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Gegarandeerd werk 
Over een toekomst voor SW-ers en  
arbeidsgehandicapten als alles verandert
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Deze notitie bevat p raktijkver halen over de aanpak van 

vier  sociale werkbedrijven. Een tweetal SW- bedrijven 

voor wie de toekomst al behoorlijk duidelijk is. En een 

tweetal SW- bedrijven waarbij betrokken gemeenten 

nog midden in het besluitvormingsproces zitten en het 

toekomstperspectief nu contouren krijgt. Lees hier 

welke veranderingen deze vier SW- bedrijven al hebben 

ingezet om duurzaam werkgelegenheid te behouden en 

te creëren. En wat er voor nodig is om ook in de toe-

komst beschutting en perspectief te bieden aan SW-ers 

en arbeidsgehandicapten. De praktijk komt nog meer tot 

leven in de verhalen van 3 SW-ers die vertellen hoe het 

is om aan de slag te zijn bij een reguliere werkgever. 

Voor iedereen die nieuwsgierig is naar wat werken 

in de SW-sector anno nu betekent. Voor iedereen op 

zoek naar inspiratie of juist herkenning. Voor iedereen 

die verantwoordelijk is voor de invulling van garantie-

banen, de Participatiewet en hoe het verder moet met 

het SW-bedrijf. Voor iedereen die wil weten waar CNV 

Overheid voor staat als het aankomt op beschutting en 

perspectief voor SW-ers en arbeidsgehandicapten nu en 

in de toekomst. 

Voorwoord

Sinds 2015 is er geen Wet sociale werkvoorziening (Wsw) meer. Maar er zijn nog wel 
 mensen in - en via sociale werkbedrijven (SW) aan het werk. Hoe ziet hun toekomst er 
uit? En wat is het perspectief op werk voor andere arbeidsgehandicapten? Er is nieuwe 
wetgeving. Veel plannen staan in de steigers. Er is een begin gemaakt met extra banen 
voor arbeidsgehandicapten. Maar wat betekent het nu om in de praktijk om mensen in 
sociale werkbedrijven en mensen met een arbeidsbeperking een toekomst te bieden. 
Wat is daar voor nodig? 
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Samenvatting

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.  

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 

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? 
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Inhoudsopgaveen 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.
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In de inleiding zijn de verandering in wetgeving voor 

mensen met een arbeidshandicap en SW-ers en de 

keuzes die gemeenten moeten maken kort weergegeven. 

De gevolgen van de gewijzigde wetgeving voor SW-ers 

en mensen met een arbeidshandicap en de daaraan ge-

relateerde gevolgen voor SW-bedrijven zijn in hoofdstuk 

2 terug te vinden. De keuzes die gemeenten maken zijn 

daarvoor belangrijk.  

In hoofdstuk 3 staan vier SW-bedrijven centraal. 

In hoofdstuk 4 is meer te lezen over zich al bewezen 

aanpak van de vier SW-bedrijven om duurzaam werk-

gelegenheid te behouden en te creëren en tegelijkertijd 

beschutting en perspectief te garanderen. In het uit-

plaatsen van SW medewerkers bij reguliere werkgevers 

lopen de vier SW-bedrijven voorop. Praktijk verhalen la-

ten zien wat dit betekent voor de relatie met werkgevers, 

de begeleiding van werknemers, de bedrijfsvoering en 

de positie op de markt. Vernieuwend is de basisvoorzie-

ning die de Atlant Groep juist bij partner bedrijf Synergy 

Health weet te realiseren. De SW-bedrijven zien dat hun 

bestaande aanpak niet alleen voor SW-ers werkt, maar 

ook in te zetten is voor de nieuwe doelgroep arbeidsge-

handicapten die onder de Participatiewet valt. 

In hoofdstuk 5 is te lezen welke stappen de vier SW- 

bedrijven nog meer nemen om duurzaam te kunnen 

blijven ondernemen en mensen die dat nodig hebben be-

schutting en perspectief te kunnen blijven bieden. Er is te 

lezen welke organisatieveranderingen er nu plaats vinden, 

welke processen er geoptimaliseerd worden. Maar ook 

welke voorzieningen voor mensen met een arbeidshandi-

cap er behouden blijven of juist gecreëerd worden. 

In hoofdstuk 6 volgen conclusies over wat de praktijk 

leert en wat CNV Overheid vindt dat nodig is voor een 

toekomst voor SW-ers en arbeidsgehandicapten die 

vallen onder de Participatiewet. 

CNV Overheid hecht veel waarde aan een arbeidsmarkt 

waar mensen met een arbeidsbeperking kans hebben op 

werk en tot hun recht komen.  

Maar idealen leiden tot niets als er geen praktische 

invulling aan wordt geven. Uitgaan- en uitvinden van 

wat werkt op de arbeidsmarkt voor mensen met een 

arbeidsbeperking is daarom net zo belangrijk.  

Als het gaat om het creëren van kansen voor mensen 

met een arbeidsbeperking verandert er veel in de wetge-

ving, met grote gevolgen voor de uitvoering daarvan. Ri-

sico is dat bij alle verandering het kind met het badwater 

weggegooid wordt en er veel kennis en ervaring verloren 

gaat. Er moet juist nu verder ontwikkeld worden op basis 

van de huidige expertise. We moeten voorkomen dat er 

sprake is van achteruitgang en organisaties weer het 

wiel opnieuw moeten uitvinden. 

Deze publicatie biedt een inkijkje in een viertal sociale 

werkbedrijven in transitie. Vier voorbeelden van sociale 

werkbedrijven waar beschutting en perspectief voor 

SW-ers en andere arbeidsgehandicapten centraal blijft 

staan. SW-bedrijven die er niet mee stoppen, maar 

op een andere manier willen doorgaan. Deze publi-

catie biedt praktisch inzicht in wat daar voor nodig is. 

 Daarnaast vertellen drie medewerkers van een sociaal 

werkbedrijf over hun stap naar een reguliere werkgever. 

Wat is voor hen belangrijk? 

