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Persbericht 

 

Aan: De Redactie 

Van: 
MKB Haarlemmermeer-Schiphol 
   

Datum:  22 oktober 2014   

MKB Haarlemmermeer-Schiphol vreest voor opheffen AM Groep 
 
Met de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 zal er een nieuwe regeling 
ontstaan voor de uitvoering van de sociale werkvoorziening, morgen praat de 
Haarlemmermeerse Gemeenteraad in een raadsessie over de uitvoering van deze nieuwe 
Participatiewet binnen de gemeente. In Haarlemmermeer is  AM Groep verantwoordelijk voor 
deze uitvoering echter mede door de invoering van de nieuwe Participatiewet zal de instroom 
van nieuwe mensen vanuit de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) op slot gaan en nieuwe 
instroom vanuit deze doelgroep niet meer mogelijk zijn.  
 
De Participatiewet die vanaf 1 januari 2015 van kracht wordt, bundelt namelijk enkele 
bestaande wetten; de Wet werk en bijstand (Wwb), een deel van de Wet werk en 
arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) en dus de Wsw. De nieuwe wet is 
voornamelijk geënt op de Wwb maar vanaf 1 januari stromen dus ook personen met een 
arbeidshandicap in die voorheen zouden instromen in de Wajong of de Wsw. De Wajong 
blijft alleen behouden voor personen die nu al van de regeling gebruik maken en voor 
personen die geen arbeidspotentieel hebben.  AM Groep is altijd sterk geweest in het 
plaatsen van mensen uit de Wsw en bemiddelen en begeleiden  van werknemers met een 
afstand tot de arbeidsmarkt bij reguliere werkgevers.  
 
Het midden- en kleinbedrijf (MKB) in Haarlemmermeer heeft baat bij een goed functionerend 
leerwerkbedrijf voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ons inziens worden deze taken 
door de huidige dienstverlener – AM Groep - uitstekend uitgevoerd. Het huidige leerwerkbedrijf 
onderscheidt zich meer dan positief in haar aanpak middels een goede samenwerkende partner 
voor het bedrijfsleven die werkzaam is vanuit een werkgeversbenadering, de enige juiste 
benadering! Ten opzichte van andere leerwerkbedrijven doet  AM Groep dit met goede financiële- 
en sociale resultaten en hebben zij een duidelijke positie in het regionale netwerk. Onze ervaring 
leert dat het huidige leerwerkbedrijf nu in de regio veel medewerkers bij reguliere bedrijven heeft 
geplaatst, de bemiddeling en begeleiding met een vaste consulent verzorgd die de werkgever en 
medewerker begeleid en dat zij ook de administratieve afhandeling tot een minimum beperken 
voor de werkgever. Ondernemers willen nu en in de toekomst namelijk de focus houden op 
ondernemen en het sociaal maatschappelijk component inpassen zonder verdere administratieve 
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lasten en begeleiding. Als de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-
Amstel en Amstelveen, die deze taken voor de Wsw nu belegd hebben bij AM Groep besluiten 
deze taken zelf op zich te nemen vreest MKB Haarlemmermeer-Schiphol dat dit onderscheidende 
vermogen verloren gaat wat zal  leiden tot administratieve lastenverhoging, mindere begeleiding 
tussen werkgever en werknemer en mogelijk minder transparantie . 
 
MKB Haarlemmermeer-Schiphol pleit er dan ook voor om de samenwerking met AM Groep 
verder te continueren en uit te bouwen met de verschillende taken voortvloeiend uit de 
Participatiewet waar de gemeente straks voor verantwoordelijk is. 

 

 


