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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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We kijken tevreden terug op het jaar 2018. In het tweede volledige jaar  
van AM match zijn we verder gegroeid met onze activiteiten. 

Het plaatsingspercentage van ons Match Je Perspectief-programma 
(MJP) bleef in het eerste jaar nog steken op een kleine 40 procent. Na het 
doorvoeren van een aantal maatregelen is het percentage in 2018 gestegen 
naar afgerond 60 procent. Een enorme verbetering, onder andere door 
het bieden van  een langer traject en doordat het programma meer op het 
individu is toegesneden. 

Dit alles heeft geleid tot een stijging van het aantal mensen dat we begelei-
den vanuit de Participatiewet. Eind 2018 begeleidden we 186 mensen vanuit 
de Participatiewet. Aan de andere kant daalde het aantal medewerkers met 
een SW-indicatie, die sinds de introductie van de Participatiewet in 2015 niet 
meer wordt afgegeven. De stijging overtreft echter de daling, waardoor per 
saldo het aantal mensen dat AM match begeleidt toenam naar 615 eind 2018 
(579 in 2017). AM match begeleidde eind 2018 meer mensen dan ooit!

Begin 2018 is het evaluatierapport van Berenschot afgerond en besproken 
in het bestuur. Uit dit rapport blijkt dat de vorming van AM match een goede 
zaak is geweest. Een citaat: De regio Amstelland-Meerlanden heeft met AM 
match feitelijk een uniek concept neergezet en handelt in de geest van de 
Participatiewet, gericht op het creëren van een zoveel mogelijk inclusieve 
arbeidsmarkt. De regio heeft voorsprong op de meeste andere regio’s in 
Nederland. Een mooi compliment dat nog eens onderstreept dat de vijf 
deelnemende gemeenten met AM match een krachtig instrument in handen 
hebben.
 

Financieel is 2018 met een prima resultaat afgerond: € 226.000, terwijl  
€ 96.000 was begroot. Dit bedrag wordt niet toegevoegd aan de reserves 
maar naar rato uitgekeerd aan de vijf gemeenten. 

Natuurlijk zijn er ook aandachtspunten. Landelijk en ook in onze regio blijft 
het aantal plekken Beschut Werk achter op de taakstelling van de gemeen-
ten. Medio 2018 is daarom door het bestuur een actieplan geaccordeerd om 
dit een impuls te geven. De eerste resultaten zijn zichtbaar en geven ons 
vertrouwen.

Concluderend kunnen we stellen dat AM match een solide basis kent,  
de plaatsingsresultaten zijn bevredigend en het aantal mensen dat we 
begeleiden stijgt. Voor 2019 spreken we de ambitie uit om deze lijn voort  
te zetten en AM match als werkorganisatie door te ontwikkelen.

Onze dank gaat uit naar alle medewerkers van AM match en de deelnemen-
de gemeenten die elke werkdag bijdragen aan een werkend perspectief voor 
inwoners in ons werkgebied. Hun inzet, enthousiasme en betrokkenheid 
staan aan de basis van het huidige en toekomstige succes van AM match.

Namens bestuur en medewerkers AM match,

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

Voorzitter bestuur Algemeen directeur

AM match groeit! 
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 De belangrijkste opdrachten van AM match:
1. De Wet sociale werkvoorziening (Wsw) blijven uitvoeren;

2. Personen uit de doelgroep Participatiewet met een loonwaarde 
tot 70 % bemiddelen naar werk;

3. Uitvoering Nieuw Beschut.

      Inleiding 
De belangrijkste taak van AM match is de ideale match vinden tussen 

bedrijven en mensen die (voor het eerst) weer aan het werk gaan. 

Werkzoekenden volgen een traject van 26 weken. In de eerste 6 weken 

krijgen ze een training Match je perspectief, waarin ze worden voorbereid om 

(weer) aan het werk te gaan. Is er een werkplek gevonden? Dan begeleiden 

we werknemer en werkgever, bijvoorbeeld met jobcoaching en advies bij 

subsidies. Is een kandidaat nog niet toe aan de training Match je perspectief? 

Dan kijken we met de klantmanager van de gemeente welke mogelijkheden  

er wél zijn voor deze kandidaat en starten we een traject op maat. 

 

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.

Missie 

We laten mensen meedoen door werk
AM match stimuleert en ondersteunt mensen om zichzelf te 
ontwikkelen, zodat ze zo zelfstandig mogelijk, zonder uitkering, 
in hun levensonderhoud kunnen voorzien. We doen dat door 
een zo regulier mogelijke werkplek te vinden, waar ze zij hun 
vaardigheden kunnen inzetten en ontwikkelen.

Visie 

Er is altijd meer mogelijk dan je denkt 
We focussen op wat mensen wel kunnen en stimuleren hen 
daarin te ontwikkelen. We ontzorgen werkgevers en maken het in 
dienst nemen van een kandidaat zo laagdrempelig mogelijk.

Strategie

AM match verzilvert de competenties bij  
reguliere werkgevers en regulier werk.
We geloven dat werk bij reguliere werkgevers het beste is, voor 
iedereen. 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 wat 
we binnen en buiten AM match aanbieden voor 
Wsw-medewerkers, Nieuw Beschut en mensen  
vanuit de Participatiewet met een loonwaarde tot 
70%. In het hoofdstuk ‘Cijfers’ komen de balans en 
Winst- en verliesrekening aan bod. Op pagina 14 
vindt u de samenstelling van onze besturen,  
commissies en raden en het organisatieschema.



Voor al onze taken is het belangrijk dat we ons blijven 

ontwikkelen. Bijvoorbeeld in onze werkwijzen en 

werkcultuur. We zijn namelijk niet alleen een publiek 

werkbedrijf, maar ook een jobcoachbedrijf. Daarom is het 

belangrijk dat we zelf het goede voorbeeld geven, onder 

anderen in relaties met werkgevers en de vijf deelnemende 

gemeenten. Maar ook financieel: we zijn kritisch en gaan 

bewust met ons geld om.

Met onze diensten nemen we werkgevers zorg uit handen, 

zodat zij kunnen 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 goed te kunnen 
uitvoeren. Dat geldt ook voor medewerkers die via AM match bij werk-
gevers worden geplaatst. In onze regio bepalen we de loonwaarde met 
de gevalideerde VTA-methode. AM match heeft jobcoaches in huis die 
gecertificeerd zijn en een loonwaardemeting 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.

Wat doet AM match? 
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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 u als werkgever en begeleidt bij zaken die spelen 
op en rondom werk. De jobcoach ondersteunt de leidinggevende binnen 
uw bedrijf, zodat de communicatie en samenwerking optimaal verlopen. 
De coaching vraagt doorgaans 1 of 2 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 aan-
merking komen voor vergoeding. De jobcoach kan u hierover adviseren. 

Met onze 
diensten nemen 

we werkgevers 
zorg uit handen, 
zodat zij kunnen 

ondernemen 
zonder gedoe.
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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.

Vinden we niet direct een baan? Dan bieden we kandidaten uit 
de Participatie doelgroep de training Match je perspectief of 
individuele begeleiding. Het doel is om hen binnen zes weken 
naar betaald werk te helpen. Of, als dat niet lukt, een vervolg-
traject van maximaal 20 weken.

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



 Bedrijfsonderdelen

Het liefst bieden we kandidaten een werkplek 
bij een reguliere werkgever. Daarnaast biedt AM 
match de volgende werksoorten:

• Verpakken
• Groenvoorziening
• Schoonmaakonderhoud
• Detacheren in groep en individueel  
 (meerdere werksoorten)
• Begeleid Werken (meerdere werksoorten)

Vinden we niet direct een baan? Dan bieden 
we kandidaten uit de Participatiedoelgroep 
de training Match je perspectief of individuele 
begeleiding. Het doel is om hen binnen zes 
weken naar betaald werk te helpen. Of, als dat 
niet lukt, een vervolgtraject van maximaal  
20 weken.

