werken via of bij AM match
Mensen die ondersteuning krijgen van AM match 
werken in de regel bij reguliere werkgevers. Voor 
mensen uit de doelgroep bestaand SW en nieuw 
beschut voor wie het werk bij reguliere werkge-
vers (nog) geen optie is, acquireert AM match 
zelf werk (opdrachten). Ook dat werk wordt 
zoveel mogelijk buiten AM match uitgevoerd 
bij reguliere werkgevers. AM match noemt 
dat ‘werken op locatie’. Soms is een nog meer 
beschermde werkomgeving noodzakelijk. In dat 
geval wordt intern beschut werk geacquireerd 
en georganiseerd op de twee eigen locaties van 
AM match. Ook dan wordt ingezet op zoveel 
mogelijk benutten van arbeidscapaciteit.

Daarnaast biedt AM match Wsw-medewerkers 
en nieuw beschut een scala aan mogelijkheden 
tot het volgen van opleidingen en trainingen, 
zoals Sociale vaardigheid, Nederlandse taal, 
Hygiëne en diverse vaktechnische opleidingen.

Tijdelijke baan voor bijstandsgerechtigden
Is een arbeidscontract bij een reguliere 
werkgever nog niet aan de orde? Dan kunnen 
bijstandsgerechtigden een tijdelijke baan 
krijgen bij AM match. Ook dan werken zij altijd 

bij werkgevers op locaties. Die baan is altijd 
tijdelijk (maximaal twee jaar) omdat plaatsing 
bij reguliere werkgevers, al dan niet met 
loonkostensubsidie, in alle gevallen het 
einddoel is en blijft. 

In,- door- en uitstroom
AM match is altijd gericht op ontwikkeling 
van de doelgroepen die via of bij de 
organisatie werken. Het werk is niet het 
doel op zich, maar altijd het middel om 
die ontwikkeling mogelijk te maken. 
De inzet is er op gericht om mensen 
zo zelfstandig mogelijk aan het werk 
te krijgen. Zodra dat met minder  
of zonder begeleiding vanuit  
AM match kan, gebeurt dat.
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In- en uitstroom 
De taakstelling van de gezamenlijke gemeenten was in 2017 416,3 se. Door 
de wijziging in de financiering kwam de gehele taakstelling bij AM match 
terecht. De gemiddelde realisatie was 405,1 se. In 2017 is er één medewer-
ker ingestroomd bij AM match vanuit aan andere SW-organisatie. Er zijn 
achttien SW-medewerkers (14,0 se) uitgestroomd. In onderstaand schema 
wordt vindt u een gedetailleerd overzicht van de reden van uitstroom.

     Personen
Instroom  1

Uitstroom
Aflopen AO voor bepaalde tijd 1
Overleden / pensioen / 2 jaar ziek  7
Overige redenen 10
Totaal uitstroom  18

Doorstromen
Het doel van AM match is dat zoveel mogelijk mensen doorstromen naar 
een werkomgeving buiten AM match. Voor een aantal is de stap naar de 
reguliere arbeidsmarkt niet haalbaar. Deze SW-medewerkers blijven binnen 
AM match werken. Ook zij blijven ontwikkeld worden naar het hoogst 
haalbare niveau.

6   reguliere baan (zonder enige subsidie)
 
5   regulier werk met subsidie begeleid werken
  
4   extern individueel geplaatst
   
3   extern met groep geplaatst

2   WOL extern met groep geplaatst 
      - groen/schoonmaak

1   intern geplaatst

0 test, training/arbeidsinpassing 

               instroomafdeling

Werkladder SW

1

18
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 Resultaten 2017 met betrekking tot  
 ontwikkeling SW-medewerkers 

AM match 2017  Wsw landelijk 2016 
  (Cedris branchevergelijking)

Begeleid werken 15,3% Begeleid werken   5%
Detacheren individueel 17,8% Detacheren individueel 16%
Detacheren groep 32,6% Detacheren groep 19%
Extern werkzaam (WOL) 10,1% Extern werkzaam (WOL) 19%
Intern werkzaam 24,2%  Intern werkzaam 41%

Door- en uitstroom medewerkers      
In onderstaand overzicht vindt u de door- en uitstroom (ontwikkeling) van  
SW-medewerkers in de afgelopen jaren. Het is duidelijk dat vanaf 2004  
de door- en uitstroom vanuit het leerwerkbedrijf naar arbeidsplaatsen  
buiten het bedrijf is toegenomen.  

 BW:  medewerkers in dienst bij reguliere bedrijven  

  via begeleid werken

 Deta:  medewerkers individueel of per groep gedetacheerd 

  bij reguliere bedrijven

 WOL:  medewerkers werkzaam in groen- en 

  schoonmaakonderhoud

 Intern: medewerkers werkzaam binnen het leerwerkbedrijf

5%

16%

19%

19%

41%

100

80

60

40

20

0

%

BW
Deta
WOL 

Intern

2004
3,3

63,9
116,8 
285,8

2005
8,7

81,8
111,3 
272,3

2006
18,8

101,2
111,6 

244,0

2007
28,2

120,0
104,3 
230,7

2008
30,0

181,7
99,8 

161,8

2009
33,1

182,6
105,9 
135,8

2010
39,0

196,7
106,5 
144,5

2011
43,5

198,7
107,7 
114,5

2012
50,8

198,3
114,3 
103,0

2013
52,4

199,2
115,9 

79,3

2014
57,1

215,5
88,8 
90,3

2015
59,6

224,2
58,6
83,2

2016
58,2

230,7
43,8
71,5

2017
59,9

196,4
39,6
94,4

15,3%

17,8%

32,6%

10,1%

24,2%
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Amstelveen

Hoofddorp
AMSTELLAND EN
MEERLANDEN

Amsterdam

Haarlemmermeer

Haarlem

 Hoe werkt AM match?

AM match hanteert voor niet-gesubsidieerde medewerkers het 
‘activiteitgericht werken’ (voorheen ook wel het nieuwe werken 
genoemd). Op de vestiging, bij een werkgever, bij een gemeente 
of thuis. Ook collega’s van de gemeentelijke afdeling maken 
regelmatig gebruik van de werkplekken op de twee vestigingen.

Op beide locaties zijn de kantoorruimtes ‘flex’ ingericht. Goede 
werkplekken, stilteruimtes en spreekkamers. Niemand, van hoog 
tot laag, heeft een eigen kamer of vaste werkplek. Medewerkers 
van AM match en gemeenten kunnen op elke werkplek inloggen.

Cultuur
AM match kent een resultaatgerichte en veilige cultuur. 
Medewerkers werken graag in de organisatie, spreken elkaar aan, 
voelen zich niet alleen verantwoordelijk voor het eigen werk, maar 
kijken ook naar het belang van het grotere geheel. Medewerkers 
ervaren dat zij worden gezien en gewaardeerd.

Organisatie

AM match is een compacte organisatie, met  

twee vestigingen; in Amstelveen en in Hoofddorp.  

De inwoners die via AM match werk hebben, werken 

over het algemeen niet op deze locaties, maar op de 

locatie van een reguliere werkgever.
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Vertrouwenspersoon 
Binnen AM match gaan we zo goed mogelijk met elkaar om; 
we respecteren elkaar, we geven elkaar de ruimte en houden 
rekening met elkaars gevoelens. Dit geldt voor iedereen, hoog of 
laag geschoold, blank of zwart, man of vrouw. Pesten, agressie 
(bedreigen, fysiek geweld) en seksuele intimidatie horen niet thuis 
in ons bedrijf. Bij AM match moet iedereen zich op zijn werk veilig 
kunnen voelen. Als een collega, een leidinggevende of een ander 
uit het bedrijf niet voldoende respect toont en de medewerker 
wordt ongewenst behandeld, dan kan er de vertrouwenspersoon 
worden ingeschakeld.

In 2017 zijn er twaalf meldingen geweest. 10% betrof het onge-
wenste omgangsvormen, deze meldingen zijn samen afgehandeld 
met HR. 90% ging niet over ongewenste omgangsvormen of 
seksuele intimidatie.