Bestuurders en politici die moeten beslissen over de 

uitvoering van de Participatiewet en de toekomst van de 

SW-bedrijven staan voor moeilijke keuzes. CNV Overheid 

adviseert hen deze echte verhalen uit de praktijk over 

het bieden van beschutting en perspectief aan  mensen 

met een arbeidsbeperking ter harte te nemen. En roept 

op met meer goede voorbeelden te komen. 

De veranderingen in vogelvlucht
De Wet sociale werkvoorziening (Wsw) regelde aan-

gepast werk voor arbeidsgehandicapten die door 

 lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen 

alleen in staat zijn onder aangepaste omstandigheden 

werk te verrichten. In 2015 werken zo’n 100.000 mensen 

Leeswijzer

Met dank aan:
Jan van Kaldekerken; Atlant Groep, Anton van den Hoed; AM Groep, Jan van de Sluis; LANDER 
Groep en Gerhard ten Hove; Biga Groep. Christa Saydir Braak, Wim van Es, Jeroen Honingh.  
RCI Financial Services, Sodexo, Luchtverkeersleiding Nederland, Synergy Health, Arie Visser  
en Josje Lesterhuis; SBCM. 

1 Inleiding 

‘We moeten naar een arbeidsmarkt 
    waar voor iedereen plaats is.’  
 
Dit spraken de sociale partners april 2013 af in het Sociaal akkoord. In het akkoord zijn af-
spraken gemaakt om te zorgen dat mensen die onder de Participatiewet vallen daad werkelijk 
de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben en er voldoende banen voor hen zijn. 

De Participatiewet bestaat in de eerste plaats uit de bestaan-
de WWB-ers. We gaan uit van jaarlijks 375.000 WWB-ers 
(groene vlak). 
Daarbovenop zijn gemeenten via de Participatiewet verant-
woordelijk voor het zittend bestand Wsw’ers (oranje vlak).  

Dat zijn nu volgens cijfers van het ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid 91.000 mensen. Dat aantal gaat omlaag 
(er is geen nieuwe instroom meer) en daalt uiteindelijk tot nul. 

SZW verwacht dat gemeenten uiteindelijk 30.000 nieuwe be-
schutte banen gaan creëren, volgens de formule ‘één nieuwe 
beschutte baan voor telkens drie personen die de  
Wsw verlaten (blauwe vlak)’. 

SZW gaat er ook van uit dat gemeenten in de plaats van de 
andere twee vrijvallende plekken, twee mensen plaatsen bij 
reguliere werkgevers (gele vlak). Op die manier zijn jaarlijks, 
net zo als nu, 91.000 mensen met een beperking, aan de slag. 

Daarbovenop worden gemeenten verantwoordelijk voor de 
mensen die voorheen in aanmerking kwamen voor Wajong. 
Deze groep wordt steeds groter, tot uiteindelijk 135.000 per-
sonen. SZW gaat ervan uit dat deze mensen door gemeenten 
ondersteund bij reguliere werkgevers aan de slag gaan. 
In verschillende publicaties worden net even andere aantallen 
genoemd. Werkelijk cijfers zullen pas eind 2016 bekend zijn. 

Uit: Een uitgewerkt sturingsmodel, de optimale weg naar 
participatie (2015).

Doelgroep Participatiewet 2015-2055
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met een Wsw-indicatie in een sociale werkplaats (40%), 

of via sociale werkplaatsen gedetacheerd of begeleid bij 

andere bedrijven (bron: website Cedris). 

Per 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk in de Wsw in 

te stromen. Ook niet voor mensen die op de Sw wachtlijst 

stonden. De Wet werk en arbeidsondersteuning jong-

gehandicapten (Wajong) is alleen nog toegankelijk voor 

mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. 

De Participatiewet moet er vanaf 2015 voor zorgen dat 

belemmeringen voor werkgevers om mensen met een 

arbeidsbeperking in dienst te nemen, worden weggeno-

men. Daarnaast is in het Sociaal akkoord afgesproken het 

aantal banen voor gedeeltelijk arbeidsgehandicapten tot 

2026 stapsgewijs met 125.000 te vergroten. Deze extra 

banen worden ‘garantiebanen’ genoemd. Het gaat om 

banen voor mensen die niet in staat zijn zelfstandig 100% 

van het wettelijk minimumloon (WML) te verdienen. 

Loonkostensubsidie
Gemeenten kunnen het voor werkgevers aantrekkelijker 

maken om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te 

nemen door tijdelijk of structureel loonkostensubsidie te 

verstrekken aan de werkgever. Loonkostensubsidie kan 

worden ingezet voor mensen die niet het wettelijk mini-

mumloon kunnen verdienen. Het gaat dus om mensen die 

per uur niet volledig productief kunnen zijn. Belangrijk 

wordt daarom het meten van de loonwaarde van mensen 

met een arbeidsbeperking. Arbeidsvermogen is per-

soonsgebonden en geeft aan of iemand kan werken en in 

welke mate. De loonwaarde wordt bepaald op de werk-

plek (contextgebonden). Per werkplek kan dit verschil-

lend zijn. In de groenvoorziening kan iemands loonwaarde 

hoger zijn dan in de horeca. Loonwaarde kan ook veran-

deren in de tijd. De loonwaarde wordt uitgedrukt als het 

percentage van het wettelijk minimumloon dat mensen 

zelfstandig kunnen verdienen. De loonkostensubsidie is 

het verschil tussen het bruto wettelijk minimumloon en 

de loonwaarde en is maximaal 70% van het wettelijk mini-

mumloon, plus een vergoeding voor de werkgeverslasten. 

Gemeenten betalen de loonkostensubsidie uit het budget 

voor bijstandsuitkeringen en inkomensondersteuning1. 

Loonwaarde wordt een belangrijk element voor gemeen-

ten om te bepalen welke hulp je wel of juist niet krijgt als 

arbeidsgehandicapte. Er zijn gemeenten die ervan uitgaan 

dat als je zelfstandig 80% of meer van het minimumloon 

kunt verdienen, je zelfstandig of met een klein beetje 

hulp, werk kunt vinden. De werkgever komt dan niet in 

aanmerking voor loonkostensubsidie (20%). De onder-

grens verschilt ook per gemeente. Sommige gemeenten 

zetten loonkostensubsidie in vanaf een loonwaarde van 

20%, andere vanaf 50%.