Deze activiteiten worden uitgevoerd door het 
bedrijfsonderdeel Werk & Werkgeversdienstver-
lening. Het bedrijfsonderdeel 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. 
Mensen uit de doelgroep bestaand SW en Nieuw 
Beschut voor wie werk bij reguliere werkgevers 
(nog) geen optie is, acquireert AM match zelf 
werk (opdrachten). Ook dat werk wordt zoveel 
mogelijk op locaties buiten AM match uitge-
voerd bij reguliere werkgevers. We noemen dat 
‘werken op locatie’. In sommige situaties is een 
meer beschermde werkomgeving noodzakelijk. 
Dan zorgen we voor intern beschut werk op de 
twee eigen locaties van AM match. Ook dan 
doen we ons best om de arbeidscapaciteit zo 
veel mogelijk te benutten.

Daarnaast biedt AM match een scala aan oplei-
dingen en trainingen voor Wsw-medewerkers 
en Nieuw Beschut, zoals Sociale vaardigheid, 
Nederlandse taal, Hygiëne en diverse vaktechni-
sche opleidingen.

Tijdelijke baan voor bijstandsgerechtigden
Ook bijstandsgerechtigden kunnen, als een 
arbeidscontract bij een reguliere werkgever nog 
niet aan de orde is, een tijdelijke baan krijgen 
bij AM match. Ook in deze gevallen werken 
zij altijd bij werkgevers op locatie. De baan 
is altijd tijdelijk (maximaal 2 jaar). Plaatsing 
bij een reguliere werkgever, met of zonder 
loonkostensubsidie, is altijd het einddoel. 

In,- door- en uitstroom
Al ons werk is gericht op de ontwikkeling van de 
kandidaat, zodat hij zo zelfstandig mogelijk aan 
het werk kan. Het werk is niet het doel, maar het 
middel om die ontwikkeling mogelijk te maken. 
Zodra zelfstandig werken met minder of zonder 
begeleiding vanuit AM match kan, gebeurt dat.

Plaatsing bij een 
reguliere werkgever, 
met of zonder 
loonkostensubsidie, 
is altijd het einddoel. 
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In- en uitstroom
De taakstelling van de gezamenlijke gemeenten was in 2018 397,3 se. 
De gemiddelde realisatie was 384,4 se. In 2018 is er 1 medewerker inge-
stroomd bij AM match die voorheen werkloos was en terugkeergarantie 
had. Er zijn 32 SW-medewerkers (26,7 se) uitgestroomd.

     Personen
Instroom  1

Uitstroom
Overleden / 2 jaar ziek 13
Pensioen 14
AWBZ-voorziening 2
Overige redenen   3

Totaal uitstroom  32

Doorstromen
Voor sommige SW-medewerkers is de stap naar de reguliere arbeidsmarkt 
niet haalbaar. Deze SW-medewerkers blijven binnen het leerwerkbedrijf 
werken en groeien daar 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

32
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 Ontwikkeling van SW-medewerkers 
 in 2018

AM match 2018  Wsw landelijk 2017 
  (Cedris branchevergelijking)

Begeleid werken 16,1% Begeleid werken   5%
Detacheren individueel 17,7% Detacheren individueel 17%
Detacheren groep 33,1% Detacheren groep 19%
Extern werkzaam (WOL) 12,1% Extern werkzaam (WOL) 19%
Intern werkzaam 21,0%  Intern werkzaam 40%

Door- en uitstroom      
In onderstaand overzicht vindt u de door- en uitstroom (ontwikkeling) 
van SW-medewerkers in de afgelopen jaren. Vanaf 2004 is de door- en 
uitstroom naar arbeidsplaatsen buiten het bedrijf sterk 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%

17%

19%

19%

40%

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

2018
58,4

184,1
43,9
76,216,1%

17,7%

33,1%

12,1%

21%
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Amstelveen

Hoofddorp
AMSTELLAND EN
MEERLANDEN

Amsterdam

Haarlemmermeer

Haarlem

 Hoe werkt AM match?

Niet-gesubsidieerde medewerkers werken bij ons activiteitenge-
richt (ook wel ‘het nieuwe werken’): ze werken op de vestiging, 
bij een werkgever, bij een gemeente of thuis. 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. Ook collega’s 
van de gemeentelijke afdeling maken regelmatig gebruik van de 
werkplekken op de twee vestigingen.

AM match kent een resultaatgerichte en veilige cultuur. Medewer-
kers werken graag in de organisatie, spreken elkaar aan, voelen 
zich verantwoordelijk voor hun 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 
Wie je ook bent, hoog of laag geschoold, blank of zwart, man of 
vrouw bij – bij AM match respecteren we elkaar, we geven elkaar 
de ruimte en houden rekening met elkaars gevoelens. In ons 
bedrijf moet iedereen zich veilig kunnen voelen. Pesten, agressie 
(bedreigen, fysiek geweld) en seksuele intimidatie horen niet thuis 
in ons bedrijf. Toont een collega, leidinggevende of iemand anders 
niet voldoende respect of wordt er iemand ongewenst behandeld? 
Dan kan de vertrouwenspersoon worden ingeschakeld.

Samenstelling besturen, commissies en raden  
per 31 december 2018

Bestuur
Gemeente Aalsmeer Dhr. R.K. van Rijn
Gemeente Amstelveen Dhr. W.M. van Ballegooijen (vice-voorzitter)
Gemeente Haarlemmermeer Dhr. drs. A.J.H.T.H. Reinders (voorzitter)
Gemeente Ouder-Amstel Dhr. A.A.M. Boomgaars
Gemeente Uithoorn Mw. D.J. Zijlstra

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

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          
Dhr. J.M.W. van Dijk (lid) FNV/AbvaKabo
Dhr. P.A.G. Ligthart (lid) FNV/AbvaKabo
Dhr. J.A. Schippers (lid) Voorman/ongeorganiseerd

Ambtelijk secretaris
Mw. A. Jilderda  Medewerker HR
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Ook mensen  
die niet naar een 

externe werkgever 
kunnen, helpen  

wij aan werk.



Bedrijfsonderdeel Werk & Werkgevers-
dienstverlening (W&WD)
In het bedrijfsonderdeel W&WD vind je de 
uitvoerende activiteiten van AM match. Er 
werken 25 medewerkers in 3 teams:

 Team Projecten
 Team Jobcoaching
 Team Productie

Team Projecten
Team Projecten telt zes vaste medewerkers: 
twee trainers, drie matchers en een acquisiteur. 
Het is hun belangrijkste taak om kandidaten 
met een loonwaarde tot 70% bij een reguliere 
werkgever aan het werk te helpen. Dit kan via 
een intensieve korte groepsgewijze training 
of, als dit niet past bij de kandidaat, via een 
programma op maat. Deze begeleidingstra-
jecten zijn beiden een onderdeel van Match je 
perspectief (MJP). De totale duur van MJP is 
maximaal 26 weken.

In 2018 zijn 122 kandidaten gestart met MJP, 
waarvan 42 in maatwerk en 80 in de groepsge-
wijze training. Van hen zijn 70 kandidaten aan 
het werk gegaan, al dan niet met begeleiding 
van een jobcoach.

In mei 2018 is Team Projecten gestart met een 
project voor kandidaten met een kleine afstand 
tot de arbeidsmarkt (70 tot 100% arbeidsge-
schikt). Zij volgen een compacte versie van de 
MJP-training. Maximaal 13 weken krijgen ze 
hulp bij het vinden van een passende reguliere 
baan. Inmiddels zijn er 73 kandidaten gestart, 
waarvan er 43 werk hebben gevonden.