Samenstelling besturen, commissies en raden  
per 31 december 2017

Bestuur
Gemeente Aalsmeer Dhr. A. Verburg
Gemeente Amstelveen Mw. mr. M. Veeningen (vice-voorzitter)
Gemeente Haarlemmermeer Dhr. drs. A.J.H.T.H. Reinders (voorzitter)
Gemeente Ouder-Amstel Mw. drs. J.J. de Maa
Gemeente Uithoorn Dhr. ing. M.D. Polak 

Arbo-commissie
Mevrouw P. Kweekman Medewerker bedrijfsburo
De heer G. Boonstra Manager werk & werkgeversdienstverlening
De heer M. Amelink Werkleider groenonderhoud
De heer K. Schippers Voorman afdeling verpakken Hoofddorp
De heer A. van Abswoude Manager bedrijfsvoering
Mevrouw A. Jilderda Medewerker HR

Ondernemingsraad
Voorzitter
De heer J.F. Overbeek jobcoach/ongeorganiseerd

Vice-voorzitter
De heer A. de Bruin werkleider/ongeorganiseerd

Secretaris
De heer G.W.J.L. Hoogeveen jobcoach/ongeorganiseerd

Leden          
De heer J.M.W. van Dijk FNV/AbvaKabo
De heer P.A.G. Ligthart FNV/AbvaKabo
De heer J.A. Schippers voorman/ongeorganiseerd

Ambtelijk secretaris
Mw. A. Jilderda  Medewerker HR
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Anita doet 
haar werk 

heel graag 
en dat straalt 

ze ook uit.

Lees het verhaal van Raymond en 
Anita op ammatch.nl/testimonial



Bedrijfsonderdeel werk & werkgevers-
dienstverlening
Binnen het bedrijfsonderdeel W&WD zijn 
alle uitvoerende activiteiten van AM match 
samengebracht. Binnen het bedrijfsonderdeel 
werken 25 medewerkers binnen drie teams aan 
de ontwikkeling van medewerkers.

 Team Projecten
 Team Jobcoaching
 Team Productie

Team Projecten
Kernopdracht van dit team is om kandidaten 
van de gemeente via een intensieve korte 
groepsgewijze interventie (MJP) aan zo regulier 
mogelijk werk te helpen. In 2017 zijn 204 
kandidaten gestart, 69 kandidaten van hen zijn 
via deze interventie aan het werk gegaan, al 
dan niet met begeleiding door een jobcoach.

Het programma dat ingezet wordt om de 
kandidaten klaar te stomen voor werk is in mei, 
na overleg met de gemeenten, aangepast. De 
duur van het programma is uitgebreid naar 
maximaal 26 weken, het initiële programma 
van 6 weken is aangepast om nog beter aan te 
sluiten op de behoefte van de kandidaten en de 

werkgevers in spé. Het programma van week 
7 tot en met week 26 wordt afgestemd op de 
individuele behoefte van de kandidaat, en is 
veel meer een-op-een-interactie tussen de 
matcher en kandidaat.

In het vierde kwartaal is een pilot gestart 
om tegemoet te komen aan de toenemende 
behoefte om ook in de eerste fase van de 
interventie meer individueel aanbod te kunnen 

leveren aan kandidaten die om uiteenlopende 
redenen niet goed passen in een groepsgewijze 
aanpak.
Team projecten bestaat uit zeven vaste 
medewerkers; drie trainers, twee matchers 
en een acquisiteur. De manager W&WD 
maakt onderdeel uit het managementteam. 
In de tweede helft van het jaar is een derde 
parttime matcher tijdelijk ingezet om het aantal 
plaatsingen een impuls te geven.

 Bedrijfsonderdelen

HR

Projecten Productie

Jobcoaching

Bedrijfsburo

MT

Ondernemend  -  Resultaatgericht  -  Samenwerkend

Onze organisatie in teams
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Team Jobcoaching
Kernopdracht van dit team, dat bestaat uit 
acht jobcoaches, is om medewerkers met een 
(aanstaand) dienstverband bij een werkgever, 
en medewerkers die in dienst zijn bij AM match 
en gedetacheerd zijn bij een inlener, te coachen 
gericht op duurzame inzetbaarheid bij de 
werkgever of inlener. Team jobcoaching bege-
leidt eind december 2017 ruim 320 personen 
met een WSW-status en 106 personen die 
vanaf 2016 zijn geplaatst bij werkgevers vanuit 
de Participatiewet.

De begeleiding van personen met een 
Wsw-status kent weinig geheimen voor de 
jobcoaches. Dat geldt niet voor begeleiding van 
personen die vanuit de Participatiewet aan het 
werk gaan. De proefplaatsing die voorafgaat 
aan een plaatsing verloopt niet altijd succesvol. 
Ongeveer 20% mondt niet uit in een plaatsing, 
om uiteenlopende redenen. De begeleiding in 
deze eerste fase is intensiever en frequenter. 
Tijdens de proefplaatsing wordt een loon-
waarde meting afgenomen om de prestatie 
te meten en eventuele subsidie te bepalen. In 
2017 zijn een aantal jobcoaches geaccrediteerd 
om de loonwaarde (VTA-methodiek) te bepa-
len. Er zijn ruim 100 VTA-metingen verricht. De 
loonwaarde ligt gemiddeld tussen de 50-55%.

Team Productie
Team productie omvat de groenwerkzaam-
heden die vanuit Uithoorn en Amstelveen 
voor deze gemeenten wordt verricht, de 
schoonmaakactiviteiten die voor de gemeente 
Amstelveen wordt uitgevoerd en twee produc-
tieafdelingen op de vestigingen van AM match 
in Amstelveen en Hoofddorp. Er werken ruim 
140 personen. Negen stafmedewerkers sturen 
de diverse activiteiten aan, dragen zorg voor 
vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling en 
een goede kwaliteit van dienstverlening naar de 
diverse opdrachtgevers.

De groenteams hebben in toenemende mate 
last van een vergrijzend personeelsbestand. 
Dit legt druk legt op de medewerkers en de 
kwaliteit van dienstverlening. Instroom van 
Participatiewet kandidaten verloopt vooralsnog 
moeizaam, gerichte acties in 2018 zijn in 
voorbereiding. De productieafdelingen heb-
ben afgelopen jaar te maken gekregen met 
beperkte instroom van Nieuw Beschut.

Daarentegen heeft een groter dan gepland 
aantal terugkerende medewerkers uit deta-
chering voor een groter aantal personen op de 

Stand van zaken op 31 december 2017 is als volgt:

112 deelnemers zijn 
aangemeld

85 deelnemers  
zijn gestart

51 deelnemers  
hebben het programma 
geheel doorlopen

22 deelnemers  
nemen deel aan een
lopend programma

12 deelnemers zijn 
tijdens het programma 
uitgevallen

11 deelnemers zijn 
gestart met een  
proefplaatsing

2 deelnemers hebben een reguliere  
baan gevonden (beiden in eerste  
maand proeftijd ontslagen)

69 deelnemers 
geholpen naar 
werk
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productieafdelingen gezorgd. Er is ruimschoots 
productiewerk voorhanden om in de behoefte 
te voorzien, er wordt kritisch gekeken naar 
opdrachten die hoogwaardig(er) en bedrijfseco-
nomische aantrekkelijk. Hoogste prioriteit blijft 
rusten op het ondersteunen van medewerkers 
naar een externe werkplek.

Bedrijfsonderdeel bedrijfsvoering
Het bedrijfsonderdeel bedrijfsvoering onder-
steunt de andere teams met betrekking tot 
administratieve, ICT, facilitaire en HR zaken.  
Het bedrijfsonderdeel bestaat uit team bedrijfs-
buro en team HR. De manager bedrijfsvoering 
maakt deel uit van het managementteam.

Team HR
Het team HR ondersteunt de andere teams op 
het gebied van HR, bedrijfsmaatschappelijk 
werk en ziekteverzuim. Het team bestond eind 
2017 uit 2,8 fte. De belangrijkste zaken die 
naast de terugkerende activiteiten zijn gereali-
seerd, zijn:

 Inrichten van een nieuwe beoordelings-
cyclus voor NG-medewerkers;

 Ondersteunen van het proces voor het 
vinden van een nieuwe algemeen directeur;

 Opzetten van nieuw verzuimbeleid;
 Opbouwen kennis en samenwerking opzet-

ten met gemeenten in het kader van nieuw 
beschut werkplekken;

 Onderzoek werkomstandigheden afdeling 
verpakken Hoofddorp.

Team bedrijfsburo
Het bedrijfsburo voert de financiële en 
algemene administratie van AM match om 
enerzijds in control te zijn en anderzijds om 
aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. 
Daarnaast ondersteund het de andere teams 
van AM match op het gebeid van administratie 
en processen. Verder beheert het team de 
ICT-omgeving en is het verantwoordelijk voor 
facilitaire zaken, KAM en marketing & com-

municatie. Het team bestond eind 2017 uit tien 
medewerkers (8,6 fte).