1  www.gemeenteloket.minszw.nl  
N.b. dit geldt voor mensen die nieuw instromen in de Participatiewet 

 en niet voor mensen die nu Sw-er zijn.

No risk en functiecreatie
Gemeenten kunnen werkgevers verder stimuleren door 

compensatie van het doorbetaalde loon bij ziekte (no-ris-

kpolis), werkplekaanpassingen en begeleiding op het 

werk. Functiecreatie2 zal een belangrijk element zijn in het 

creëren van extra banen voor mensen met een arbeids-

beperking (garantiebanen). Het doel van functiecreatie 

voor bedrijven is om personeel efficiënter in te zetten en 

waar mogelijk goedkoper, zonder dat dit ten koste gaat 

van de productie, of zelfs leidt tot een hoger rendement. 

Bij functiecreatie gaat het om het anders inrichten van 

bedrijfsprocessen en het afsplitsen van taken, waardoor 

hoger geschoold personeel beter kan worden ingezet voor 

het werk waarvoor het zijn opgeleid. De taken waarvoor 

deze medewerkers te hoog zijn opgeleid, worden samen-

gevoegd tot functies die geschikt zijn voor mensen die nu 

buiten de arbeidsmarkt staan. Dit zijn de belangrijkste 

instrumenten. Maar er bestaan nog veel meer mogelijk-

heden zoals bij aanbestedingen sturen op het maatschap-

pelijke rendement (social return) van investeringen die 

gemeenten doen. 

Beschut werk 
Beschut werk is bedoeld voor mensen die door hun 

lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking een 

zodanige mate van begeleiding en aanpassingen van de 

werkplek nodig hebben, dat niet van een reguliere werk-

gever mag worden verwacht dat hij deze mensen in dienst 

neemt. Met de voorziening beschut werk kan de gemeente 

deze mensen toch in een dienstbetrekking laten werken. 

Deze groep komt in dienst van de gemeente. De gemeen-

te kan deze dienstbetrekking ook organiseren bij een 

werkgever die deze begeleiding en aanpassingen wel (met 

ondersteuning van een gemeente) kan aanbieden, zoals 

een SW-bedrijf. In totaal gaat het om 30.000 beschutte 

werkplekken. Loonkostensubsidie kan ook worden ingezet 

voor werknemers die op een beschutte werkplek werken.

De gemeente maakt keuzes
Voor wie is er wel of geen loonkostensubsidie en bijvoor-

beeld wel of geen diagnose? De gemeente maakt keuzes 

wie welk soort ondersteuning krijgt. Daarnaast bepaalt ze 

of de ondersteuning individueel is of dat er ook sprake kan 

zijn van een groepsaanpak. Het uitvoeringsproces zal deze 

3 elementen bevatten: 

2  In de praktijk wordt functiecreatie ook wel jobcreation  
of jobcarving genoemd. 

1 Het beperken van instroom in de bijstand of van 

mensen die onder de Participatiewet vallen. Dit kan 

door middel van (aanpalend) beleid op het gebied 

van werkgelegenheid. Maar ook door het proces van 

aanmelding en intake onaantrekkelijk te maken. 

2 Meer klantgerichte gemeenten richten zich op het 

bevorderen en versnellen van de uitstroom uit de 

bijstand en de Participatiewet. Hier speelt bijvoor-

beeld de vraag hoe de investering in diagnose zo 

effectief mogelijk te maken. En wanneer je zo’n dure 

diagnose achterwege kunt laten? Sommige mensen 

zullen structureel aangewezen zijn op een baan met 

loonkostensubsidie. Anderen niet. De druk om door 

te stromen naar regulier werk, zal voor hen groter 

worden. 

3 De kernvraag bij werkgeversdienstverlening is: hoe 

vergroten we de vraag naar personeel en naar per-

soneelsdiensten die geleverd kunnen door mensen 

uit de doelgroep van de Participatiewet? Gemeenten 

kunnen ervoor kiezen alleen te bemiddelen naar 

vacatures of om juist breed in te zetten, door bij-

voorbeeld werkzaamheden aan te passen aan het 

potentieel van mensen, begeleiding op de werkvloer, 

detachering en het opzetten van eigen coöperaties. 

Een belangrijk punt van aandacht is hoe goed werkge-

verschap ingevuld wordt voor mensen die met behulp 

van loonkostensubsidie werken. Wordt dit louter 

verwacht van reguliere werkgevers, of blijft er ook 

een rol weggelegd voor bijvoorbeeld het SW-bedrijf of 

de gemeente zelf? 

Tot slot heeft de gemeente keuzevrijheid over hoe de 

uitvoering van de Participatiewet er uit komt te zien.  

Wil de gemeente het zelf doen of gaat ze  uitbesteden, 

en zo ja, aan wie? De 35 regionale  Werkbedrijven 

spelen een belangrijke rol. Dat zijn bestuurlijke 

samenwerkings verbanden van gemeenten, het UWV, 

werkgevers en vakbonden om gezamenlijk op regionaal 

arbeidsmarktniveau tot meer plaatsingen te komen voor 

mensen met een arbeidsbeperking.  

Via deze 35  regionale  Werkbedrijven kunnen mensen 

met een arbeidsbeperking naar de extra (garantie)banen 

uit het sociaal akkoord worden geleid. Hoe deze be-

stuurlijk samen werking vorm krijgt verschilt per regio3.

3  Een uitgewerkt sturingsmodel, De optimale weg naar participatie 
(april 2015).

Rudie van de Rijt van de Atlant Groep aan de slag bij Synergy Health
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Wie Gevolgen Gevolgen voor  
sociaal werkbedrijf

Wet- en regelgeving 

Je hebt op  
31-12-2014 een 
dienst verband 
bij een  
SW-bedrijf.

