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Samenvatting ‘Gegarandeerd werk’

CNV Overheid hecht veel waarde aan een arbeidsmarkt 

waar mensen met een arbeidsbeperking kans hebben op 

werk en tot hun recht komen. Daarom is CNV Overheid 

op zoek gegaan naar wat er op dit moment nodig is om 

SW-ers en andere mensen met een arbeidsbeperking 

perspectief op duurzaam werk te bieden. Dit boek is 

daarvan het resultaat. Het biedt praktijkverhalen over 

wat er nou echt nodig is om voor deze groep werkge-

legenheid te behouden en te creëren en tegelijkertijd 

voldoende rekening te houden met arbeidsbeperkin-

gen en talenten van mensen. Aan het woord komen 

vier vertegenwoordigers van sociale werkbedrijven en 

drie SW-ers die buiten het SW-bedrijf aan de slag zijn. 

Gemeentebesturen en hun partners in de regionale 

Werkbedrijven kunnen hier hun voordeel mee doen. Ook 

wil CNV Overheid dat de landelijke politiek zich bewust is 

van de mogelijkheden en onmogelijkheden in de praktijk. 

Hoofdconclusies 
Voor een toekomst voor SW-ers en andere 
 mensen met een arbeidsbeperking

1. Gebruik expertise van SW-bedrijven en breek 

 ze niet af

 Sociale werkbedrijven moeten nauw betrokken 

worden bij de regionale Werkbedrijven en waar nodig 

omgevormd. Want expertise en goede begeleiding 

voor arbeidsbeperkten moeten behouden blijven.  

Net als bijbehorende echte banen en eerlijke ar-

beidscontracten. Meer arbeidsbeperkten zullen nu 

aan de slag moeten bij reguliere werkgevers,  buiten 

het SW-bedrijf. SW-bedrijven hebben de basis- 

ingrediënten om daar een succes van te maken.  

Van SW-bedrijven mag geen sterfhuis gemaakt 

worden. Want voorkomen moet worden dat arbeids-

beperkten die vanaf 2015 nieuw op de arbeidsmarkt 

komen onder de Participatiewet in bijvoorbeeld een 

payrollconstructie moeten werken. En daarbij be-

geleiding krijgen die telkens weer aan een andere 

partij wordt uitbesteed. Voorkomen moet worden dat 

professionals in de begeleiding onvoldoende goed 

werk kunnen leveren en genoegen moeten nemen 

met slechte arbeidsvoorwaarden vanwege het moeten 

prijsvechten.

2. Aangepast en beschut werk voor iedereen die 

 dat nodig heeft 

 De praktijkverhalen uit deze publicatie leren dat 

aangepast en beschut werk in principe voor iedereen 

mogelijk gemaakt kan worden. Door te kiezen voor 

een brede groep mensen met een arbeidsbeperking 

en een brede dienstverlening aan werkgevers, is er 

veel te bereiken. In een team kunnen bijvoorbeeld 

mensen aan de slag, die anders niet zouden worden 

aangenomen door een werkgever. Omdat ze als team 

gezamenlijk toch het bedrijfsresultaat halen.  

Dit boek gaat over mensen met een arbeidsbeperking waardoor zij niet zelfstandig het wet-
telijk minimumloon  kunnen verdienen. Met de invoering van de Participatiewet is duurzaam 
werk met goede begeleiding voor hen niet meer vanzelfsprekend. Maar er zijn zeker moge-
lijkheden. De toekomst van sociale werkbedrijven verandert. Mensen met een baan bij een 
sociaal werkbedrijf behouden hun arbeidscontract. Maar van de groep die na 1 januari 2015 
werk zoekt, is er voor de meesten geen SW baan meer. Gemeenten zijn verantwoordelijk 
geworden hen te begeleiden naar werk buiten het SW-bedrijf. Daarvoor krijgen gemeenten 
extra mogelijkheden. Zoals loonkostensubsidie voor werkgevers die mensen met een ar-
beidsbeperking in dienst nemen. Ook is afgesproken 125.000 extra banen voor deze groep 
te creëren. Maar gemeenten staan voor moeilijke keuzes en hun budget is afgenomen. Voor 
wie is er bijvoorbeeld  loonkostensubsidie? Wat is de toekomst van het SW-bedrijf? Onder 
welke arbeidsvoorwaarden gaan deze mensen aan de slag? Hoe is het bedrijfsleven het 
best geholpen? 

Over een toekomst voor SW-ers en  
arbeidsgehandicapten als alles verandert
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Als gemeenten kiezen voor het sterk beperken van 

dienstverlening, en wie daarvoor in aanmerking 

komt, verkleinen ze de kans op dit soort succes-

sen. Belangrijk is wel dat SW-bedrijven tijdig eigen 

bedrijfsonder delen weten over te plaatsen naar een 

andere werkgever, processen worden geoptimaliseerd 

en samenwerking geïntensiveerd. CNV Overheid roept 

gemeenten op dit voorbeeld te volgen en loonkosten-

subsidie breed in te zetten en werk te maken van de 

30.000 banen beschut werk. 