In 2017 is er relatief rust gekomen in het 
team. Na een hectisch jaar 2016 waarin door 
verhuizing en reorganisatie-achterstanden 
waren ontstaan, is die achterstand in de loop 
van 2017 weggewerkt. De achterstand veroor-
zaakte grote druk op het tijdig realiseren van 
de jaarrekening. Belangrijke zaken die, naast de 
jaarlijks terugkerende zaken zoals jaarrekening 
en begroting 2017 zijn gerealiseerd, zijn:

 Uitvoeren veiligheidsscan op datalekken en 
oplossen van de grote risico’s;

 Uitruimen oude pand en verkoop gereed 
maken;

 Inrichten nieuwe rapportages aan de hand 
van KPI’s;

 Realiseren certificeringen Stichting norme-
ring Arbeid (SNA) voor alle 3 de bedrijven, 
ISO 9001 voor schoonmaak en Prestatielad-
der Sociaal Ondernemen (PSO) trede 3|30+ 
ABW;

 Diverse activiteiten in het kader van marke-
ting en communicatie, zoals nieuwe folder 
MJP training, filmpjes voor de website;

 Verder ontwikkelen van de ICT omgeving;
 Jaarrekening cijfers.
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Algemeen directeur

Bedrijfsvoering

Manager
bedrijfsvoering

Management
assistent W & WD

Manager W & WD

ORGANIGRAM AM match
 

per 31 december 2016

Diensten

Ondersteunend

Functies

W & WD  =  Werk & Werkgeversdienstverlening
Mw  =  Medewerker
PFC  =  Planning, Financiën en Control
HR =  Human Resources

HR
Match je 

perspectief

Acquisiteur

Trainer

Werkleider

Voorman

Senior werk  & werkgeversdienstverlening

Consulent bemiddelen & begeleiden
Bemiddelen Jobcoach

Senior HR

HR adviseur

Medewerker
verzuim

Medewerker
KAM

BMW

Mw bedrijfsvoering
HR

Senior PFC

Mw bedrijfsvoering
algemeen

Mw salaris 
administratie

Mw bedrijfsvoering
financieel

Administratief
medewerker

Planning Financiën 
en Control (PFC)

Begeleid werken
Detacheren Uitstroom Leerwerkbedrijf

    Organigram 
per 31 december 2017
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Directeur Lex Vonk geeft een presentatie in 
een Schiphol-achtige omgeving aan relaties 
in samenwerking met INTObusiness.



 Human Resource 
 Management

Personeelsbezetting
De gemiddelde personeelsbezetting 
(uitgedrukt in fte’s) over 2017 was als volgt:

 Niet-gesubsidieerden
 Participatiedoelgroep
 Wsw inclusief begeleid werken
 Totaal personeelsbezetting

In 2017 heeft AM match van 9 niet gesub-
sidieerde medewerkers afscheid genomen 
vanwege diverse redenen. Er zijn 11 niet gesub-
sidieerde medewerkers nieuw gestart.

Herindicatie Wsw-doelgroep
In 2017 ontving AM match 33 herindicatie-
besluiten van UWV.

Verzuimmanagement
AM match heeft de ambitie om personeels-
beleid te voeren dat het mogelijk maakt dat 
mensen gezond, geïnspireerd en met plezier 
hun werk kunnen doen. Dit beleid geeft richting 
aan de uitvoering van activiteiten die bijdragen 
aan het voorkomen van ziekteverzuim en/of het 
beperken van de verzuimduur. 

Landelijk gezien is het verzuimcijfer binnen de 
SW-sector 13,3%. Bij AM match lag in 2017 het 
gemiddelde verzuim eveneens op 13,3%. Per 
afdeling verschilt het verzuimpercentage.

Er is dus ook in 2017 sprake geweest van een 
stijgende trend in het verzuimpercentage. Het 
gemiddelde verzuim van alle medewerkers ten 
aanzien van 2016 is gestegen van 11,0% naar 
13,3%. De meldingsfrequentie was in 2017 1,88 
keer tegenover 1,72 keer in 2016. Het hogere 
verzuim heeft mede te maken met de vergrij-
zende populatie.

De gemiddelde verzuimduur was in 2017 27,2 
dagen (28,9 dagen in de branche).

Meldingsfrequentie eerste half jaar 2017 
(gesubsidieerden en niet gesubsidieerden)
niet ziekgemeld 32%
1 tot 3 keer 49%
4 tot 6 keer 15%
7 tot 9 keer 3%
meer dan 9 keer 2%

Verzuimpercentages naar leeftijd in 2017
Ouder dan 55 jaar 15,7%
Tussen de 45 en 54 jaar  2,3%
Tussen 35 en 44 jaar 12,4%
Tussen de 25 en 34 jaar 11,4%
Jonger dan 25 jaar   8,8%

Verzuimduur
1 tot 7 dagen 64% 
8 tot 42 dagen 30%
43 dagen tot een jaar 5% 
langer dan een jaar 1%

In 2017 is er een projectteam “Duurzame inzet-
baarheid & verzuim” geformeerd. Tevens wordt 
in Q1 2018 het verzuimprotocol herschreven 
en onder de aandacht gebracht van zowel de 
medewerkers, als de leidinggevenden. Verzuim-
reductie is in de verschillende werkplannen 
opgenomen als harde KPI. De focus ligt dus 
ook, en zelfs meer, in 2018 op verzuimreductie.
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Bedrijfsmaatschappelijk werk (BMW)
In 2017 hebben 66 medewerkers, uit alle 
geledingen van het bedrijf, een beroep op 
het bedrijfsmaatschappelijk werk (BMW) van 
AM match gedaan. Met deze medewerkers zijn 
in totaal 233 gesprekken gevoerd. Naast dat 
er minder verschillende medewerkers waren 
met hulpvragen neemt het ‘werken in teams’ 
en het team ondersteunen bij diverse HR taken 
(bijvoorbeeld sollicitatieprocedures, aansluiten 
verschillende werkgroepen, werkplan 2017 
evalueren en opstellen werkplan 2018) meer 
tijd in beslag voor bedrijfsmaatschappelijk 
werk. 

Meerdere medewerkers kwamen gedurende 
het jaar met meerdere hulpvragen:

 Sociaal-emotionele begeleiding (45%)
 Onvrede werkomgeving (30%)
 Financiële problemen (11%)
 Problemen met formele organisaties (9%)
 Huisvesting (5%)

Hulpvragen betreffende onvrede op de 
werkplek kwamen in tegenstelling tot het jaar 
ervoor veelvuldig voor. Het betrof grofweg in 
het eerste half jaar klachten over de werkomge-
ving (kou-hitte, galmen van geluid, aankleding, 
meubilair e.d.), het tweede halfjaar ging het 

meer over leiding en begeleiding die niet 
aansloot bij de behoefte van de medewerkers. 
 
De verwachting was dat de invoering van de 
wet aanpak schijnconstructies (WAS) er meer 
medewerkers in financiële problemen zouden 
komen, maar hier waren geen aanwijzingen 
voor. Medewerkers die het betrof zijn destijds 
door zowel BMW als het team bedrijfsburo 
individueel benaderd. Gevonden oplossingen 
(inschakelen netwerk voor overmaken premie 
zorgverzekering, huur, gas en licht) lijken 
vooralsnog duurzaam te zijn.

Per hulpvraag werd gemiddeld 3,5 gesprek per 
medewerker besteed. Dit is iets hoger dan in 
2016. De hulpvragen blijven complex, omvatten 
meerdere leefgebieden, omdat mensen met 
eenduidige vragen een beroep doen op hun 
sociale netwerk; familie en vrienden, woonbe-
geleiding, buren en mensen uit de gemeen-
schap (vrijwilligers).

Een deel van de medewerkers wordt bijgestaan 
door professionals, waaronder Persoonlijk 
Begeleiders (PB-ers) van Ons Tweede Thuis 
(OTT), praktijkondersteuners van de huisarts 
(POH), psychologen en psychiaters. Mede door 
de privacywetgeving is nauw samenwerken 
met deze organisaties tijdrovend. 