Er verandert niets. Je behoudt je baan. 
Heb je na 1998 een baan gekregen bij 
een sociaal werkbedrijf, dan wordt je 
periodiek geherindiceerd of je nog tot de 
doelgroep Wsw hoort. 

Geen instroom, wel 
 uitstroom. Deze groep 
wordt steeds kleiner. 

Participatiewet 
cao SW.

Wsw stopt.

Je hebt op  
31-12-2014 een 
tijdelijk SW 
dienstverband. 

De gemeente beslist of je een vast dienst-
verband krijgt. 

Mogelijk uitstroom van 
deze groep als er geen vast 
dienstverband aangeboden 
mag worden. 

Participatiewet.

Je hebt op  
31-12-2014 een 
sw indicatie 
maar geen 
werk of je 
stond op de 
wachtlijst SW. 

Je krijgt geen SW dienstverband. Wel kun 
je hulp krijgen van of via de gemeente bij 
het zoeken naar werk. Mogelijk kom je 
in aanmerking voor bijstand. Je hebt tot 
2017 voorrang op andere groepen zoals 
schoolverlaters voor begeleiding naar een 
garantiebaan. 

Gemeenten kunnen er voor 
kiezen om het SW-bedrijf 
een rol te geven bij het 
begeleiden naar werk en 
bieden van beschutting van 
mensen met een arbeidsbe-
perking. Dat hoeft niet. 

Wet banenafspraak en 
 quotum arbeidsbeperkten 
Participatiewet. 
Besluit advisering beschut 
werk.
Besluit loonkostensubsidie.

Je hebt of  
wilt Wajong. 

Het UWV gaat (her)beoordelen of en in 
welke mate je arbeidsgeschikt bent. 

Geen arbeidsvermogen dan: uitkering 
UWV 75% Wml.

Wel arbeidsvermogen: via UWV krijg je 
hulp bij zoeken naar werk. Of vanaf 2018 
70% WML. 

Het UWV kan kiezen om 
 sociale werkplaatsen 
een rol te geven bij de 
 begeleiding. Dat hoeft niet. 

Wajong. 
Wet banenafspraak en 
quotum: 
•  Tot 2017 voorrang 

 her beoordeelde deels 
arbeidsgeschikte 
 Wajongeren. 
•		Vanaf 2017 ook nieuwe 

Wajongeren met deels 
arbeidsvermogen. 

Je zit op 
school en wilt 
na school  
aangepast 
werk vinden. 

Als je in het voortgezet speciaal  
onderwijs zit kan je via de school terecht 
bij het UWV voor een test of je beschut 
werk nodig hebt of niet 100% WML kunt 
verdienen. De gemeente beslist of je 
beschut werk krijgt.

Van oudsher was dit de 
doelgroep die aan het werk 
ging bij of via een sociaal 
werkbedrijf. Of dat nog zo 
is, hangt af van de keuze 
van de gemeente om het  
SW-bedrijf een rol te 
geven bij de begeleiding en 
 bemiddeling. 

Participatiewet,  Ministeriële 
regeling loonwaarde-
bepaling, besluit advisering 
beschut werk, besluit loon-
kostensubsidie.

Je hebt een 
bijstands- 
uitkering nodig 
en mogelijk 
aangepast 
werk.

Je vraagt bijstand aan bij de gemeente.  
De gemeente meldt je aan bij het UWV 
voor een test of je niet zelfstandig 100% 
WML kunt verdienen. Als dat zo is dan kun 
je mogelijk via de gemeente hulp krijgen 
bij het zoeken van aangepast werk met 
loonkosten subsidie. Als je zelfstandig 
meer dan WML kunt verdienen kan de 
gemeente je, als de gemeente dat nodig 
vindt, je ondersteunen bij het vinden van 
werk. 

Of het SW-bedrijf een rol 
krijgt in de begeleiding en 
de bemiddeling hangt af van 
de gemeente. 

Participatiewet,  Ministeriële 
regeling loonwaarde-
bepaling, besluit 
loonkosten subsidie, besluit 
advisering beschut werk.  
Wet banenafspraak en 
 quotum: Vanaf 2017 zal ook 
de bredere doelgroep van  
de Participatiewet in 
 aanmerking komen voor de 
garantiebanen. 

Je hebt geen 
uitkering nodig 
en mogelijk 
aangepast 
werk nodig. 

Je vraagt aan de gemeente of je getest 
kan worden of je niet zelfstandig WML 
kunt verdienen en dus loonkostensubsidie 
nodig hebt. De gemeente kan je helpen, 
maar hoeft dat niet. 

De gemeente beslist of 
niet-uitkeringsgerechtigden 
een (begeleidings)aanbod 
krijgen en of het SW-bedrijf 
dit uitvoert. 

Gemeentelijke keuze of  
deze doelgroep een aanbod 
te doen. 

2 Gevolgen voor mensen met een  
 arbeidsbeperking en SW-bedrijven 

Wat betekent dit nu voor mensen die nu werken via de Wsw en voor mensen met een arbeids-

beperking, die nu en in de toekomst aangepast werk nodig hebben? Wat zijn de gevolgen voor de 

sociale werkplaatsen? Lukt het sociale werkplaatsen om duurzaam werk en begeleiding te blijven 

realiseren voor de mensen die nu met een SW-indicatie werken? En wat kunnen zij wel of niet meer 

betekenen voor mensen zonder baan die aangepast werk nodig hebben? 

In de tabel hiernaast staan de gevolgen voor 
 mensen met een (mogelijke) arbeidsbeperking. 
Deze zijn gerelateerd aan de gevolgen voor het 
SW-bedrijf. Welke keuzes er uiteindelijk gemaakt 
worden, hangt in grote mate af of gemeenten 
het SW-bedrijf ook willen inzetten voor steun 
aan de arbeidsgehandicapten die vallen onder 
de  Participatiewet. Daarnaast is bepalend hoe 
het SW-bedrijf ervoor staat en hoe de regionale 
 arbeidsmarkt eruitziet. Dat verschilt per bedrijf  
en regio en dit is daarom niet meegenomen in  
de tabel.