Vijf teamleden zijn in 2018 gecertificeerd om de 
Dariuz Wegwijzer toe te passen. Met de Dariuz 
Wegwijzer krijgen we inzicht in de afstand van 
een kandidaat tot de arbeidsmarkt. Bovendien 
laat het zien waaraan we kunnen werken om 
deze afstand te verkleinen. Zo helpt de Dariuz 
Wegwijzer om vooraf een inschatting te maken 
van het benodigde traject.

 Bedrijfsonderdelen

HR

Projecten Productie

Jobcoaching

Bedrijfsburo

MT

Ondernemend  -  Resultaatgericht  -  Samenwerkend

Onze organisatie in teams
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Team Jobcoaching
Kandidaten die begeleid worden duurzaam 
aan het werk houden. Dat is de taak van Team 
Jobcoaching, dat bestaat uit 11 jobcoaches. 
Team Jobcoaching begeleidt ultimo 2018 meer 
dan 300 personen met een Wsw-indicatie en 
183 personen vanuit de Participatiewet  
(inclusief 22 Nieuw Beschut). In 2018 zijn meer 
dan 70 nieuwe personen in begeleiding van  
AM match genomen. 
 
De jobcoach vormt de verbindende schakel in 
het tot stand brengen en in stand houden van 
een duurzame arbeidsrelatie tussen werknemer 
en werkgever. Leidt dit niet tot een baan voor 
langere tijd? Dan herbemiddelt de jobcoach de 
betreffende werknemer (van werk naar werk). 
Deze herbemiddeling vormt een steeds belang-
rijker onderdeel van onze dienstverlening.

Het coachen van mensen uit de Participatiewet 
was in 2017 nog vrij nieuw, met alle bijkomende 
instrumenten zoals een VTA-loonwaardebepa-
ling (in 2018 meer dan 200 keer uitgevoerd), 
ondersteunen van de werkgever met het 
administratieve proces zoals het aanvragen van 
diverse subsidies. Er zijn meerdere specialis-
men in huis om de verschillende doelgroepen 
te begeleiden. De coaching heeft zich verder 
doorontwikkeld zodat ook de doelgroep 

die vanaf 2016 haar entree heeft gemaakt 
adequaat en professioneel in, en rondom werk 
begeleid wordt. Eind 2018 werden bijna 500 
medewerkers gecoacht. Een jobcoach van  
AM match is professioneel geschoold, ervaren 
in het vak en de branche waarbinnen zij actief 
zijn. Onze jobcoaches zijn gecertificeerd om 
een VTA-loonwaardering uit te voeren en  
vast te stellen.

Team Productie
Team Productie heeft drie hoofdactiviteiten: 
groenvoorziening, schoonmaakonderhoud en 
productie. De productie vindt intern plaats op 
de locaties van AM match in Hoofddorp en 
Amstelveen. 

Groenvoorziening voert voornamelijk werk-
zaamheden uit voor de gemeente Amstelveen 
en Uithoorn. De schoonmaakafdeling werkt 
vooral in de gemeentegebouwen van de 
gemeente Amstelveen en Aalsmeer. Op 
beide productieafdelingen in Hoofddorp en 
Amstelveen worden vooral inpak-, ompak- en 
eenvoudige montagewerkzaamheden verricht.

Er werken binnen de afdelingen van Team 
Productie gemiddeld 150 personen. Negen 
stafmedewerkers sturen de diverse activiteiten 
aan, dragen zorg voor vakinhoudelijke en 
persoonlijke ontwikkeling en de kwaliteit van 
onze dienstverlening naar de opdrachtgevers. 
Daarnaast draagt het team de verantwoorde-

In 2018 zijn meer  
dan 70 nieuwe  
personen in  
begeleiding van  
AM match genomen.
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lijkheid voor het ontwikkelen en begeleiden van 
medewerkers naar de reguliere arbeidsmarkt. 
De matching van deze medewerkers vindt 
plaats vanuit dit team in samenwerking met de 
andere teams van AM match.

Team Productie heeft in toenemende mate te 
maken met een vergrijzend personeelsbestand, 
vooral de afdelingen Schoonmaakonderhoud 
en Groenvoorziening. Voldoende bezetting 
en vervanging van de vertrekkende medewer-

kers vormt een uitdaging. Instroom van de 
participatiedoelgroep is in 2018 redelijk goed 
verlopen, hoewel het zeker nog beter kan. De 
productieafdelingen hebben afgelopen jaar te 
maken gekregen met een beperkte instroom 
van Nieuw Beschut. Voor de komende jaren 
voorzien we een grotere instroom. Daarnaast 
heeft een aantal terugkerende medewerkers uit 
detacheringen voor een groter aantal personen 
op de afdelingen Verpakken gezorgd. Terugkeer 
voorkomen en vlotte uitstroom van tijdelijk 
verblijvende medewerkers op de eigen  
productie is het devies.

Er zijn een aantal uitdagingen voor Team Pro-
ductie. Zoals de hoeveelheid productiewerk die 
nodig is om een wisselend personeelsbestand 
aan het werk te houden. Of de focus op zinnig 
werk met voldoende uitdaging en een goede 
prijsstelling. Afgelopen jaar is Team Productie 
in beiden geslaagd.

Bedrijfsonderdeel bedrijfsvoering
Het bedrijfsonderdeel Bedrijfsvoering onder-
steunt de andere teams bij administratie, ICT, 
facilitaire zaken, HR en marketing en com-
municatie. Het bedrijfsonderdeel bestaat uit 
Team Bedrijfsbureau en Team HR. De manager 
bedrijfsvoering maakt deel uit van het MT.

Team HR
Team HR ondersteunt de andere teams op het 
gebied van HR, bedrijfsmaatschappelijk werk 
en ziekteverzuim. Het team bestond eind 2018 
uit 2,4 fte. Ons belangrijkste werk in 2018:

 We zijn initiatiefnemer van de projectgroep 
Fit & Vitaal, waarmee we ziekteverzuim 
willen terugdringen.

 We ondersteunen en adviseren lijnteams bij 
werken met de doelgroep Nieuw Beschut, 
maar ook bij het medewerkerstevreden-
heidsonderzoek en de aanbesteding nieuwe 
arbodienst. 

 We hebben een nieuwe vorm van een 
beoordelingsgesprek ontwikkelen en 
geïmplementeerd, waarbij de medewerker 
zelf input geeft voor eigen beoordeling.

 We zijn gestart met het maken van een 
generiek functiehuis voor de NG-doelgroep, 
dat aansluit bij het idee van werken in 
teams.

 ‘Slapende dienstverbanden’ hebben we 
afgerond, zodat er ook landelijk duidelijkheid 
ontstaat over de compensatie transitiever-
goeding bij ontslag na twee jaar arbeidson-
geschiktheid.

 NG-personeel zijn geschoold op  
agressieregulatie en psychische handicaps.
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Team bedrijfsburo
Team bedrijfsburo voert de financiële en  
algemene administratie van AM match. We 
ondersteunen andere teams van AM match 
op het gebied van administratie en processen. 
Maar beheren ook de ICT-omgeving en zijn 
verantwoordelijk voor facilitaire zaken, KAM, 
marketing en communicatie. Het team bestond 
eind 2018 uit 9 medewerkers (7,3 fte).
In 2018 heeft het team de taken verder  
uitgebouwd en doelmatiger ingericht.  
We kijken continu naar een efficiënte taakver-
deling, zodat we ook in geval van ziekte  
en verzuim het werk goed kunnen blijven 
uitvoeren. Daarnaast controleren we of aan  
alle externe verplichtingen tijdig is voldaan.

De belangrijkste zaken uit 2018 zijn  
gerealiseerd:

 Uitvoeren van acties voor de invoering van 
de AVG op 25 mei 2018.