De geboden hulp van de bedrijfsmaatschap-
pelijk werker bestond naast de regulieren 
activiteiten: advies en informatie, bemiddeling 
en pleitbezorging, verwijzing en consultatie, 
concrete dienstverlening, signalering, 
inschakelen van vrijwilligers (sociaal netwerk), 
ook uit procesmatige hulpverlening. Diverse 
medewerkers kwamen preventief wekelijks of 
maandelijks op gesprek om verzuim/uitval te 
voorkomen. Het wordt door de leidinggevende 
en de verzuimdeskundige als positief ervaren 
en verklaart mede de verhoging van het gemid-
deld aantal gesprekken per medewerker. 

Indien consultatie of doorverwijzing nood-
zakelijk bleek, werd o.a. met gemeente, Ons 
Tweede Thuis (OTT), Stichting MEE, Stichting 
de Linde, GGZ, Brijder en Stichting Meer-
waarde, POH’s en huisartsen samengewerkt.
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Opleidingen
Het thema veiligheid heeft in onze organisatie 
weer de volle aandacht gekregen. Naast 
groepstrainingen zijn er individuele opleidingen 
gevolgd.

Aantal deelnemers per training
Veiligheid   16       
Vakopleidingen 8
Personeelsontwikkeling 140

Aan de VCA-cursus hebben medewerkers 
deelgenomen die werkzaam zijn op de buiten-
locaties van AM match. Doel is het opfrissen 
van de kennis zodat zij hun werkzaamheden op 
een verantwoorde, veilige en gezonde wijze uit 
kunnen blijven voeren.

Twee leidinggevenden zijn naar een themabij-
eenkomst over de ziekte van Lyme geweest. 
Tijdens deze bijeenkomst zijn ze geïnformeerd 
over onderzoek, preventie en nieuwe resultaten 
over Lyme.

BHV-ers, ploegleiders en EHBO-ers hebben 
de noodzakelijke trainingen en herhalingen 
gevolgd (51 in totaal) om hun diploma’s te 
behalen en te behouden.

Zes medewerkers, die regelmatig op het terrein 
van KLM Cargo op Schiphol werken, hebben 
de cursus ‘Medewerker Luchtvracht basis’ 
gevolgd. Ze leren zich bewust te worden van de 
eventuele risico’s en gevaren die gepaard gaan 
met het vervoeren van luchtvracht en wat ze 
moeten doen in verdachte situaties. 

Twee consulenten hebben deelgenomen 
aan de assessment training van Dariuz. Vier 
leidinggevenden hebben deelgenomen aan 
opfriscursussen: assessment, diagnose en/of 
wegwijzer. Zij leren helder te krijgen wat het 
arbeidspotentieel is van de medewerker en 

welke investeringen nuttig zijn en rendement 
kunnen opleveren. Om loonwaardemetingen 
volgens de VTA-methodiek af te kunnen nemen 
zijn er drie medewerkers geschoold door de 
gemeente Amsterdam. Het UWV heeft 25 
medewerkers informatie verstrekt in de vorm 
van Masterclasses Participatiewet.

Een nieuwe trainer heeft zich bekwaamd in de 
basisprincipes van SKILLS. Deze methodieken 
worden toegepast bij het trainen van de deel-
nemers aan Match je perspectief. Voor geïnte-
resseerden is de workshop SKILLS gegeven aan 
zeven stafmedewerkers.

Het diploma voor de opleiding Flora- en Fauna-
wet is door vier medewerkers behaald. Na het 
behalen van het certificaat is de deelnemer in 
staat om op het gebied van flora en fauna op 
deskundige wijze onderhoud te verrichten in 
het gemeentelijke groen.

Begin 2017 hebben 25 schoonmaakmede-
werkers een training op maat afgerond: 
her-instructie schoonmaak en gastvrij werken. 
De training werd gegeven op de werklocatie, 
zodat deze naadloos aansloot op de dagelijkse 
praktijk. Dit heeft effectief en motiverend 
gewerkt voor de deelnemers.In 2017 zijn 164 opleidingen 

succesvol afgerond.

23   AM match    Jaarverslag 2017



Ontwikkeltrajectplan (OTP)
In het ontwikkeltrajectplan worden concrete 
afspraken en acties vastgelegd die nodig zijn 
om de Wsw-medewerker te ontwikkelen naar 
een zo regulier mogelijke arbeidsplaats. In 2017 
zijn er in totaal 59 OTP-gesprekken gevoerd 
met Wsw-medewerkers.

Beoordelen 
Met 36 van de 43 niet gesubsidieerde mede-
werkers is, welke in 2017 een arbeidsovereen-
komst hadden bij AM match, een beoordeling 
gevoerd. Met een zevental niet gesubsidieerde 
medewerkers (16,3%) is dus geen beoordeling 
gevoerd vanwege:

 Boventalligheid (2 medewerkers);
 Arbeidsongeschiktheid (2 medewerker);
 Te kort in dienst om een waardevolle beoor-

deling te kunnen geven (3 medewerkers).

De beoordeling is opgenomen in een gespreks-
cyclus; startgesprek (doelen bepalen), voort-
gangsgesprek en beoordeling. Zowel in het 
startgesprek als in het voortgangsgesprek is de 
inbreng van de medewerker vergroot. Eveneens 
is overgegaan van een vijfpuntsschaal naar een 
driepuntsschaal. Verslaglegging van de ge-
sprekscyclus wordt middels een nieuw format 
op A3-formaat gedaan.

Geen van de medewerkers heeft een onvol-
doende (A score) als eindoordeel gekregen. 
Het grootste gedeelte van de medewerkers 
(82,9%) heeft als eindoordeel goed gekregen. 
De overige medewerkers (17,1%) hebben als 
eindoordeel uitstekend (C score) gekregen.

  Kwaliteit, arbo en milieu  
 (KAM)

Kwaliteit
ISO 9001-versie 2008
In oktober 2017 is de externe audit gehouden 
voor het Kwaliteitsmanagementsysteemcer-
tificaat NEN-EN-ISO 9001:2008. Er zijn geen 
tekortkomingen geconstateerd. De derde en 
laatste opvolgingsaudit is behaald en is begon-
nen met de voorbereidingen voor overgang 
naar ISO 9001-versie 2015. 

Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)
AM match voldoet aan alle vereisten van PSO 
en heeft per 1 september de PSO-certificering 
trede 3|30+ ABW behaald. 
AM match staat op de 
website van PSO Neder-
land vermeld als PSO-
gecertificeerde organisatie.

Stichting Normering Arbeid (SNA)
Alle bedrijven van AM match hebben inmiddels 
dit keurmerk. Het keurmerk zorgt ervoor dat 
het risico om niet te voldoen aan de wettelijke 
verplichtingen zoals identiteitsvaststelling, 
belastingen en sociale premies te verkleinen. 
De audit is in mei en november gehouden. 
Tijdens de inspectie werd 1 minor non-
conformiteit geconstateerd, die tijdens de 
inspectie al is opgelost. Het had betrekking 
op het BTW nummer op een factuur.

Rechtmatigheidsonderzoek van het 
toepassen van de SW-wetgeving
Alle personeelsdossiers waarin mutaties 
hebben plaatsgevonden met betrekking tot 
herindicatie, ontslag of verandering van de 
omvang van de dienstbetrekking zijn onder-
zocht. Vanaf 2015 is Sisa niet meer wettelijk 
voorgeschreven, maar wordt de methodiek nog 
wel toegepast voor de verantwoording naar de 
gemeente. AM match hanteert de regelgeving 
van de Sisa van vóór 2015.

Klanttevredenheidonderzoek (KTO)
In november is er een KTO uitgevoerd voor 
AM match. De uitkomsten worden eind januari 
2018 besproken.
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Arbeidsomstandigheden
Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Door de grote veranderingen binnen de orga-
nisatie, de verhuizing en aanschaf van nieuwe 
machines, is er begin 2017 een nieuwe RI&E 
opgesteld. Deze is voor de nieuwe locaties 
aan de Wijkermeerstraat 36 in Hoofddorp 
en Zanderij 29 in Amstelveen uitgevoerd 
voor zowel de kantoren (flexruimtes) en de 
productieafdelingen. Tevens is er een RI&E 
uitgevoerd voor de bestaande groen locaties. 
Voor de schoonmaaklocaties, die vallen onder 

de gemeente Amstelveen is al een RI&E in 2014 
uitgevoerd. Het bijbehorende plan van aanpak 
geeft aan hoe AM match deze risico’s aanpakt 
en zorgt ervoor dat de RI&E up-to-date blijft.

Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet)                                                                                           
Per 1 juli 2017 is er een gewijzigde Arbowet. In 
deze vernieuwde wet is er meer aandacht voor 
preventie. Ook versterkt het de betrokkenheid 
van werkgevers en werknemers. De rol van 
preventiemedewerker verbetert de randvoor-
waarden van het handelen van de bedrijfsarts. 
Daarbij is er meer aandacht voor preventie, 
beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezond-
heidsklachten. 