Conclusies
Mensen met een SW-dienstverband behouden hun 

arbeidscontract. Maar de toekomst van de SW-bedrijven 

waar ze werken verandert. De helft van de SW-bedrijven 

gaat op de schop en het aantal reorganisaties zal nog 

toenemen, omdat veel gemeenten nog praten over stra-

tegische keuzes. Maar het merendeel, 67% van de ge-

meenten wil mensen met een arbeidsbeperking blijven 

detacheren met gebruikmaking van het SW-bedrijf. Er 

wordt zelden gekozen voor een sterfhuisconstructie van 

het SW-bedrijf, zo blijkt uit een onderzoek van Cedris.4

Voor mensen met een arbeidsbeperking die onder de 

Participatiewet vallen, verschilt de te verwachten hulp. 

Sommige groepen hebben voorrang op anderen. Kom je 

niet in aanmerking voor een uitkering, dan heb je waar-

schijnlijk minder kans op aangepast werk dan ten tijde 

van de Wsw. Het is voor gemeenten immers kostbaar en 

dus minder aantrekkelijk om ook niet- uitkeringsgerech-

tigden te ondersteunen.5

Naast mensen met een arbeidsbeperking worden ook 

bijstandsgerechtigden zonder arbeidsbeperking naar 

werk begeleid. Voor deze groep zal het hulpaanbod deels 

anders en deels hetzelfde zijn als voor mensen met een 

arbeidsbeperking. Gemeenten mogen sinds kort van 

bijstandsgerechtigden een tegenprestatie verwachten. 

Dan maak je je maatschappelijk nuttig, maar het mag 

betaald werk niet verdringen. Het is verplicht vrijwilli-

gerswerk. Ook kan je als bijstandsgerechtigde tijdelijk 

een participatiebaan doen. Met behoud van bijstand ga 

je dan aan het werk. Het doel is re-integratie en ook hier 

mag het betaald werk niet verdringen. Punt van aan-

dacht is of deze mensen zonder arbeidscontract toch in 

eenzelfde team aan het werk gezet worden als mensen 

met arbeidscontract. Voor hoe lang, met welk doel en 

hoe vrijwillig?6 

(Zie bijlage voor een schema over de voorwaarden voor de 

tegenprestatie en participatiebanen)

4) www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/helft-sw-bedrijven-op-de-schop.9481974.lynkx

5) De CG-raad, het Platform VG en de Landelijke Cliëntenraad hebben in 2013 Regioplan een onderzoek laten doen: ‘de gevolgen Participatiewet 
voor burgers’. Conclusie is dat gemeenten financiële prikkels krijgen om bepaalde klantgroepen met voorrang te helpen ten koste van anderen. 
Voorspeld wordt dat achteraan in de rij komen: jonggehandicapten met tijdelijk geen arbeidsmogelijkheden, beschut werk, jonggehandicapten 
met een loonwaarde van minder dan 50%, klanten zonder of met een verlaagde uitkering, het zittend bestand jonggehandicapten en WWB-ers. 
Het is aan gemeenteraden en cliëntenraden hier moreel tegenwicht aan te bieden.  

6) www.gemeente.nu/Sociaal/Nieuws/2013/8/Welke-tegenprestatie-kun-je-in-de-bijstand-vragen-1346917W/
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25 jaar breed inzetbaar voor 
AM Groep
Toen ze net van school kwam en zich meldde bij het 

arbeidsbureau, werd Christa geïndiceerd voor beschut 

werk. Daar schrok ze enorm van.  

Ze had het idee dat als je beschut werk deed, je dan gek 

was. Het beeld dat mensen hebben van SW’ers is nega-

tief en je ziet aan haar ogen dat haar dat raakt. Ondanks 

haar SW-indicatie heeft ze daarom de eerste paar jaar 

van haar carrière regulier uitzendwerk gedaan. Dat ging 

niet zo goed omdat ze niet snel genoeg was. Ook bleek ze 

allergisch, waardoor ze niet in een kwekerij kon werken. 

Haar moeder is toen naar AM Groep gegaan en pas daar-

na wilde Christa een intake doen. Toen zag ze dat haar 

beeld van werken bij een SW-bedrijf niet klopte. Je hebt 

mensen met allerlei soorten arbeidsbeperkingen, maar 

ook allerlei soorten talenten en die zijn niet gek. 

Christa is breed inzetbaar. Ze heeft allerlei soorten werk 

gedaan. Vaak inpakwerk, zoals het inpakken van snoepjes 

en bestek. Ook heeft ze bij Fokker ‘dempings’ ingepakt. 

Sinds ze ‘buiten’ gedetacheerd werkt, hoort ze eigenlijk 

niet zo veel over hoe het gaat met het bedrijf waar ze 

gedetacheerd is. Dus toen Fokker failliet ging, maakte 

Christa zich grote zorgen of ze wel werk zou houden. 

Maar ze werd gerustgesteld toen ze begreep dat de ge-

meente verplicht is SW’ers passend werk aan te bieden. 

Ander werk dat Christa gedaan heeft, is bijvoorbeeld het 

inscannen van documenten voor een gemeente en bij de 

 Kringloopwinkel. Ze is dus regelmatig ander werk gaan 

doen. Soms noodgedwongen, omdat er domweg minder 

werk was en soms omdat ze graag wat anders wilde. 

Christa heeft in die 25 jaar ook bijscholing gedaan.  

Een opleiding tot receptioniste heeft ze helaas niet kunnen 

afronden. Ze kon niet snel genoeg typen en misschien 

speelde ook mee dat ze in die periode in een scheiding lag. 

Recentelijk heeft ze een opleiding voor de kinder opvang 

afgerond. Helaas was er in die richting geen werk voor 

haar en nu is ze aan het werk voor Sodexo. 