 Activiteiten in het kader van marketing en 
communicatie, zoals een nieuwe folder voor 
de MJP-training en filmpjes voor de website.

 Verder ontwikkelen van de ICT-omgeving.

Uitvoeren 
acties voor  

de invoering 
van de AVG.

AVG �
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Robert van Rijn, wethouder gemeente Aalsmeer op 
bezoek bij Loogman. Met Loogman hebben wij een 
samenwerkingsovereenkomst. Wij stellen kandidaten  
bij hen voor, en zij hebben een baan voor hen. 



 Human Resource 
 Management

Gemiddeld personeelsbezetting (in fte’s 

De gemiddelde personeelsbezetting (uitge-
drukt in fte’s) over 2018 was als volgt:

 Niet-gesubsidieerden
 Participatiedoelgroep
 Wsw inclusief begeleid werken
 Totaal personeelsbezetting

Kandidaten uit  
Participatiedoelgroep  
begeleid door  
jobcoaches

In 2018 heeft AM match van twee niet-gesub-
sidieerde medewerkers afscheid genomen 
vanwege diverse redenen. Er zijn twee nieuwe 
niet-gesubsidieerde medewerkers gestart.

Herindicatie Wsw-doelgroep
In 2018 ontving AM match 39 herindicatiebe-
sluiten van het UWV.

Werken in teams
In 2018 is de besturingsfilosofie van werken in 
teams verder geïmplementeerd. De kwaliteit 
van de werkplannen is verbeterd en deze 
sluiten beter aan op de KPI’s. De realisatie 
van de werkplannen worden per kwartaal 
besproken met het MT. De realisatie op de KPI’s 
worden maandelijks besproken in het afstem-
mingsoverleg.

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 282 OTP-gesprekken gevoerd 
met Wsw-medewerkers, en 12 met beschut 
medewerkers.

Beoordelen 
Over het jaar 2018 is er met 39 van de 41 
niet-gesubsidieerde medewerkers een beoor-
deling gevoerd. Met één medewerker zijn twee 
beoordelingsgesprekken gevoerd aangezien 
zij twee parttime functies bekleedt. Met twee 
niet-gesubsidieerde medewerkers (5%) is geen 
beoordeling gevoerd vanwege:

  Arbeidsongeschiktheid (1 medewerker);
 Uit dienst begin 2019 (1 medewerker).

De beoordeling is een onderdeel van een 
gesprekscyclus met een startgesprek (doelen 
bepalen), voortgangsgesprek en beoordeling. 
Zowel in het startgesprek als in het voort-
gangsgesprek is er meer ruimte voor inbreng 
van de medewerker. Ook is de inbreng van 
de medewerker bij de beoordeling vergroot, 
op basis van feedback van drie collega’s. De 
‘zelfbeoordeling’ is de basis voor het beoorde-
lingsgesprek met de manager.

Verzuimmanagement
De vermindering van het verzuimpercentage 
was een van de KPI’s voor 2018. Verzuim is 
daarmee opgenomen in de werkplannen van 
alle teams.

 We zijn gestart met de projectgroep Fit 
& Vitaal, met medewerkers uit alle lagen 
van de organisatie en uit de OR. Dat heeft 
geholpen om een groot draagvlak te 
creëren voor de plannen om het verzuim te 
verminderen.

 De projectgriep heeft zich vooral gericht op 
preventie, gezondheid en plezier in het werk. 

 ‘Vitamine A’ (aandacht) is prioriteit in onze 
verzuimbegeleiding.

 We zijn gestart met het verstrekken van 
vers fruit aan onze medewerkers.
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 Het verzuimbeleid en de procedures zijn 
doorgelicht en aangescherpt.

 De frequente verzuimgesprekken zijn 
consequent gevoerd.

 De SMO’s zijn effectiever geworden door de 
consequente aanwezigheid van een MT-lid 
en leidinggevenden.

 Continuering actieve bijdrage van Bedrijfs-
maatschappelijk Werk.

In 2018 zagen we een dalende trend van het 
verzuimpercentage. Maar aan het eind van 
het jaar zet opnieuw een stijging in. Sinds 1 
januari 2019 werken we samen met een nieuwe 
arbodienst, die ons ondersteunt met zowel 
een bedrijfsarts als een inzetbaarheidscoach. 
We verwachten dat we samen kunnen zorgen 
dat het verzuim, ook op de lange termijn, blijft 
dalen.

Bedrijfsmaatschappelijk werk (BMW) 
De inhoud van de functie Bedrijfsmaatschap-
pelijk werk verandert door het werken in teams 
én doordat de doelgroep in de loop van de 
jaren verandert. Waar eerst de focus volledig 
lag op de zorg voor de individuele medewerker, 
verschuift deze steeds meer naar dienstver-
lening voor de organisatie als geheel. Waarbij 
we natuurlijk de belangen van de individuele 
medewerkers niet uit het oog verliezen.

In 2018 hebben 56 medewerkers, uit alle 
geledingen van het bedrijf, een beroep gedaan 
op het bedrijfsmaatschappelijk werk (BMW) van 
AM match (66 in 2017). In 2018 zijn in totaal 
207 gesprekken gevoerd met bovengenoemde 
56 medewerkers. 

Veel van de medewerkers kwamen gedurende 
het jaar met meerdere hulpvragen, waaronder 
sociaal-emotionele begeleiding (42%), onvrede 
over de werkomgeving (22%), financiële 
problemen (21%), problemen met formele 
organisaties (8%) en huisvesting (5%). Hierbij 
valt op dat er significant meer hulp gevraagd 
werd in 2018 voor problemen bij financiën 
(21%) in vergelijking tot 2017 (11%). Landelijk 
kreeg ‘Schuldproblematieken bij mensen 
met een licht verstandelijke handicap’ dit 
jaar al meer aandacht. En in de gemeente 
Haarlemmermeer was er bijvoorbeeld een 
focusgroep ‘Schuldbewust aan het werk’, voor 
bijstandsgerechtigden voor wie schulden een 
belemmering kunnen zijn bij het vinden van 
betaald werk. Het BMW van AM match deed 
ook mee aan deze focusgroep. 

Het BMW leverde verder een bijdrage aan de 
werkgroep ‘Inrichting‘ en ‘Website’, aan het 
bijstellen van de wervings- en selectiepro-
cedure (we organiseerden een vernieuwde 

kennismakingsbijeenkomst met MEE Amstel 
en Zaan), en aan de risico-inventarisatie 
en -evaluatie. In de maanden november en 
december brachten we de collectiviteitskorting 
van diverse zorgverzekeraars én het werkplan 
voor 2019 onder de aandacht. Tot slot werd er 
deelgenomen aan een training AVG, agressie 
en psychische handicaps.

In 2019 wil het BMW meer aansluiting vinden 
bij het Team Projecten. De eerste gesprekken 
over hoe we dit met elkaar kunnen realiseren 
zijn inmiddels geweest. Team Projecten gaat 
onder andere gebruikmaken van de sociale 
kaart van het BMW en kan het BMW consulte-
ren bij deelnemers die vast (dreigen te) lopen 
tijdens hun Match je perspectief-traject.
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Opleidingen
Het thema ‘veiligheid’ heeft in 2018 weer volop 
aandacht gekregen. Naast groepstrainingen 
volgden verschillende medewerkers individuele 
opleidingen.

Soort opleiding / training gevolgd
Veiligheid  152       
Vakopleidingen 20
Persoonlijke ontwikkeling 42
Management opleidingen 1
Totaal opleidingen / trainingen 215

AM match heeft een tweedaagse  
agressietraining voor alle NG-me-
dewerkers georganiseerd. In die 
training leren ze om adequaat, 
professioneel, kalm en effectief te 

handelen in situaties met agressie of ongewenst 
gedrag. De trainingsinhoud was afgestemd op 
de praktijksituatie en ervaringen van de deel-
nemers. Medewerkers die langs de weg werken 
hebben de cursus ‘Veilig werken langs de weg’ 
gevolgd, waarin ze verantwoord en veilig leren 
werken, binnen de wet- en regelgeving, en 
duidelijkheid en structuur leren aanbrengen in 
hun werkzaamheden.