Preventiemedewerker                                                                                                                            
AM match heeft het afgelopen jaar vier 
preventiemedewerkers opgeleid. Deze preven-
tiemedewerkers hebben een training gevolgd 
en begin 2018 zijn de taken verdeeld. 

Arbocatalogus                                                                                                                                      
De Arbocatalogus voor de Sociale Werkvoorzie-
ning (SW) is aanwezig. Ook zijn er verschillende 
deel catalogi beschikbaar. De Arbocatalogus 
helpt bij het herkennen en aanpakken van 
arbeidsrisico’s in SW-organisaties. 

Arbocommissie
De arbo-commissie vergadert zes maal per jaar 
en wordt gevormd door vertegenwoordigers 
vanuit AM match en een afgevaardigde namens 
de OR. Alle ongeval- en agressiemeldingen 
worden in de vergadering behandeld.

Ongevals- en agressie meldingen 
In 2017 zijn in totaal twintig meldingen geregis-
treerd waarvan er zes agressiemelding zijn. Het 
BHV team heeft vier meldingen afgehandeld. 
Overige meldingen waren bij gedetacheerde 
medewerkers en twee meldingen bij de afde-
ling schoonmaak. Bij twee meldingen was er 
een ziekenhuisbezoek, maar geen opname. 

BHV 
Het afgelopen jaar hebben bijna alle NG-me-
dewerkers een BHV cursus gevolgd en kunnen 
dus handelen bij Levensreddend handelen en 
brand, ontruiming en communicatie. 

Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)                                                                                  
Eind 2017 is er een MTO uitgevoerd en begin 
2018 zijn de resultaten bekend. Aan de hand 
hiervan zullen de nodige acties moeten worden 
uitgevoerd.
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Milieu
Energiebesparende maatregelen
In 2017 is AM match gestart met energiebespa-
rende maatregelen en is er een energieaudit 
gedaan bij onze locatie groenvoorziening 
Amstel en Uithoorn. Tevens is er een controle 
geweest van de omgevingsdienst Noordzee-
kanaalgebied op de vestiging in Hoofddorp. De 
opmerkingen uit de controle zijn voortvarend 
ter hand genomen en opgelost. Een tweetal 
opmerkingen van de omgevingsdienst had-
den betrekking op het gebouw waarvoor de 
eigenaar verantwoordelijk is. Deze zaken zijn 
meteen door de eigenaar opgelost.

Wet bescherming persoonsgegevens
In het kader van de wet bescherming persoons-
gegevens is de wet meldplicht datalekken 
van kracht geworden. In 2018 wordt deze 
vervangen door de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 
2018 van kracht wordt. In het kader van de wet 
meldplicht datalekken is een scan uitgevoerd 
op de processen van AM match en de mogelijke 
risico’s van datalekken in deze processen. Hier-
uit zijn een vijftal risico’s gevonden die direct 
aandacht vereisten. Alle maatregelen die deze 
risico’s verkleinen tot aanvaardbare risico’s zijn 
uitgevoerd. De overige risico’s zijn klein. Des-
ondanks worden er maatregelen genomen om 
ook deze risico’s weg te nemen of te verkleinen. 
Ook is gestart met de voorbereiding op de 
aankomende wetgeving AVG, zoals het aanwij-
zen van functionarissen gegevensbescherming. 
De risico’s van datalekken is voor de komende 
jaren een structureel punt van aandacht voor 
de gehele organisatie.

Wij kijken 
continu naar 
energiebesparende 
maatregelen.
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 Ondernemingsraad (OR)

Algemeen
De ondernemingsraad functioneert conform 
de Wet op de ondernemingsraden en bestond 
tot 14 december 2017 uit zeven leden en een 
ambtelijk secretaris volgens het algemeen per-
sonenstelsel. Na de verkiezingen bestaat, met 
ingang van 14 december, de OR uit zes leden. 
De samenstelling van de ondernemingsraad 
staat vermeld in de bijlage van dit jaarverslag.

Vergaderingen van de OR
Er is in 2017 zes keer vergaderd in aanwezigheid 
van de algemeen directeur. Van januari tot en 
met mei is er vergaderd met de waarnemend 
directeur en senior HR-adviseur. Voor de over-
legvergaderingen vindt er een vooroverlegver-
gadering plaats. De OR-overlegvergaderingen 
worden beurtelings door de voorzitter van de 
OR en de directeur voorgezeten. 

Informatie ontvangen van de bestuurder:
 Maandverslagen
 MT-verslagen
 Verzuimoverzichten
 Europese aanbesteding - vervoer 

medewerkers
 Tussenevaluatie MJP-traject
 Onderzoek evaluatie businesscases 

AM match
 Samenwerking OTT
 Datalekken
 Urenverantwoording 2016
 Begrotingswijziging 2017-1 
 Plan van aanpak onderzoek afdelingen 

verpakken
 Pensioenleeftijd naar 68

Positief gereageerd op onderstaande 
instemmingsverzoeken:

 Deelproces startgesprek en nieuwe 
beoordelingscyclus 

 Verplichte verlofdagen 2018
 IKB voor niet gesubsidieerd personeel
 Aanpassing integriteits- en gedrags-

code
 Aanpassing Ontwikkeltraject Plan 

(OTP)-proces Wsw-medewerkers
 Werkkostenregeling
 Bedrijfsregeling arbeidsvoorwaarden 

AM Werk BV 2018

Governance Personele  
toedeling MJOP

ICT Huisvesting

Personeels-
beleid Communicatie

Medezeggen-
schap

Ontwerp en
inrichting  
processen

Begroting  
P&C cyclus  
en reserves

Projectgroepen:
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Instemmingsverzoeken nog in behandeling:
 Invulling KAM-functie
 Arbostructuur 
 Wervingsprocedure algemeen directeur 

AM match: Op 8 januari is de directeur 
na ruim vijftien jaar een andere uitda-
ging aangegaan. Er is een wervingsbu-
reau ingeschakeld voor de werving- en 
selectieprocedure. Dit bureau heeft 
een voorselectie gemaakt. De OR 
heeft input gegeven voor het profiel 
van de directeur. Het dagelijks bestuur 
heeft met vijf sollicitanten gesprekken 
gevoerd. Bij het laatste selectiegesprek 
met de huidige directeur is een OR-lid 
aanwezig geweest.

OR Verkiezingen
Eén keer in de vier jaar vinden er OR-verkiezin-
gen bij AM match plaats. De vooraankondiging 
van de OR-verkiezingen is medio augustus 2017 
naar alle medewerkers verstuurd en de infor-
matie is in het personeelsblad van september 
opgenomen. Er is een kandidaat aangemeld via 
de vakbond CNV, een kandidaat via de vakbond 
FNV en vier niet-gesubsidieerde medewerkers 
hebben zich aangemeld. Omdat er tien zetels 
vacant zijn voor de ondernemingsraad zijn er 
geen verkiezingen geweest. De zes aangemelde 

medewerkers zijn 14 december 2017 geïnstal-
leerd tijdens een OR-overlegvergadering. Tijdens 
deze vergadering is er afscheid genomen van de 
afgetreden OR-leden.

Training en cursussen
In februari heeft de OR een ochtend met een 
trainer de mogelijkheden besproken over nieuwe 
vormen van medezeggenschap bij AM match. 
Mede omdat er vanaf oktober met vijf teams 
wordt gewerkt. Op 13 februari is er, met het 
brede MT, een brainstormsessie geweest over 
deze vormen van medezeggenschap binnen 
AM match. Voorkeur van de OR-leden en het 
brede MT heeft een kern OR. Per onderwerp 
kunnen dan projectgroepen worden geformeerd, 
zodat de achterban ook betrokken wordt. 
De nieuwe ondernemingsraad zal hier verder 
uitvoering aan gaan geven.

Commissies
Leden van de ondernemingsraad zijn afgevaar-
digd naar een aantal commissies binnen het 
bedrijf:

 Arbo-commissie: in de Arbo-commissie heeft 
één OR-lid zitting. Hij participeert in deze 
commissie en koppelt de informatie terug in 
de vooroverlegvergaderingen.

 Sollicitatiecommissies: de ondernemingsraad 
kan in de sollicitatiecommissie voor mede-
werkers tot en met het tweede management-
niveau één ondernemingsraad lid plaats laten 
nemen.