Bij Sodexo

De eerste paar dagen toen ze bij Sodexo begon vond ze 

het spannend, net als iedereen die begint aan een  nieuwe 

baan. Dit is de eerste baan waarin Christa individueel 

vanuit AM Groep is gedetacheerd. Daarvoor werkte ze 

via groepsdetachering. Ze is ingewerkt door in het begin 

veel samen te doen. Na een paar weken ging ze ook de 

pinkassa draaien. Ze voelt zich nu één van de mensen van 

Sodexo. 

Interview 
met 
Christa  
Saydir-
Braak

Hoe ziet haar dag er uit? 

Ze staat zo laat als mogelijk op. Want ze houdt niet van 

vroeg opstaan. Ze begint om 9.30 uur met het bijvullen van 

de koffieterrine, frisdrank, kaas, etcetera. Ze maakt ook 

smoothies. 

Dan gaat ze het bestek bijvullen, en de broodjes.  

Soms vraagt haar leidinggevende haar om een klusje op 

haar werk te doen en soms weet ze dat zelf al. Tussen 

12.00 en 13.30 uur gaan de medewerkers op het stadhuis 

lunchen. Ze draait dan een deel van de tijd de kassa en 

een ander deel van de tijd helpt ze bij de frituur.  

Pas daarna gaat ze zelf lunchen. Soms eet ze wel eens 

wat tussendoor om het vol te houden. 

Daarna gaat ze opruimen, weggooien wat over is en de 

etenswaar weer in de koeling zetten. Om 15.00 uur is 

haar werkdag afgelopen. Haar moeder heeft zorg nodig, 

want ze is aan het dementeren. Dat is waar Christa zich 

momenteel het meest druk om maakt. 

Trots

Ze is er trots op dat ze het kassadraaien zo snel onder 

de knie heeft gekregen. Het is een kassa waar alleen 

g epind kan worden, met veel knoppen op het touchs-

creen. ‘Je krijgt maatschappelijk een stempel dat je 

‘beperkt’ bent, maar ik draai nu mooi mee in het team 

van Sodexo’, zegt ze. Christa vindt het leuk werk. 

Want het is afwisselend werk. Maar haar droombaan 

blijft een baan in de  kinderopvang. 

Een toekomst

Mocht er in de toekomst een andere cateraar dan  

Sodexo komen, dan is bepaald dat de huidige medewer-

kers bij de overgang in principe meegaan naar de nieuwe 

c ateraar in het kader van social return. Christa kan dan 

in haar team blijven werken. Het blijft voor AM Groep 

dan altijd een opgave om te zorgen dat er duidelijke af-

spraken gemaakt worden over gedetacheerde SW’ers.  

AM Groep moet er daarnaast op letten dat ook de nieuwe 

werkgever zorgt voor goede begeleiding.

‘Je krijgt maatschappelijk een stempel dat je ‘beperkt’ bent, 
maar ik draai nu mooi mee in het team van Sodexo’

Christa Saydir-Braak

Christa is pas begonnen 
bij  Sodexo. Het is een 
cateringbedrijf dat voor de 
gemeente werkt.  
Christa werkt op het raad-
huis. Ze werkt inmiddels al  
25 jaar via detachering  
voor AM Groep. 
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AM Groep 
AM Groep heeft 540 SW-medewerkers en 38 niet-gesubsidieerde personeels leden 

(staf). 18% van de doelgroep werkt intern bij het SW-bedrijf, 47% is  gedetacheerd en 

15% werkt met begeleiding van AM Groep bij een   reguliere werkgever. Ongeveer 20% 

werkt op locatie in de groenvoorziening en de  s choonmaak. Daarmee is het aantal 

 werknemers dat buiten het SW-bedrijf werkt ver boven het landelijk gemiddelde.

De vijf gemeenten van de gemeenschappelijke regeling AM Groep (Haarlemmermeer, Aalsmeer, Uithoorn,  Amstelveen 

en Ouder-Amstel) hadden aanvankelijk plannen de gemeenschappelijke regeling voor dit sociaal werkbedrijf op te 

heffen. Dit voorjaar is toch besloten gezamenlijk te kijken naar de mogelijkheden om een nieuwe organisatie op te 

richten, waarin de huidige AM Groep voor een groot deel kan worden ondergebracht. Uitgangspunt van de nieuwe 

werkorganisatie is dat deze alle huidige Wsw medewerkers ondersteunt. Daarmee hebben zij continuïteit in hun werk. 

In de nieuwe samenwerking bepalen de gemeenten ieder voor zich hoeveel geld ze voor doelgroepen beschikbaar 

stellen. Mensen met een loonwaarde tot 70% zullen worden aangemeld bij deze nieuwe werkorganisatie. Doel is dat 

deze mensen zo regulier mogelijk werken. De kennis en kunde van AM Groep blijf behouden. 

AM Groep heeft gemeenten offertes gedaan voor de invulling van het nieuwe beschut werk onder de Participatiewet. 

Het is aan de individuele gemeenten om te besluiten of en hoe ze uitvoering gaan geven aan beschut werk. 

Landelijke cijfers 
Uit het Jaarrapport Wsw-statistiek 2014 blijkt dat er  

eind 2014 totaal 102.800 SW-werknemers waren.  

Dit aantal is als volgt opgebouwd:

•  63,1% werkt in een SW-bedrijf of op locatie voor een 

SW-bedrijf.

•  30,4% gedetacheerd

•  6,6% via begeleid werken in dienst is bij een reguliere 

werkgever en begeleid wordt door een SW-bedrijf. 

 

Eind 2014 stonden 11.185 mensen op de wachtlijst  

voor de SW7. 

3 Vier SW-bedrijven in transitie

Zijn er voorbeelden van sociale werkbedrijven waar beschutting en perspectief voor 
 SW-ers en andere arbeidsgehandicapten centraal blijft staan? SW-bedrijven die er niet 
mee stoppen, maar op een andere manier willen doorgaan? Wat is daarvoor nodig?  
Er zijn interviews gehouden bij een viertal SW-bedrijven: de Atlant Groep, AM groep, 
 LANDER Werk & Participatie Groep en Biga Groep. Er zijn verschillen in hoever de 
 betrokken  gemeenten met de besluitvorming zijn en dus hoeveel zekerheid er is voor de 
SW-bedrijven om verder te gaan. De gemene deler is dat alle vier de SW-bedrijven door 
willen gaan met hun onderneming en duurzaam werk willen blijven creëren voor arbeids-
gehandicapten die extra steun kunnen gebruiken. 