In het kader van de AVG die op 25 mei 
is ingevoerd, zijn vier functionarissen 
gegevensbescherming aangesteld. Zij 

hebben de cursus ‘Privacy Officer in de praktijk’ 
gevolgd, een cursus voor medewerkers die de 
organisatie adviseren en helpen haar doelen te 
bereiken, zonder dat de wet wordt overtreden. 
De teams van AM match hebben samen met een 
gespecialiseerde organisatie de risico’s van AM 
match in kaart gebracht en een training hierover 
gevolgd. De NG-medewerkers ontvangen eens 
per drie maanden een module Security Aware-
ness E-Learning om up-to-date te blijven.

BHV’ers, EHBO’ers en nieuwe NG-me-
dewerkers hebben de noodzakelijke 

trainingen en opfristrainingen gevolgd (31 
in totaal) om hun diploma’s te behalen en te 
behouden.

In de groengroepen is het aantal EHBO’ers de 
laatste jaren drastisch teruggelopen. Vanwege 
de werkzaamheden in het groen komt het zo 
nu en dan voor dat een medewerker een kleine 
verwonding oploopt. De meeste groenmede-
werkers weten niet hoe ze eerste hulp moeten of 
kunnen verlenen. En het is lastig om de comple-
te EHBO-kennis te leren. Daarom hebben we een 
eenvoudige, praktische EHBO-workshop voor 
groenmedewerkers georganiseerd waarin de 

basis van EHBO wordt uitgelegd. Het resultaat? 
De meeste medewerkers nu in staat zijn om een 
melding te doen bij 112, een pleister te plakken 
of te waarschuwen wanneer nodig.

Nieuwe en geïnteresseerde NG-medewerkers 
konden een driedaagse training volgen over 
‘Omgaan met psychische handicaps’. Dag 1 
was een algemene introductie in psychische 
beperkingen voor medewerkers op kantoor. Op 
dag 2 en 3 kregen leidinggevenden inzicht in het 
toepassen van de begeleidingspunten van de 
medewerkers in relatie tot het werk en leerden 
ze de ‘begeleidingskaarten psychische beperkin-
gen’ effectief in te zetten. 

Drie medewerkers die in de buitenruimten 
werken volgden de cursus Basisveiligheid VCA. 
Vijf medewerkers die regelmatig op het terrein 
van KLM Cargo op Schiphol werken, hebben 
de basistraining ‘Medewerker Luchtvracht’ 
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. 

Er is een medewerker geschoold als keurmeester 
voor ladders, trappen en rolsteigers conform 
NEN 2484 en twee keurmeesters voor elektri-
sche arbeidsmiddelen conform NEN 3140.
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Een consulent heeft deelgenomen aan de 
assessment training van Dariuz. Vijf leidingge-
venden hebben deelgenomen aan de opfriscur-
sus Wegwijzer. Zij leren helder te krijgen wat 
het arbeidspotentieel is van de cliënt en welke 
investeringen nuttig zijn en rendement kunnen 
opleveren. Twee medewerkers zijn door de 
gemeente Amsterdam geschoold om loon-
waardemetingen volgens de VTA-methodiek 
af te kunnen nemen.

Tot slot volgden drie medewerkers een 
basisschoonmaakopleiding, twee schoonmaak-
medewerkers een introductieopleiding voor 
leidinggevende, een medewerker is geschoold 
als vertrouwenspersoon, een medewerker 
is naar een masterclass verzuim geweest, 
en twee medewerkers volgden de training 
‘Controle documenten’. In totaal hebben onze 
medewerkers 215 cursussen, trainingen en 
opleidingen gevolgd. Een prestatie waar we 
trots op zijn!

  Kwaliteit, arbo en milieu  
 (KAM)

Kwaliteit
PSO-keurmerk
AM match voldoet aan 
alle vereisten en heeft een PSO-certificering 
sinds 01-09-2017. Onze organisatie heeft de 
certificering voor trede 3 en 30+ ABW van 
de Prestatieladder Socialer Ondernemen en 
wordt daarmee ook vermeld op de website 
van PSO-Nederland bij de PSO-gecertificeerde 
organisaties. 

Stichting Normering Arbeid
Alle bedrijven van AM match hebben inmiddels 
het SNA-keurmerk. Daarmee geven we werkge-
vers, waar medewerkers van AM match gedeta-
cheerd zijn, de zekerheid dat sociale premies en 
belastingen zijn betaald. De audits hiervoor zijn 
in mei en november 2018 gehouden.

Rechtmatigheidsonderzoek SW-wetgeving
Alle personeelsdossiers waarin mutaties 
hebben plaatsgevonden voor herindicatie, 
ontslag of verandering van de omvang van de 
dienstbetrekking zijn onderzocht. Vanaf 2015 is 
de SiSa-methodiek niet meer wettelijk voorge-
schreven. Maar we passen de regelgeving (van 

vóór 2015) nog wel toe voor de verantwoording 
naar de gemeente.

Klanttevredenheidonderzoek (KTO)
In 2018 is een KTO uitgevoerd. De respons 
was dermate laag dat de uitkomsten niet 
goed gebruikt konden worden. Daarom zijn 
de vragen uit de KTO in klantcontacten mee 
genomen ter bespreking om zo meer beeld 
te krijgen van de mening van de klanten.

Arbeidsomstandigheden
Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

De RI&E is in 2018 verder uitgevoerd. In het 
bijbehorende plan van aanpak leest u hoe wij 
deze risico’s aanpakken en ervoor zorgen dat de 
RI&E up-to-date blijft. In 2018 hebben we alle 
hoge risico’s die uit de RI&E naar voren  
kwamen verholpen en/of afgehandeld.  
De belangrijkste zijn: 

 Er is aanrijdbeveiliging en hekwerk aan-
gebracht rond de palletwikkelaar op de 
productieafdelingen.

 Er zijn in hoogte verstelbare bureaus, 
bureaustoelen en beeldschermen aange-
schaft om ergonomisch verantwoord te 
kunnen werken op de kantoren. Bovendien 
zijn de medewerkers voorgelicht over hoe 

In 2018 zijn 215 
opleidingen 
succesvol 
afgerond.
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ze hun werkplek goed kunnen instellen. 
 Er zijn maatregen genomen om het klimaat 

op de verpakkingsafdelingen te verbeteren, 
door de luchtkwaliteit te verbeteren.

 Alle medewerkers van de afdeling Groen 
hebben een praktische EHBO-training 
gedaan. 

 Grote printers zijn vervangen door printers 
die geen fijnstof afgeven.

Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet)                                                                                           
Er is een gewijzigde Arbowet per 1 juli 2017, 
met meer aandacht voor preventie. Ook ver-
sterkt het de betrokkenheid van werkgevers en 
werknemers. De preventiemedewerker heeft 
als taak om de randvoorwaarden te verbeteren 
voor het handelen van de bedrijfsarts.  
Daarbij is er meer aandacht voor preventie, 
beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezond-
heidsklachten.

Preventiemedewerkers 
AM match heeft vier preventiemedewerkers. 
Hun belangrijkste taak is om ongevallen en 
verzuim te voorkomen. Ze helpen mee bij 
het opstellen van de risico-inventarisatie en 
evaluatie, en zorgen dat de plannen die daaruit 
voortkomen worden uitgevoerd. De preventie-
medewerker coördineert het plan van aanpak, 
bewaakt de uitvoering ervan en grijpt in als 

het nodig is. In 2018 zijn er een aantal rondes 
gelopen op beide vestigingen. De actiepunten 
die hierbij naar voren kwamen zijn direct 
verholpen. 