Regionaal
Twee leden van de OR zijn lid van de Vereniging 
Noord-Hollandse Ondernemingsraden WSW- 
bedrijven: RON.
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 Communicatie en PR

Van oudsher houdt AM match zich bezig met de 
mensen uit de sociale werkvoorziening, op dit 
moment nog altijd ruim 400 medewerkers. Daar-
naast heeft de participatiewet nog twee groepen 
opgeleverd. Aan de ene kant Nieuw Beschut, 
aan de andere kant mensen die begeleid worden 
naar werk. AM match is inmiddels een compleet 
participatiebedrijf, de regionale expert op het 
gebied van inclusief ondernemen.

De vernieuwde missie van AM match is goed 
neergezet: werkgevers verleiden om vanuit de 
Participatiewet een kans te bieden aan mensen 
die nog thuiszitten. Want werken met mensen 
die anders zijn omdat ze een handicap of 
‘verleden’ hebben, dat moet je maar durven als 
ondernemer.

Communicatie
In 2017 is via verschillende communicatiemidde-
len waaronder LEES (personeelsblad AM match), 
Nieuwsbrief en social media (LinkedIn, Twitter 
en Facebook) diverse informatie gedeeld over 
zaken die binnen en buiten AM match spelen.

Public Relations (PR)
In 2017 is AM match op verschillende manieren 
actief geweest met PR:

 Bezoeken van beurzen
 Bijwonen van vergaderingen, evenementen, 

bezoeken bedrijven die georganiseerd  
zijn door de ondernemers verenigingen 
Aalsmeer, Amstelveen, Hoofddorp,  
Ouder-Amstel en Uithoorn

 Het plaatsen van diverse 
persberichten  
en advertenties

 Sponsoring van verschillende 
activiteiten in de regio

 Interviews 
 Presentatie voor  

gemeenten, bedrijven  
en politieke partijen.

AMbassadorsclub
Voor bedrijven die het werken met mensen met 
afstand tot de arbeidsmarkt een warm hart 
toedragen is eind vorig jaar de AMbassadors-
club opgericht.

5

Van uitkering 
naar werk in  
8 stappen
 
Hoe je van een uitkering 
aan werk komt

In gesprek met  
de gemeente
De gemeente gaat met je in 
gesprek over arbeidsmogelijkheden 
en kan je aanmelden bij AM match.   
 

Proefplaatsing
Tijdens een proefplaatsing 
van een maand kom je 
erachter hoe het werk is. 
Je krijgt ondersteuning van 
een jobcoach, die ook de 
werkgever ondersteunt. 

Hulp voor mensen met 
een uitkering
Samen met de gemeente helpt 
AM match mensen van een uitkering 
aan een betaalde baan. 

Aangemeld bij AM match
Nadat je bent aangemeld bij AM match, helpt 
AM match je aan een baan. Soms lukt dat niet 
direct. Dan biedt AM match je de training Match 
je perspectief of individuele begeleiding aan. 

Oriënteren op 
vacatures

Tijdens de training kun 
je je op verschillende 
functies, vacatures en 
werkgevers oriënteren. 

2
3

4

8
Van proefplaatsing 
naar dienstverband  
Is de proefplaatsing succesvol? 
Dan is de match geslaagd en 
heb je een nieuwe baan. Ook 
in de eerste periode blijft AM 
match (op afstand) betrokken; 
onze jobcoach houdt afstand 
als het kan en is betrokken 
en dichtbij als dit nodig is. 

Training Match je perspectief
Deze training is een hulpmiddel. Tijdens de 
training leer je dingen als doelen stellen en jezelf 
presenteren. Je maakt kennis met werkgevers en 
doet mee aan praktijkdagen.   
  

Kennismaken met  
werkgevers
Match gevonden? Samen 
met je potentiële werkgever 
kijk je naar de functie en 
mogelijkheden. 
 

6

7

1

Match
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Cijfers

De gemeenteraden van de deelnemende 

gemeenten hebben in december 2015 

besloten AM Groep om te vormen tot 

AM match. Hiertoe is de gemeenschap-

pelijke regeling aangepast in een be-

drijfsvoering organisatie. AM match doet 

vanaf 1 juli 2016 naast de uitvoering van 

de Wet sociale werkvoorziening ook de 

toeleiding naar werk en begeleiding van 

de participatiedoelgroep met een loon-

waarde tot 70% van het minimumloon. 

Hiertoe is een omvangrijke reorganisatie 

ingezet, die per 1 juli 2016 heeft geleid 

tot een doelmatige organisatie die de 

nieuwe uitdaging kan waarmaken. 

De kosten van de reorganisatie alsmede de ini-
tiële kosten voor de omvorming en opstart van 
de nieuwe organisatie zijn in 2015 als bestem-
mingsreserve in de jaarrekening opgenomen. 
Tevens is medio 2016 het pand aan de Hoofd-
weg 583 leeg gekomen en inmiddels (februari 
2017) verkocht. Transport vindt plaats op 1 juni 
2017. Tevens heeft er in 2016 een heroriëntatie 
plaatsgevonden op de omvang van de reserves 
van AM match en de onderliggende BV, AM Werk 
BV. Dit heeft geleid tot een nieuwe inventarisatie 
van de risico’s en daarmee aanpassing van de al-
gemene reserve. Tevens is de algemene reserve 
van AM Werk BV uitgekeerd aan AM match. 
Elders in de jaarrekening worden de bedragen 
vermeld en waar nodig verder toegelicht. 

Doelstelling en voornaamste activiteiten 
AM match voert de Wet sociale werkvoorziening 
(Wsw) uit voor de gemeenten Aalsmeer, Amstel-
veen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en 
Uithoorn en is ingeschreven in het handelsregis-
ter onder nummer 34328759. Voor de uitvoering 
van de wet is in 1971 de gemeenschappelijke 
regeling (GR) Werkvoorzieningsschap Amstel-

land en de Meerlanden opgericht, handelend 
onder de naam AM Groep en statutair gevestigd 
te Hoofddorp. Vanaf 1 januari 2016 is de 
gemeenschappelijke regeling omgevormd naar 
de Amstelland Meerlanden Werkorganisatie 
onder de handelsnaam AM match. Per 1 januari 
2016 is naast de Wsw doelgroep ook de Parti-
cipatiedoelgroep met een loonwaarde tot 70% 
van het minimum loon aan de GR toegevoegd. 
De uitvoering hiervan is per 1 juli 2016 geëf-
fectueerd. Tevens is de organisatie verhuisd 
naar twee huurpanden: één in Hoofddorp, 
Wijkermeerstraat 36 en één in Amstelveen, 
Zanderij 29.

Toegepaste standaarden
De jaarrekening is opgesteld in overeenstem-
ming met het Besluit begroting en verantwoor-
ding provincies en gemeenten.

Afwijking indeling t.o.v. BBV
De indeling zoals die is voorgeschreven in de 
BBV is voor zowel voor de balans als de pro-
gramma-rekening niet goed toepasbaar voor een 
SW-bedrijf en daarom ook niet voor AM match. 
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Om deze reden is van die indeling afgeweken 
maar waar mogelijk wel de terminologie van de 
BBV aangehouden voor een beter inzicht. 

Belastingplicht
AM match heeft zich aangesloten bij de branche-
organisatie Cedris. Cedris zet zich in om een 
algemene vrijstelling voor de vennootschaps-
belasting te verkrijgen voor de SW-organisaties. 
AM match heeft formeel nog een afspraken 
gemaakt met de Belastingdienst, maar heeft de 
stellige verwachting dat de vrijstelling aan haar 
zal worden verleend op grond van het aantal 
arbeidsgehandicapten en/of op basis van de 
ondernemingsvrijstelling.

Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het 
boekjaar 2016, dat is geëindigd op balansdatum 
31 december 2016.

Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de 
continuïteitsveronderstelling. 
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 Grondslagen voor de  
 waardering van activa en 
 passiva en resultaatbepaling

Algemene grondslagen voor de opstelling 
van de programma verantwoording
De waardering van activa en passiva en de bepa-
ling van het resultaat vinden plaats op basis van 
historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende 
balanshoofd anders wordt vermeld, worden de 
activa en passiva opgenomen tegen nominale 
waarden. Personele lasten zijn verantwoord in 
overeenstemming met het normenkader van de 
Beleidsregels Wet normering bezoldiging top-
functionarissen publieke en semipublieke sector 
(WNT). Baten en lasten worden toegerekend aan 
het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten en 
winsten worden slechts opgenomen voor zover 
zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en 
risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde 
van het verslagjaar, worden in acht genomen 
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening 
bekend zijn geworden. 

