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Manifest ‘Sociale Werkvoorziening 
verdient beter!’  
 
Nederland werkt zich uit de crisis. Ook de werknemers uit de sociale werkvoorziening 
dragen daar fors aan bij. Het kabinet wil echter de werkgelegenheid in de SW enorm 
inkrimpen, wil geen salarisverhoging betalen en wil voor nieuwe werknemers die 
aangewezen zijn op de sociale werkvoorziening de CAO afschaffen. Het kabinet gedraagt 
zich als een werkgever uit het grijs verleden. Mét dictaten, zónder overleg. 
 
Respect voor werknemers in de sociale werkvoorziening 
Mensen met een arbeidshandicap hebben een geweldige wil om te werken, maar zonder 
een beetje hulp redden ze het niet. Juist voor deze groep is werk de basis voor een 
normaal sociaal leven. 
Op dit moment werken er in de sociale werkvoorziening ruim honderdduizend mensen 
met een arbeidshandicap en twintigduizend mensen staan nog op de wachtlijst voor een 
werkplek. Daarnaast zijn ongeveer tienduizend ondersteuners actief. Al deze mensen 
verrichten belangrijk werk en dragen op die manier bij aan het draaiend houden van de 
economie. Want: 
 
- Wie verzorgt het gemeentelijk plantsoen? 
- Wie pakt de kerstpakketten in? 
- Wie maakt de kantoren schoon? 
- Wie brengt bedrijfspost rond? 
- Wie doet klusjes in en om het huis? 
- Wie voegt de kabels in uw auto samen? 
 
Dat doen wij in de sociale werkvoorziening! 
 
Wat wil het kabinet? 
De toonzetting van het regeerakkoord toont weinig respect voor de werknemers in de 
sociale werkvoorziening. Het kabinet wil het geld voor sociale werkvoorziening, 
jonggehandicapten en bijstand samenvoegen. Dat lijkt mooi, maar voor de mensen die 
zijn aangewezen op de sociale werkvoorziening betekent dat een forse aderlating. Een 
kwart van het budget van de sociale werkvoorziening wordt wegbezuinigd. 
 
De huidige CAO kent een beloning die veelal iets boven het minimumloon ligt. Het 
kabinet wil echter dat mensen met een arbeidshandicap maar moeten werken voor wat 
ze nog waard zijn. Een beloning onder het minimumloon en daarnaast moeten ze een 
uitkering aanvragen. Werknemers in de sociale werkvoorziening worden zo tot 
uitkeringsgerechtigden gemaakt met als gevolg: geen normaal loon, geen cao, geen 
volwaardig pensioen. 
 
De bezuinigingen leiden ertoe dat de huidige werknemers in de sociale werkvoorziening 
tweederangs werknemers worden. Volgens het kabinet kunnen al deze mensen aan het 
werk in het reguliere bedrijfsleven, liefst zonder enige financiële steun. Dat is onzin en 
jezelf voor de gek houden. Veel mensen met een arbeidshandicap komen door de 
kabinetsplannen thuis te zitten achter de geraniums, zonder enige toekomst. 
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Wat willen wij? 
Werknemers in de sociale werkvoorziening leveren ondank hun arbeidshandicap een 
geweldige inspanning. Werken moet lonen, dat betekent: echt loon, een echte cao en ook 
een pensioenregeling. De mensen in de sociale werkvoorziening zijn bijzondere 
werknemers. Zij hebben recht op respect en volwaardig werk.  
 
Daarom eisen wij: 

• Behoud van de sociale werkvoorziening 

• De werknemersstatus, geen uitkeringsgerechtigden  

• Behoud van de CAO WSW  

• Passend werk -dus maatwerk- zowel binnen als buiten het bedrijf 
 
Dit manifest is een initiatief van de samenwerkende bonden in de sociale 
werkvoorziening. U kunt het manifest ondertekenen via www.mijnvakbond.nl  
 
 
Manifestatie 
Op 17 februari a.s. wordt er in Den Haag een manifestatie gehouden voor de publieke 
sector. We roepen u op daarbij aanwezig te zijn. Kijk op onze website 
www.mijnvakbond.nl voor meer informatie. U kunt zich opgeven door een mail te sturen 
aan Anita Brugman: a.brugman@cnvpubliekezaak.nl  
 
Opgeven en meer informatie ook via de gezamenlijke website www.publiekwerk.info 
 
 
 
Lizelotte Smits 
Bestuurder CNV Publieke Zaak 
 
 
 
 
 

***ZIJN UW COLLEGA’S AL LID?*** 
VERMENIGVULDIGEN EN VERSPREIDEN 

 
Regiokantoren CNV Publieke Zaak: 

Assen  Apeldoorn Hilversum Rotterdam Eindhoven 

0592-390100 055-5264200 035-6264300 010-4787400 040-2171500 

 
 
 
 
 
 

 
 