Arbocatalogus 
De arbo-catalogus Wsw helpt bij het herkennen 
en aanpakken van arbeidsrisico’s in SW-organi-
saties. De arbo-catalogus is aanwezig en ook 
de verschillende deelcatalogi zijn beschikbaar.

Arbo-commissie
De Arbo-commissie vergadert zes keer 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. Verder 
worden er knelpunten besproken die in de 
dagelijkse werkzaamheden voorkomen op 
arbo-gebied.

Ongevals- en agressiemeldingen 
In 2018 zijn er in totaal 30 meldingen geweest

 Ongeval:  8
 EHBO:  18 

 Agressie:  4

De meeste meldingen gingen over epilepti-
sche aanvallen (12) en verder enkele kleine 
meldingen bij de afdeling verpakken. Bij twee 

meldingen ging het over een incident (ongeval) 
bij een ander bedrijf. Geen van de ongevallen 
hebben geleid tot een ziekenhuisopname. De 
agressie gevallen beperkten zich tot verbale 
agressie, het BHV-team heeft daarbij niet 
hoeven ingrijpen.

BHV 
Het afgelopen jaar hebben bijna alle NG-mede-
werkers een BHV-cursus of herhalingstraining 
gevolgd bij Intertraining in Nieuw-Vennep. 
Zij kunnen dus Levensreddend handelen en 
handelen bij brand, ontruiming en communi-
catie. Er zijn zes BHV-vergaderingen gehouden 
waar alle BHV’ers zijn uitgenodigd. Tijdens deze 
vergaderingen worden ook ontruimingsoefe-
ningen gedaan (table top) en rondes gemaakt 
om het gebouw en de ontruimingsinstallaties 
te leren kennen. Tevens is in beide panden een 
fysieke ontruimingsoefening gedaan. Beide 
oefeningen verliepen goed. Binnen enkele 
minuten waren de panden ontruimd.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek
Het MTO van 2017 is in 2018 verder uitgewerkt 
en de belangrijkste punten zijn in 2018 uitge-
voerd. De inrichting van de productieafdelingen 
is onder andere verbeterd op het gebied van 
planten en wandaankleding, klimaat, meubilair, 
werktafels.
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Milieu
In het afgelopen jaar is flink geïnvesteerd in 
milieumaatregelen en energiebesparingen. 
Zo heeft de afdeling groen handgereedschap 
op brandstof vervangen voor elektrisch 
gereedschap en is de verlichting in het pand 
in Hoofddorp vervangen door ledverlichting. 
Papier en plasticafval scheidden we al langer en 
we werken zo veel mogelijk papierloos. Sinds 
2018 scheiden we ook ons glas.

Wet bescherming persoonsgegevens
In het kader van de Wet bescherming persoons-
gegevens is de Wet meldplicht datalekken van 
kracht geworden. In 2018 is deze vervangen 
door de Algemene Verordening Gegevens-
bescherming (AVG). In het kader van de Wet 
meldplicht datalekken is in 2017 een scan 
uitgevoerd op de processen van AM match en 
de mogelijke risico’s van datalekken in deze 
processen. Hieruit zijn vijf risico’s gevonden 
die direct aandacht vereisten. In 2017 zijn alle 
maatregelen uitgevoerd om deze risico’s te 
verkleinen tot aanvaardbare risico’s. De overige 
risico’s zijn klein. Desondanks zijn er in 2017 
en 2018 maatregelen genomen om ook deze 
risico’s weg te nemen of te verkleinen. Verder 
is er in 2018 gewerkt aan het voorbereiden van 
de organisatie op de aankomende wetgeving 
AVG, Zoals het aanwijzen van een functionaris 
gegevensbescherming, is er een Dpia (data 
protection impact assessment) opgesteld, zijn 
er verwerkingsovereenkomsten opgesteld en 
is er een privacy verklaring opgesteld aan de 
medewerkers en kandidaten verstrekt Daar-
naast is er een bewustwordingsprogramma 
gestart m.b.v. E-learning voor alle computer 
gebruikers. Dit programma loopt twee jaar. De 
AVG is voor de komende jaren een structureel 
punt van aandacht voor de gehele organisatie. 
Hiervoor is een werkgroep actief. 

Wij kijken 
continu 
naar energie-
besparende 
maatregelen.
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 Ondernemingsraad (OR)

De ondernemingsraad functioneert conform de 
Wet op de ondernemingsraden en bestaat met 
ingang van 14 december 2017 uit zes leden en 
een ambtelijk secretaris volgens het algemeen 
personenstelsel. De samenstelling van de 
ondernemingsraad staat vermeld op bladzijde 
2 van dit jaarverslag. Het OR-convenant en 
-reglement zijn geactualiseerd.

Vergaderingen van de OR
Er is in 2018 vijf keer vergaderd in aanwezigheid 
van de algemeen directeur en de senior 
HR-adviseur. Voor de overlegvergaderingen 
vindt een vooroverlegvergadering plaats. 
De OR-overlegvergaderingen worden 
beurtelings door de voorzitter van de OR en 
de directeur voorgezeten. Tijdens de eerste 
overlegvergadering hebben de Bedrijfsarts, de 
Bedrijfsmaatschappelijk werker en de Manager 
Bedrijfsvoering (verantwoordelijk voor KAM) de 
OR geïnformeerd over 2017. In december heeft 
de OR kennisgemaakt met de wethouders die 
het nieuwe bestuur van AM match vormen.

De OR heeft van de bestuurder informatie 
ontvangen over de volgende onderwerpen:

 Beleidsverklaring arbo, milieu en AVG
 KAM-verslag 2017 en jaarplan 2019
 Wet Harrewijn
 Jaarverslag verzuim
 Jaarrekeningen 2017 van AM Reïntegratie, 

AM Match en AM Werk BV
 Medewerkerstevredenheidsonderzoek 
 Klanttevredenheidsonderzoek
 Fit en Vitaal doorwerken (Duurzame  

inzetbaarheid)
 Verzuimmanagement
 Nieuw Beschut
 Begroting 2019
 Aanvalsplan Beschut Werk

De OR heeft positief gereageerd op 
onderstaande instemmingsverzoeken:

 Wijzigen gesprekcyclus beoordelingsproces 
NG-medewerkers

 Vervallen functie van KAM-coördinator
 RI&E met adviesrapportages
 Diverse arbo-gerelateerde verzoeken
 Algemene Verordening Gegevensbescher-

ming en aanstellen vier functionarissen 
Gegevensbescherming

 Bedrijfsregeling arbeidsvoorwaarden AM 
Werk BV 2019

 Aanbesteding arbodienstverlener, in 
samenwerking met Cedris

 Verplichte verlofdagen 2019
 Uitruil werkkostenregeling 2018, totdat de 

regeling wijzigt
In juni is de NG-achterban geraadpleegd voor 
het instemmingsverzoek voor de gesprekscy-
clus. De senior HR-adviseur heeft de medewer-
kers geïnformeerd met een presentatie en hun 
vragen beantwoord.

WERKGROEP TRAININGEN
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Trainingen en dergelijke
Op 25 januari heeft de OR een werkconferentie 
gehouden naar aanleiding van diverse instem-
mingsverzoeken over arbo-gerelateerde zaken, 
onder leiding van een trainer/adviseur van 
MEDE. Op 6 maart hebben de OR-leden een 
WOR-basistraining gevolgd, gegeven door een 
trainster van MZ Services. Op 4 oktober zijn vier 
OR leden naar een MZSW-congres geweest over 
de rol van OR bij duurzame inzetbaarheid.