Opbrengsten van diensten worden opgenomen 
naar rato waarin de diensten zijn verricht. De 
kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde 
periode toegerekend. Dividendopbrengsten 

van deelnemingen moeten conform BBV 
verantwoord worden in het jaar waarin het recht 
op het ontvangen van dividend ontstaat. Omdat 
het bij AM Werk BV vanaf 2016 gebruikelijk is dat 
100% van het resultaat aan AM match toekomt, 
is het dividend over 2016 in het huidige boekjaar 
verantwoord. In de programmarekening van 
AM match is sprake van één programma. De 
jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de 
functionele valuta van de onderneming. Alle 
financiële informatie in euro’s is afgerond op het 
dichtstbijzijnde duizendtal.

Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het 
management oordelen vormt en schattingen en 
veronderstellingen maakt die van invloed zijn 
op de toepassing van grondslagen en de gerap-
porteerde waarde van activa en verplichtingen en 
van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkom-
sten kunnen afwijken van deze schattingen.  
De schattingen en onderliggende veronder- 
stellingen worden voortdurend beoordeeld.  
Herzieningen van schattingen worden opgeno-
men in de periode waarin de schatting wordt 
herzien en in toekomstige perioden waarvoor  
de herziening gevolgen heeft.

Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten handels- en 
overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en 
overige financieringsverplichtingen, afgeleide 
financiële instrumenten (derivaten), handels-
schulden en overige te betalen posten. AM match 
heeft geen afgeleide financiële instrumenten.

Verstrekte leningen en overige vorderingen
Verstrekte leningen en overige vorderingen 
worden na eerste opname gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs op basis van de effec-
tieve rentemethode, verminderd met bijzondere 
waardeverminderingsverliezen.

Langlopende en kortlopende schulden 
en overige financiële verplichtingen
Langlopende en kortlopende schulden en overige 
financiële verplichtingen worden na eerste  
opname gewaardeerd tegen geamortiseerde 
kostprijs op basis van de effectieve rente-
methode. De aflossingsverplichtingen van de 
langlopende schulden voor het komend jaar 
worden opgenomen onder kortlopende schulden. 
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Balans

Materiële vaste activa
De waardering van deze activa vindt plaats op de 
verkrijgingprijs verminderd met de afschrijvingen. 
De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn 
vermeld in onderstaand overzicht. De activerings-
grens voor investeringen is € 1.500. Met 
uitzondering van grond vindt afschrijving plaats 
op basis van een vast percentage. De activa 
worden lineair afgeschreven. Voor de afschrijving 
op investeringen die samenhangen met de aan- 
wending van de bestemmingsreserve vindt een 
onttrekking aan die reserve plaats. 

De termijnen zijn globaal:

Investering Afschrijving in jaren

Grond geen
Terreinvoorzieningen 15
Grond-, weg- en waterbouwkunde 15
Bedrijfsgebouwen 20 of 40
Semi-permanente gebouwen 10
Machines, apparaten en installaties 3, 5 of 10
Overige materiële activa 3 of 10
Vervoersmiddelen 5

De uit de activastaat berekende afschrijvings-
bedragen kunnen afwijken in percentage af 
van de vermelde percentages als gevolg van 
investeringen die in de loop van het jaar plaats-
vinden en activa die in de loop van het jaar geheel 
afgeschreven raken. De afschrijvingstermijn in 
jaren is afhankelijk van de verwachte levensduur 
of gebruiksduur.

Financiële vaste activa
Het betreft hier deelnemingen in andere bedrij-
ven c.q. organisaties. De deelnemingen zijn op-
genomen tegen verkrijgingsprijs van de aandelen. 
De uitzetting betreft een borgsom voor de huur 
van het bedrijfspand. Deze is gewaardeerd tegen 
nominale waarde.

Voorraden
De voorraden zijn van gering belang en zijn 
daarom vanaf 2016 niet meer opgenomen op 
de balans, de inkopen worden nu rechtstreeks 
afgeboekt op het project waarvoor de inkopen 
zijn gedaan.

Onderhanden werk
Onderhanden werk is gewaardeerd tegen de 
opbrengstwaarde van de gerealiseerde uren.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd 
korter dan een jaar
Uitzettingen met een rente typische looptijd 
korter dan een jaar worden gewaardeerd tegen 
de nominale waarde. Voor dubieuze debiteuren 
wordt in verband met de oninbaarheid van de 
vorderingen een voorziening gevormd. Deze 
voorziening wordt bepaald op basis van individu-
ele beoordeling.

Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen worden bij eerste verwerking 
gewaardeerd tegen reële waarde, inclusief 
transactiekosten (indien materieel). Na eerste 
verwerking vindt waardering plaats tegen 
geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake 
is van agio of disagio en transactiekosten, is de 
geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale 
waarde van de vorderingen, onder aftrek van 
voorzieningen wegens oninbaarheid. Voorzie-
ningen worden bepaald op basis van individuele 
beoordeling van de vorderingen.
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Liquide middelen
De liquide middelen zijn tegen nominale waarde 
opgenomen.

Algemene (egalisatie)reserve
De algemene reserve is gebaseerd op een 
risico-inventarisatie die in 2016 voor het eerst 
heeft plaatsgevonden. Elke twee jaar wordt 
deze risico-inventarisatie herzien en wordt de 
algemene reserve daar (zo nodig) op aangepast. 
De reserve omvat voor 2016 en 2017 een bedrag 
van € 2.466.000.

Bestemmingsreserve afschrijvingen
De bestemmingsreserve afschrijvingen is 
gevormd uit de voordelige exploitatieresultaten 
van voorgaande jaren. In het kader van de transi-
tie zijn hieruit investeringen gedaan die moeten 
worden afgeschreven in vijf jaar. Deze reserve 
dient ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingen 
op deze investeringen. De onttrekkingen aan 
de bestemmingsreserve komen ten gunste van 
het resultaat na reservemutaties vóór resultaat 
bestemming.

Overige bestemmingsreserves
De overige bestemmingsreserves dienen ter  
besteding voor het aangegeven doel. In de 
toelichting op de balans worden doel en 
samenstelling nader beschreven.

Resultaat na bestemming
Dit betreft het resultaat na reserve mutaties 
en voor resultaatbestemming van het lopende 
boekjaar. Dit bedrag zal, na vaststelling van de 
jaarrekening, in het volgende boekjaar worden 
verwerkt overeenkomstig het opgenomen 
voorstel voor de resultaatbestemming.
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Voorzieningen

Algemeen
Een voorziening wordt in de balans opgenomen, 
wanneer er sprake is van:
• een in rechte afdwingbare of feitelijke 

verplichting die het gevolg is van een 
gebeurtenis in het verleden; en

• waarvan een betrouwbare schatting kan 
worden gemaakt; en

• het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van 
die verplichting een uitstroom van middelen 
nodig is. Indien (een deel van) de uitgaven  
die noodzakelijk zijn om een voorziening af  
te wikkelen waarschijnlijk geheel of 
gedeeltelijk door een derde worden 
vergoed bij afwikkeling van de voorziening, 
wordt de vergoeding als afzonderlijk actief 
gepresenteerd.

Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de 
nominale waarde van de uitgaven die naar ver-
wachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen 
en verliezen af te wikkelen.

Voorzieningen personeel
• De voorziening personeel i.v.m. reorganisatie 

is opgenomen i.v.m. de omvorming van 
AM Groep naar AM match en is gevormd  
om de daarmee gepaard gaande kosten  
voor de uitvoering van het sociaal statuut  
te financieren.

• De voorziening transitievergoeding is opge-
heven in verband met de in 2016 aangepaste 
wetgeving waarbij de transitievergoeding van 
mensen die ziek uit dienst gaan na 104 weken 
door het UWV vergoed gaat worden.

Vaste schulden met een rentetypische 
looptijd van een jaar of langer
De leningen worden gewaardeerd tegen de 
nominale waarde. Het gaat hier om schulden  
met een looptijd langer dan één jaar.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij eerste 
verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 
Kortlopende schulden worden na eerste 
verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde 

kostprijs. Indien er geen sprake is van agio of 
disagio en transactiekosten, is de geamortiseerde 
kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de 
schuld. Deze verplichtingen omvatten binnen een 
jaar vervallende schulden.