7) Harteveld, I e.a. Juni 2015. ‘Wsw-statistiek 2014 jaarrapport’. Zoetermeer: Panteia

LANDER Groep
De LANDER Groep begeleidt 1243 mensen met een SW-indicatie. Per 1 augustus 

2015 werkt zo’n 44% intern. 15% werkt op locatie in de groenvoorziening en als 

schoonmaker. 42% werkt gedetacheerd en onder begeleiding bij een andere werk-

gever. De groep die nu op locatie werkt zal op korte termijn in detachering gebracht worden. Waardoor eind 2015 

ruim 56% bij een andere werkgever werkt. Dit loopt naar verwachting op tot 60% vanwege een autonome groei in 

groepsdetacheringen.  

 

Het aantal medewerkers dat bij een extern bedrijf werkt, zal dus enorm groeien. Eind 2014 zijn relatief veel nieuwe 

SW-ers ingestroomd die nu nog intern bij LANDER Groep aan de slag zijn. Voorts had LANDER altijd al een behoorlijk 

percentage begeleid werkenden vanuit de WSW (ca 8%). De LANDER Groep is een gemeenschappelijke regeling van 

gemeenten Culemborg, Geldermalsen, Buren, Tiel, Neder Betuwe, Neerijnen, Zaltbommel en Maasdriel. 

De LANDER Groep gaat fuseren met het Werkgevers Adviespunt Rivierenland en de vier bestaande sociale diensten 

van Bommelerwaard, Geldermalsen, Culemborg en Tiel. Daarnaast wordt intensief samengewerkt met het UWV en 

werkgeversorganisaties. Van de groep die onder de Participatiewet valt, zal LANDER Groep iedereen begeleiden met 

een loonwaarde tussen 20% en 80% van het wettelijk minimum loon. Dat betekent dat de LANDER Groep ook een 

aanbod zal doen voor nieuw beschut werk van de Participatiewet. SW-ers met een tijdelijk dienstverband krijgen op 

termijn een vaste aanstelling. De eerste persoon is hier inmiddels aan de slag. LANDER Groep kan voorop lopen in 

het aanbod aan mensen dat onder de Participatiewet valt door de voortvarende besluitvorming bij de aangesloten 

gemeenten.

Atlant Groep 
De Atlant Groep heeft 2000 werknemers, waarvan 1918 met een SW-indicatie.  

Daarvan werkt 11% meer beschermd in basisvoorzieningen die lokaal georganiseerd 

zijn en 75% werkt g  edetacheerd of begeleid bij een reguliere werkgever. De overige 

14% werkt op locatie in de groenvoorziening. Er stonden eind 2014 235 mensen op de 

SW-wachtlijst. De Atlant Groep is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten 

Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren. Sinds 2002 begeleidt de Atlant Groep ook mensen 

zonder arbeidsbeperking, zoals bijstandsgerechtigden en mensen met een justitiële maatregel.  

In feite heeft de Atlant Groep nu al voor de hele doelgroep van de Participatiewet een aanbod en zit ze stevig in het 

netwerk met werkgevers in de regio. De Atlant Groep is een koploper als het gaat om detachering. Bijzonder is dat de 

intensieve samenwerking met de sociale diensten zal worden omgezet naar een fusie van Atlant Groep en de sociale 

diensten van de zes gemeenten die deelnemen in de gemeenschappelijke regeling tot één organisatie. De gemeente 

Geldrop-Mierlo, die ook deel uit maakt van de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel, sluit per 1 januari 2016 daarbij 

aan en ook het Werkgeversplein Regio Helmond gaat op in deze organisatie. De  huidige gemeenschappelijke regeling 

Atlant Groep wordt daarop aangepast. Het regionaal Werkbedrijf wordt op deze manier een concrete uitvoerings-

organisatie die fungeert als intermediair tussen de vraag naar arbeidscapaciteit en het aanbod aan arbeidskrachten. 

Er zijn op dit moment twintig garantiebanen gerealiseerd doordat de Atlant Groep deze mensen heeft aangenomen 

en gedetacheerd bij werkgevers in de regio. Deze mensen stonden op de wachtlijst Wsw. Op hen is de arbeids-

voorwaardenregeling van Atlant Direct Werk B.V. van toepassing. 

Of en hoe de gemeenten invulling willen geven aan het nieuwe beschut werk dat mogelijk is binnen de Participatie-

wet, is nog niet duidelijk. Besluitvorming hieromtrent is lastig omdat een aantal met name technische zaken nog 

onduidelijk is vanuit wet- en regelgeving. Zoals wel of geen CAO, bij wie gaan deze mensen in dienst treden, is de no 

riskpolis wel of niet van toepassing. Atlant Groep is geen voorstander van nieuwe ‘labeltjes’. Zij plaatsen in principe 

mensen die in aanmerking komen voor beschut werk extern, in de lokale basisvoorzieningen. Dat is in lijn met de 

filosofie mensen in een zo regulier mogelijke omgeving te laten werken. 

Besloten is tijdelijke contracten om te zetten in een vast dienstverband in lijn met de Wet werk en zekerheid (op het 

moment dat dat aan de orde is en bij goed functioneren). 
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Van binnen naar buiten
De vier SW-bedrijven zijn allemaal al jaren geleden 

begonnen met het detacheren van SW-medewerkers bij 

reguliere werkgevers. Met enerzijds als doel mensen 

een zo regulier mogelijke werkplek te bieden.  

En anderzijds om kosten te besparen door eigen 

 bedrijfsactiviteiten af te stoten. Directeur Anton van den 

Hoed van AM Groep: “We hebben gezegd, daar hoor je 

thuis. Je hebt misschien een afstand tot de arbeidsmarkt 

of je hebt een beperking of wat dan ook. Maar er zijn over 

het algemeen gewoon mogelijkheden dat je kan werken 

bij een reguliere werkgever.”