Commissies/werkgroepen
Leden van de ondernemingsraad zijn afgevaar-
digd naar een aantal commissies binnen het 
bedrijf. Eén OR-lid heeft zitting in de arbo-com-
missie en koppelt de informatie terug in de 
vooroverlegvergaderingen. Daarnaast kan de OR 
in de sollicitatiecommissie voor medewerkers 
tot en met het tweede managementniveau één 
OR-lid afvaardigen. De secretaris van de OR zit 
in de Fit en Vitaal-werkgroep voor duurzame 
inzetbaarheid. 

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 
mensen uit de sociale werkvoorziening, op dit 
moment nog altijd ruim 600 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 2018 is via verschillende communicatiemidde-
len waaronder LEES (personeelsblad AM match), 
de nieuwsbrief en social media (LinkedIn, Twitter 
en Facebook) diverse informatie gedeeld over 
zaken die binnen en buiten AM match spelen.

Public Relations (PR)
In 2018 is AM match op verschillende manieren 
actief geweest met PR:

 Bijwonen van netwerkbijeenkomsten
 Bezoeken van beurzen
 Bijwonen van vergaderingen, evenementen, 

bezoeken bedrijven die georganiseerd zijn 
door de ondernemersverenigingen  
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.

Arjen Bouwman is manager Parts & Logistiek bij A-Point Groep in Amsterdam. 

Vorig jaar nam hij Rick Diepstraten in dienst via de Participatiewet. 

“Hij heeft meer begeleiding nodig, maar dat betaalt zich dubbel en dwars 

terug. Ik ben positief verrast door Ricks toewijding en capaciteiten.”

Ontdek de mogelijkheden 
van de Participatiewet
Samen met ondernemers biedt AM match mensen die niet 

vanzelfsprekend een baan vinden een nieuwe kans op betaald 

werk. AM match begeleidt en ontzorgt het hele traject bij een 

korte of duurzame plaatsing, van kennismaking tot subsidie. 

Check ammatch.nlof bel Judith Wullur via 023 – 5661 566.

Rick heeft zelf gereageerd op een vacature 

voor chauffeur. “We hadden er geen 

rekening mee gehouden dat er iemand 

vanuit de Participatiewet zou reageren, 

maar hij paste zó goed in het functieprofiel. 

Jobcoach Jennifer Pelgrim van AM match 

heeft hem en ons hierbij goed geïnformeerd 

en begeleid tijdens de sollicitatie.” 

Ook Rick is blij met de begeleiding door AM 

match. “Jennifer is duidelijk en altijd bereikbaar. 

Het geeft mij vertrouwen dat ik zoveel 

mogelijk zelf kan doen en, als er iets is, ik op 

haar rekenen. Daardoor gaat het nu zo goed 

dat ik Jennifer haast niet meer nodig heb!”

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

“Als bedrijf en als mens, vind ik dat we een 

maatschappelijke verantwoordelijkheid 

hebben. Ik wil andere ondernemers 

aanmoedigen om te onderzoeken 

hoe je mensen een kans kunt bieden 

binnen de Participatiewet. 

Rick heeft duidelijkheid en structuur nodig. 

Maar de positieve keerzijde is dat hij heel 

nauwkeurig en gestructureerd werkt. En 

naarmate hij groeit in zijn functie, komen 

steeds meer capaciteiten naar boven. Hij 

overtreft de afgesproken werkzaamheden. 

Zijn nauwkeurigheid motiveert zelfs andere 

medewerkers ook zo te werken, hij is 

echt een aanwinst voor ons bedrijf.”

“De extra begeleiding 
betaalt zich dubbel  
en dwars terug”

Ik ben verrast door  
Ricks toewijding en capaciteiten

190304_AM_advertentie_intobusiness_v3   1

7-3-2019   20:36:43
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Cijfers

 Toelichting op de cijfers

De gemeenteraden van de deelnemende 

gemeenten hebben in december 2015 

besloten AM Groep om te vormen 

tot AM match. Hiertoe is de gemeen-

schappelijke regeling aangepast in een 

bedrijfsvoeringorganisatie. Sinds 1 

juli 2016 voeren we niet alleen de Wet 

sociale werkvoorziening (Wsw) uit, maar 

begeleiden we ook de participatiedoel-

groep met een loonwaarde tot 70% van 

het minimumloon naar werk.

Doelstelling en voornaamste activiteiten 
AM match voert de Wet sociale werkvoorziening 
(Wsw) uit voor de gemeenten Aalsmeer, Am-
stelveen, 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 ge-
meenschappelijke regeling omgevormd naar de 
Amstelland Meerlanden Werkorganisatie onder 
de handelsnaam AM match. Per 1 januari 2016 is 
naast de Wsw ook de Participatiedoelgroep met 
een loonwaarde tot 70% van het minimumloon 
aan de GR toegevoegd. De uitvoering hiervan 
is per 1 juli 2016 geëffectueerd. 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 het 
besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is 
zowel voor de balans als de programmarekening 

niet goed toepasbaar voor een SW-bedrijf en 
daarom ook niet voor AM match. Daarom zijn 
we van die indeling afgeweken. Waar mogelijk 
gebruiken we wel de terminologie van de BBV, 
voor een beter inzicht.

Aangepaste presentatie van het resultaat in 
2017 en 2018
Om reden van verslag technische aard is het 
exploitatieoverschot / -tekort van AM match 
in de programmarekening verantwoord onder 
de post “Gemeentelijke bijdrage in exploitatie 
van AM match/terugbetaling aan gemeenten” 
(gearceerde regel). Het daar vermelde bedrag 
betreft het ter beschikking stellen van het 
exploitatieoverschot / -tekort van AM match aan 
de deelnemende gemeenten, en is daardoor als 
bijzondere last opgenomen in de programmare-
kening. Hierdoor wordt het resultaat in 2017 € 0 
en in 2018 € 28.000.

Belastingplicht
Vanaf 1 januari 2016 is AM match vanwege 
gewijzigde wetgeving belastingplichtig voor de 
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vennootschapsbelasting. AM match heeft in 2018 
per brief de voorwaarden voor een vrijstelling 
van de belastingdienst ontvangen. AM match 
voldoet aan de voorwaarden die gesteld zijn 
voor een subjectieve vrijstelling op grond van 
artikel 5, eerste lid, onderdeel c van de Wet op de 
vennootschapsbelasting (90% van de activiteiten 
van AM match is gericht op de Wsw of burgers 
met een arbeidsbeperking met een loonwaarde 
van kleiner dan 80% van het minimumloon). Op 
grond hiervan heeft AM match een vrijstelling 
voor de VPB. Daarnaast geldt een vrijstelling 
omdat AM match geen onderneming drijft.

Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boek-
jaar 2018, dat is geëindigd op balansdatum 31 
december 2018.

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 programmaverantwoording
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 de bepalingen van 
en krachtens de Wet normering topinkomens 
(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 2018 in het huidige boekjaar 
verantwoord.

In de programmarekening van AM match is spra-
ke 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 gerappor-
teerde waarde van activa en verplichtingen en 
van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkom-
sten kunnen afwijken van deze schattingen. De 
schattingen en onderliggende veronderstellingen 
worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen 
van schattingen worden opgenomen 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 
rentemethode. 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 active-
ringsgrens 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 aanwending van de be-
stemmingsreserve vindt een onttrekking aan die 
reserve plaats.

Investering Afschrijving in jaren

Bedrijfsgebouwen 20 of 40
Machines, apparaten en installaties 3, 5 of 10
Overige materiële activa 3 of 10
Vervoersmiddelen 5

De uit de activastaat berekende afschrijvingsbe-
dragen kunnen afwijken in percentage van de  
vermelde percentages als gevolg van investerin-
gen die in de loop van het jaar plaatsvinden en 
activa die in de loop van het jaar geheel afge-
schreven raken. De afschrijvingstermijn in jaren 

is afhankelijk van de verwachte economische 
levensduur of gebruiksduur.