Vlottende passiva
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen 
de nominale waarde. Deze verplichtingen omvat-
ten de binnen een jaar vervallende schulden.

Niet in de balans opgenomen  
belangrijke financiële verplichtingen 
Hieronder zijn begrepen verplichtingen, 
die voortvloeien uit contracten met een 
looptijd van langer dan één jaar (aangegane 
investeringsverplichtingen) en de financiële 
waarde van de vakantiegeld verplichting en de 
nog niet genoten vakantiedagen. Deze mogen 
op grond van de BBV niet in de balans worden 
opgenomen.
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Programmarekening

Algemeen
De programmarekening van de GR is meer 
gedetailleerd dan het BBV voorschrijft. De GR 
heeft hier bewust voor gekozen. De programma-
rekening komt tegemoet aan de sturingsmecha-
nismen van het bestuur en de verantwoordings-
behoeften van de gemeenten.

Netto omzet
Netto omzet is de opbrengst van aan derden 
geleverde goederen en diensten exclusief de over 
de omzet geheven belastingen en onder aftrek 
van kortingen inclusief de mutatie in de voor-
raad gereed product en onderhanden werk. Het 
onderhanden werk betreft per balansdatum nog 
niet gefactureerde uren van detacheringen.

Kosten grond en hulpstoffen en uitbesteed werk
De direct aan orders toegerekende kosten van 
grond  en hulpstoffen en uitbesteed werk worden 
berekend op basis van vaste verrekenprijzen voor 
zover deze uit de voorraad worden geleverd of 
inkoopprijs voor rechtstreekse inkopen.

Rijksbijdrage
De rijksbijdrage wordt berekend op basis van 
afspraken met de deelnemende gemeenten voor 

eigen inwoners en advies van VNG / Cedris voor 
medewerkers van buiten de regio. Aan de eigen 
gemeente factureert AM match de werkelijke 
bezetting in se tegen het normtarief van de 
toekenning van de rijksbijdrage in het participatie 
budget. Voor de overige gemeenten factureert 
AM match de gemiddelde bezetting tegen het 
advies tarief van VNG / Cedris.

Personeelsbeloningen
De beloningen van het personeel worden als last 
in de winst-en-verliesrekening verantwoord in de 
periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht 
en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplich-
ting op de balans opgenomen. Als de reeds 
betaalde bedragen de verschuldigde beloningen 
overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als 
een overlopend actief voor zover er sprake zal 
zijn van terugbetaling door het personeel of van 
verrekening met toekomstige betalingen door de 
vennootschap.

Beloning met opbouw van rechten
Voor de beloningen met opbouw van rechten, 
sabbatical leave, winstdelingen en bonussen 
worden de verwachte lasten gedurende het 
dienstverband in aanmerking genomen. Op 
balansdatum wordt hiertoe een verplichting 
opgenomen. Ontvangen bijdragen voortvloeiend 

uit levensloopregelingen worden in aanmerking 
genomen in de periode waarover deze bijdragen 
zijn verschuldigd. Toevoegingen aan en vrijval van 
verplichtingen worden ten laste respectievelijk 
ten gunste van de winst-en-verliesrekening 
gebracht.

Pensioenlasten
AM match kent de volgende twee pensioenrege-
lingen; ABP voor de ambtenaren en PWRI voor de 
Wsw-medewerkers. Uitgangspunt is dat de in de 
verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk 
is aan de over die periode aan het pensioenfonds 
verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de 
verschuldigde premies op balansdatum nog niet 
zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting op-
genomen. Als de op balansdatum reeds betaalde 
premies de verschuldigde premies overtreffen, 
wordt een overlopende actiefpost opgenomen 
voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door 
het fonds of van verrekening met in de toekomst 
verschuldigde premies.
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bedragen x € 1.000

 Balans per 31 december 2017

2017 2016
Vaste activa
Materiële vaste activa
Investeringen met een economisch nut 368 1.952
Financiële vaste activa   
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 18 18
Overige uitzettingen met een rente typische looptijd van één jaar of langer 51 51
Totaal vaste activa 437 2.021

Vlottende activa
Voorraden
Overige grond- en hulpstoffen 0 0
Gereed product en handelsgoederen 0 0
Totaal voorraden 0 0

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 
Vorderingen op openbare lichamen 0 545
Vorderingen op groepsmaatschappijen 269 553
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen
Overige vorderingen 579 686
Totaal uitzettingen 848 1.784

Overlopende activa
De van Europese of Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen 
voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een 
specifiek bestedingsdoel

0 0

Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen
die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

57 187

Totaal overlopende activa 57 187

Liquide middelen
Kassaldi 1 2
Banken 7.689 5.494
Totaal liquide middelen 7.690 5.496
Totaal vlottende activa 8.595 7.467
Totaal activa 9.032 9.488

2017 2016
Vaste passiva
Eigen vermogen
Algemene  reserve 2.466 2.466
Bestemmingsreserves 4.103 4.555
Resultaat na reserve mutaties en voor resultaat bestemming 340 518

Totaal eigen vermogen 6.909 7.539

Voorzieningen 141 143

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 0 34

Totaal vaste passiva 7.050 7.716

Vlottende passiva
Vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar 1.982 1.772
Totaal vlottende passiva 1.982 1.772

Overlopende passiva
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen 
voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel 
die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

0 0

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende 
begrotingsjaren komen

0 0

Totaal overlopende passiva 0 0

Totaal vlottende passiva 1.982 1.772
Totaal passiva 9.032 9.488
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bedragen x € 1.000

Vervolg op de volgende bladzijde

 Winst- en verliesrekening

Opbrengsten Rekening 2017
Begroting na 

wijziging 2017
Primaire 

begroting 2017 Rekening 2016

Omzet 4.608 5.208 5.266 4.610

Mutatie voorraad gereed product / Onderhanden werk 0 0 0 0

Som der bedrijfsopbrengsten 4.608 5.208 5.266 4.610

Grond- en hulpstoffen en uitbesteed werk 499 417 426 397

Netto toegevoegde waarde 4.109 4.791 4.840 4.213

Overige bedrijfsopbrengsten 2.697 66 66 1.179

Netto-opbrengsten 6.806 4.857 4.906 5.392

Kosten

Loonkosten Wsw-personeel 7.727 7.464 7.695 8.131

Sociale lasten Wsw-personeel 1.807 1.915 2.105 2.107

Uitvoeringskosten en loonkostensubsidies begeleid werken 692 931 791 728

Subtotaal lonen Wsw-personeel 10.226 10.310 10.591 10.966

Loonkosten Participatie-doelgroep 228 761 740 87

Overige personeelskosten Participatie-doelgroep 27 45 40 0

Overige kosten gesubsidieerd personeel 477 509 360 377

Loonkosten niet-gesubsidieerd personeel 2.579 2.752 2.954 2.316

Overige kosten niet-gesubsidieerd personeel 83 72 45 10

Afschrijving materiële en immateriële activa 121 123 96 152

Rente 3 3 3 5

Overige bedrijfskosten 1.146 1.222 1.255 1.150

Diverse lasten 181 104 104 688

Onvoorziene uitgaven 0 50 50 0

Subtotaal bedrijfs- en financieringslasten 15.071 15.951 16.238 15.751

Bedrijfsresultaat (nadelig) -8.265 -11.094 -11.332 -10.359

Rijks/gemeentelijke bijdrage 10.226 9.964 10.240 10.733

Resultaat vóór reserve mutaties en vóór resultaat bestemming 1.961 -1.130 -1.092 374
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Mutatie in algemene reserve 0 0 0 -861

Mutatie in sociaal herinvesteringsfonds 1.793 -1.382 -1.391 1.485

Mutatie in bestemmingsreserve transitiekosten -145 -93 0 -768

Mutatie in bestemmingsreserve aanpassing inrichting pand -27 0 0 0

Totaal mutatie bestemmingsreserve en algemene reserve 1.621 -1.475 -1.391 -144

Resultaat na reserve mutaties en vóór resultaatbestemming 340 345 299 518

In het bovenstaande overzicht zijn de volgende algemene dekkingsmiddelen begrepen:

Dividend (resultaat AM Werk BV) 36 14 14 934

Saldo financieringsfunctie -3 -3 -3 -5

Gemeentelijke bijdrage 0 0 0 0

Voorgesteld wordt het resultaat na reserve mutaties en voor resultaatbestemming van € 518.000 toe te voegen 
aan het sociaal herinvesteringsfonds. Dit voorstel is nog niet verwerkt in de jaarrekening.
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