3. Een activerend vangnet 

 Voor die nieuwe groep arbeidsbeperkten die vanaf 

2015 werken bij een reguliere werkgever en hun baan 

verliezen, is een activerend vangnet nodig. Zodat zij 

snel weer aan de slag kunnen, als ze even tijdelijk 

zonder werk zitten. Want uit de praktijk blijkt voort-

durend dat SW-ers die werkzaam zijn bij reguliere 

werkgevers hun baan daar na een poosje weer kwijt-

raken. Een tijdelijk vangnet, in de vorm van tijdelijk 

werk gecombineerd met begeleiding naar ander werk, 

is dan nodig om zo snel mogelijk weer uit te vliegen. 

Dat is niet alleen efficiënt, maar ook echt werk maken 

van beschutting en perspectief. Als arbeidsbeperkten 

extra steun krijgen in de vorm van loonkostensubsidie, 

dan verdienen zij ook extra maatwerk op het moment 

dat zij hun baan verliezen. 

 Met werkgevers en de overheid wil CNV Overheid 

 a fspreken dit activerend vangnet te faciliteren en zo 

klein mogelijk te houden. 

Deelconclusies

Dit is nodig voor duurzame werkgelegenheid

• Een belangrijke succesfactor is aansluiten bij de 

vraagstukken van werkgevers. Werkgevers willen 

mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen, 

maar ook productie realiseren, zo min mogelijk risico 

lopen, ontzorgd worden van veel begeleiding en niet 

in het bijzonder op zoek gaan naar mensen met een 

arbeidsbeperking. Een breed aanbod aan dienstverle-

ning aan werkgevers is dus in de praktijk nodig. 

•	 Voortdurend moet de balans bewaakt worden tussen 

de vraag naar productieresultaten en de verschillen-

de soorten werkdruk die mensen met een arbeids-

beperking aankunnen. Als dat niet gebeurt, is de kans 

groot dat de match tussen werkgever en werknemer 

uiteindelijk mislukt.

•	 Het vergt ondernemerschap om het bedrijvennetwerk 

in de regio te verzilveren in concrete banen. Het vraagt 

meer dan een vacaturebank. Je moet er bovenop zitten 

en kansen pakken om vraagstukken van bedrijven 

te vertalen naar vacatures voor mensen met een 

 arbeidsbeperking.

• Het blijkt voor SW-bedrijven zeer lastig om in 

 verschillende product-marktcombinaties te blijven 

ondernemen. Dit zal dus teruggeschroefd moeten 

worden. Waardoor meer mensen met een arbeids-

beperking zullen gaan werken buiten het SW-bedrijf. 

Dat proces moet zorgvuldig vormgegeven worden. 

• Het koppelen van individuele kenmerken en kansen 

aan het meest passende traject naar werk of verdien-

model wordt van nog groter belang. Innovatie rondom 

dit thema is het investeren waard. 

Dit is er nodig voor voldoende beschutting en  

perspectief

• Beschut werk hoeft niet per se op locatie van het 

SW-bedrijf gerealiseerd te worden. Het is eerder een 

aanpak dan plaatsgebonden.

• De grootste groep arbeidsbeperkten die vanaf 2015 

nieuw op de arbeidsmarkt komt, zal aan de slag gaan 

bij een reguliere werkgever. Voor hen is een perspec-

tief naar twee kanten nodig. De ene kant op is richting 

een werkgever. De andere kant op is een vangnet voor 

als het niet lukt.

• Begeleiding is niet tijdelijk. Veel arbeidsbeperkten 

hebben intensieve begeleiding nodig om aan het werk 

te blijven en door te groeien. 

• De nadruk op rendabele trajecten en verdienmodellen 

wordt steeds groter. Daarmee kan maatwerk onder 

druk komen te staan. Naast een groepsaanpak moet 

altijd individuele detachering en begeleid werken 

mogelijk blijven. Door beperkt budget zullen mensen 

meer op zichzelf en hun sociale netwerk aangewezen 

zijn bij het zoeken naar net die ene bijzondere baan. 

De uitdaging is om de aansluiting sterk te verbeteren 

tussen wat mensen en hun sociale netwerk zelf doen 

en de dienstverlening. 

• Mensen met een arbeidsbeperking verdienen net als 

iedereen goede arbeidscontracten en een CAO. Goed 

nieuws is dat SW-ers na jarenlang weer een nieuwe 

CAO gaan krijgen. 22 december 2015 is een onderhan-

delaarsakkoord bereikt. De leden van de vakbonden 

gaan nu stemmen of zij deze nieuwe CAO willen.  

Ook arbeidsbeperkten die nu op de arbeidsmarkt 

 komen en onder de Participatiewet vallen, verdienen 

een goede arbeidsvoorwaardenregeling. 

• Participatie en medezeggenschap van mensen met 

een arbeidsbeperking is juist nu van groot belang.  

Die moeten beter vorm krijgen.