Financiële vaste activa
Het betreft hier deelnemingen in andere bedrij-
ven c.q. organisaties. De deelnemingen zijn opge-
nomen 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 daar-
om niet opgenomen op de balans. De inkopen 
worden 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 één jaar
Uitzettingen met een rentetypische looptijd 
korter dan één 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  
individuele beoordeling.

Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen worden bij eerste verwerking 
gewaardeerd tegen de 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 2018 en 2019 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 resultaatbe-
stemming.

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 vóór 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 gebeur-
tenis 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 noodza-
kelijk 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 in verband reorgani-
satie is opgenomen voor de omvorming van AM 
Groep naar AM match en is gevormd om de daar-
mee gepaard gaande kosten voor de uitvoering 
van het sociaal statuut te kunnen financieren.

Vaste schulden met een rentetypische 
looptijd van één 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 één 
jaar vervallende schulden.

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

Niet in de balans opgenomen  
belangrijke financiële verplichtingen 
Hieronder zijn begrepen verplichtingen, 
die voortvloeien uit contracten met een 
looptijd langer dan één jaar (aangegane 
investeringsverplichtingen), en de financiële 
waarde van de vakantiegeldverplichting 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 
voorraad 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 die 
zijn gebaseerd op het financieel verdeelmodel 

van het Rijk, waarbij inwoners van een niet deel-
nemende gemeente worden toegerekend aan de 
gemeente Haarlemmermeer. Aan elke gemeente 
factureert AM match de werkelijke bezetting in se 
tegen het normtarief van de toekenning van de 
rijksbijdrage in het participatiebudget. 

Gemeentelijke bijdrage in exploitatie van AM 
match / terugbetaling aan gemeenten
Dit betreft het exploitatietekort / -overschot dat 
aan de gemeente wordt terugbetaald (negatief 
bedrag) of door de gemeente moet worden 
betaald aan AM match (positief bedrag) als 
dekking van het exploitatietekort. Hierdoor wordt 
het resultaat van AM match altijd € 0, tenzij 
AM match een bedrag wil reserveren met een 
bestemming. Deze wijze van verantwoorden is 
noodzakelijk om verslagtechnische redenen.

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 

gemeenschappelijke regeling.

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.

AM match kent de volgende twee pensioenrege-
lingen: ABP voor de ambtenaren en PWRI voor 
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 2018

2018 2017
Vaste activa
Materiële vaste activa
Investeringen met een economisch nut 452 368
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 521 437

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 0
Vorderingen op groepsmaatschappijen 230 269
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen
Overige vorderingen 643 579
Totaal uitzettingen 873 848

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

259 57

Totaal overlopende activa 259 57

Liquide middelen
Kassaldi 2 1
Banken 5.416 7.689
Totaal liquide middelen 5.418 7.690
Totaal vlottende activa 6.550 8.595
Totaal activa 7.071 9.032

2018 2017
Vaste passiva
Eigen vermogen
Algemene  reserve 2.466 2.466
Bestemmingsreserves 2.882 4.103
Resultaat na reserve mutaties en voor resultaat bestemming 28 0

Totaal eigen vermogen 5.376 6.569

Voorzieningen 124 141

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Onderhandse leningen van: Binnenlandse banken en overige financiële 
instellingen

0 0

Totaal vaste schulden van één jaar of langer 0 0

Totaal vaste passiva 5.500 6.710

Vlottende passiva
Vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar
Overige schulden 1.571 2.322
Totaal vlottende schulden korter dan 1 jaar 1.571 2.322

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 vooruit ontvangen bedragen die ten bate
 van volgende begrotingsjaren komen

0 0

Totaal overlopende passiva 0 0

Totaal vlottende passiva 1.571 2.322
Totaal passiva 7.071 9.032
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bedragen x € 1.000

Vervolg op de volgende bladzijde

 Winst- en verliesrekening

Opbrengsten Rekening 2018
Begroting na 

wijziging 2018
Primaire 

begroting 2018 Rekening 2017

Omzet 4.329 5.042 5.495 4.608

Mutatie voorraad gereed product / Onderhanden werk 0 0 0 0

Som der bedrijfsopbrengsten 4.329 5.042 5.495 4.608

Grond- en hulpstoffen en uitbesteed werk 358 490 446 499

Netto toegevoegde waarde 3.971 4.552 5.049 4.109

Overige bedrijfsopbrengsten 442 66 66 2.697

Netto-opbrengsten 4.413 4.618 5.115 6.806

Kosten

Loonkosten Wsw-personeel 7.541 7.255 7.197 7.727

Sociale lasten Wsw-personeel 1.795 1.930 1.886 1.807

Uitvoeringskosten en loonkostensubsidies begeleid werken 754 898 938 692

Subtotaal lonen Wsw-personeel 10.090 10.083 10.021 10.226

Loonkosten Participatie-doelgroep 363 696 1.067 228

Overige personeelskosten Participatie-doelgroep 37 45 45 27

Overige kosten gesubsidieerd personeel 415 511 504 477

Loonkosten niet-gesubsidieerd personeel 2.809 2.722 2.771 2.579

Overige kosten niet-gesubsidieerd personeel 73 49 47 83

Afschrijving materiële en immateriële activa 143 146 138 121

Rente 3 2 2 3

Overige bedrijfskosten 1.098 1.218 1.230 1.146

Diverse lasten 54 104 104 181

Onvoorziene uitgaven 0 50 50 0

Subtotaal bedrijfs- en financieringslasten 15.085 15.626 15.979 15.071

Bedrijfsresultaat (nadelig) -10.672 -11.008 -10.864 -8.265
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Rijks/gemeentelijke bijdrage 9.705 9.543 9.216 10.226

Gemeentelijke bijdrage in exploitatie van AM match/ 
terugbetaling aan gemeenten

-226 -96 -150 -340

Gemeentelijke bijdragen 9.479 9.447 9.066 9.886

Resultaat vóór reserve mutaties en vóór resultaat bestemming -1.193 -1.561 -1.798 1.621

Mutatie in algemene reserve 0 0 0 0

Mutatie in sociaal herinvesteringsfonds -1.094 -1.468 -1.705 1.793

Mutatie in bestemmingsreserve transitie naar AM match -12 0 0 -145

Mutatie in bestemmingsreserve afschrijvingskosten transitie -95 0 0 0

Mutatie in bestemmingsreserve aanpassing inrichting pand -160 -93 -93 -27

Mutatie in bestemmingsreserve afschrijvingskosten aanpassing 
inrichting pand

140 0 0 0

Totaal mutatie bestemmingsreserve en algemene reserve -1.221 -1.561 -1.798 1.621

Resultaat na reserve mutaties en vóór resultaatbestemming 28 0 0 0

In het bovenstaande overzicht zijn de volgende algemene dekkingsmiddelen begrepen:

Dividend (resultaat AM Werk BV) 31 12 12 36

Saldo financieringsfunctie -3 -2 -2 -3

Bestemming resultaat:
Voorgesteld wordt om van het resultaat een bedrag van € 28.000 te reserveren voor een stuwmeer van tijd voor tijd 
bij een grote klant dat in 2019 zal worden opgenomen. Dit voorstel is nog niet verwerkt in de jaarrekening.
In de programmarekening is een bedrag van € 226.000 opgenomen dat ter beschikking komt van de gemeente. 
Dit bedrag kan naar keuze van de gemeente worden uitbetaald of worden ingezet ter dekking van de kosten 
die AM match maakt voor de participatiedoelgroep met een loonwaarde tot 70% in 2019.

Colofon.
Redactie
AM match

Fotografie
Michel ter Wolbeek, 
debeeldredacteur.nl 

Vormgeving
Buro Dirigo, Haarlem
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