
KOOP EEN BETERE WERELD IN BIJ  

SOCIALE FIRMA’S 
Vergader eens buiten de deur bij een sociale 
horeca, volg een 3D-workshop als teamuitje,   
maak een videoproductie met hulp van     
autistische jongeren of fleur kantoorlocaties op 
met kunst van mensen met een psychiatrische 
achtergrond. En het mooie is, je doet gelijk iets 
goed voor Amsterdammers! 
 
Sociale firma’s bieden namelijk werk en 
dagbesteding aan kwetsbare groepen en mensen 

met een arbeidsbeperking. Deze combinatie van 
ondernemerschap en maatschappelijke impact, 
biedt een kans voor het sneller en innovatiever 
oplossen van maatschappelijke uitdagingen in 
onze stad. De gemeente Amsterdam stimuleert 
daarom, mede via social return, de inkoop van 
producten en diensten bij sociale firma’s. Het 
aanbod is breed. De kosten hiervoor mogen 
worden opgevoerd als social return.  Koop jij ook 
een betere wereld in? 

Horeca & Catering Teambuilding 

Flexibele arbeid 

• Restaurant Bijvangst 
• Brouwerij de Prael 
• Brouwerij de 7 deugden 
• De Buren 
• Buurtboerderij Ons Genoegen 
• The Colour Kitchen 
• Restaurant Ctaste 
• Restaurant Freud 
• Iambe broodbakkerij 
• Koeckebackers 
• Kwekerij Osdorp 
• Lokaal & Sociaal 
• Pits Keuken 
• Pure Chocolaterie & banketbakkerij 
• Rainbow Popcorn 
• Senza tea company 
• Sweetstore 

• Cre8 (3D-ontwerpen en lasersnijden) 
• Ctaste (proeverijen in het donker) 
• CtheCity (wandeling A’dam in het donker) 
• Koeckebackers (inspiratie- en bakworkshop) 
• Pure Chocolaterie (workshop chocola maken) 

Meer informatie:  
www.socialezaken.info/nl/gemeente 

• Ctalent 
• Greenfox 
• Kans (callcentermedewerkers) 
• Milieuwerk Ecocollege  
• Peer administratie  
• Philadelphia fietsdiensten 
• Zone 3 

Overig 

• Accent Schoonmaak 
• The Chairman at work (stoelmassages) 
• Cre8 (relatiegeschenken) 
• Ivy Amsterdam (stomerij) 
• Kringloopbedrijf de Locatie (geschenken) 
• Kringloopbedrijf Rataplan (geschenken) 
• Kunstuitleen Beeldend Gesproken 
• Lena Fashion Library (kledingbibliotheek) 
• Recycle (fietsenwinkel) 
• Rederij Kees (logistiek) 
• Roads Vervoer (logistiek) 
• Shoot medialab (videoproductie) 
• Swink webservices (communicatie) 

Vergaderlocaties 

• Brouwerij de Prael 
• Buurtboerderij Ons Genoegen 
• Jungle 
• Pits Keuken  
• Kunstuitleen Beeldend Gesproken (galerie) 

Advies nodig? Mail Social.return@amsterdam.nl 