Dat was ook de filosofie van de Atlant Groep. Afgezien van 

het feit dat we het voor mensen beter vonden als ze zo re-

gulier mogelijk, dus ‘buiten’, werkten, vonden we het ook 

vanuit bedrijfseconomische overwegingen niet verstandig 

om eigen activiteiten te hebben. 

”Tien á vijftien product-marktcombinaties dat was niet 

te doen Je moest inkopen doen, je moest je materiaal op 

orde hebben, je moest naar beurzen toe om de markt een 

beetje te kennen”, zegt Jan van Kaldekerken, manager 

Basisvoorzieningen bij de Atlant Groep. Door te stoppen 

met de verschillende eigen activiteiten en de bijbehorende 

medewerkers te detacheren, vaak inclusief indirecte func-

ties, kon de Atlant Groep indirecte functies vermarkten.  

Hij is er trots op dat daarbij uiteindelijk niemand van 

de staf gedwongen ontslagen is. Tijdens de crisis was 

het een uitdaging om het aantal detacheringen in stand 

te houden. Gelukkig is dat grotendeels gelukt, want de 

infrastructuur om deze mensen weer in het eigen bedrijf 

aan de slag te hebben, was inmiddels beperkt tot de 

basisvoorzieningen. Veel andere SW-bedrijven hebben 

deze stap om de eigen bedrijven af te stoten toen niet 

aangedurfd, vertelt hij. Daar wordt nu op teruggekomen 

met de invoering van de Participatiewet.  

Van  Kaldekerken: “Een nadeel is dat het nu veel sneller 

moet en de gewenste flexibiliteit veel groter is dan in 

2002 toen de Atlant Groep deze stap maakte. Door het 

verkopen van eigen activiteiten met daaraan gekoppeld 

een langdurig detacheringscontract werden grote groe-

pen medewerkers gedetacheerd en maakten we een 

enorme slag. Daarop bouwden we vervolgens verder. 

Het aantrekken van nieuwe werkgevers voor detache-

ringsplekken bleek soms een uitdaging.” 

De beweging naar werken bij reguliere bedrijven gaat 

niet vanzelf. Van Kaldekerken: “Daar werk je soms heel 

voorzichtig en geleidelijk aan. Bij klanten (inleners) waar 

wij nu zitten is de eerste stap geweest: mogen we voor 

jou werken? Dan laten we zien dat we dat goed kunnen 

en dan bouw je het op. Één á twee jaar, daar moet je aan 

denken en dan ga je eens praten met de werkgever.  

‘Joh, heb je nog wat ruimte over. Zullen we het bij jou 

doen? Want dat heeft zo zijn voordelen: je bent logistiek 

wat beter af, je kunt sneller bijsturen. De werkgever be-

gint dan met een paar mensen en als we het goed doen, 

groeien we samen. Zo werkt zo’n proces. Zo werkt het al 

twaalf jaar.” Ook AM Groep heeft een voorbeeld waarbij 

eerst met onderaannemerschap is gewerkt en waar nu 

gedetacheerd gaat worden. De begeleiding en de ontwik-

keling van de SW-werknemers blijft bij AM Groep liggen. 

Jan van de Sluis van de LANDER Groep maakt duidelijk 

dat het niet altijd gefaseerd hoeft: ”We hebben nu net 

een grote klant in Tiel. Die is nooit eerder bij ons klant 

geweest , maar daar zijn we zo met 50 man binnengeko-

men. En dat is mooi.” Maar Gerhard ten Hove van Biga 

Groep vertelt dat er bij detachering ook veel mensen 

terugkomen en dat je daarom altijd een werkplek voor 

hen achter de hand moet hebben. 

Biga Groep 
Bij Biga Groep werken ongeveer 500 mensen met een SW-indicatie, en 50 mensen  

met een ander dienstverband (niet-gesubsidieerd). Biga Groep heeft drie sporen:  

1) Beschut werk bij het SW-bedrijf.  

2) Onder begeleiding op locatie in de groenvoor ziening, schoonmaak of catering.  

3) Re-integratie. Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de breedste zin van het woord. Mensen met 

een bijstand/mensen zonder uitkering of in WW, WAO, WIA maar het kunnen ook arbeidsbeperking inburgeraars 

zijn. 100 mensen zijn gedetacheerd bij reguliere werkgevers in de regio. 

Biga Groep B.V. is 1 januari 2009 geprivatiseerd en dat is bijzonder. De gemeenten Zeist, Bunnik, De Bilt,  

Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug hebben in 2008 een contract voor onbepaalde tijd gesloten met Biga, 

waarbij alle exploitatierisico’s gedurende de contractperiode volledig voor rekening van Biga komen. De gemeenten 

hebben destijds deze keuze gemaakt omdat zijzelf niet in staat waren zonder verliezen deze taak zelfstandig goed uit 

te voeren. De belangrijkste voorwaarden van het contract met Biga zijn:

•	Biga Groep is preferred supplier van de deelnemende gemeenten.

•	Onroerend goed wordt gehuurd wordt gehuurd door Biga tot en met het jaar 2015.

•	SW-ers zijn in dienst van de RDWI (Regionale Dienst Werk en Inkomen) en worden gedetacheerd bij Biga Groep. 

•	De rijksbijdragen die gemeenten ontvangen gaan onverkort over naar de Biga (bijdrage in loonkosten SW-ers)

•	Biga Groep zet de medewerkers zet haar medewerkers in de gemeenten dus zo lokaal mogelijk in. 

Bij de oprichting bestond de Biga Groep BV uit drie aandeelhouders: de Inclusiefgroep, Abrona en Bartimeus.  

Nadat de Inclusiefgroep zich uit de BV terug had getrokken, gaven de andere twee aandeelhouders aan de BV 

niet te willen voortzetten, ondanks de goede resultaten. Belangrijkste reden daarvoor was de afnemende rijks-

bijdrage en daardoor afnemende inkomsten van de Biga Groep8. Inmiddels worden de aandelen door de gemeenten 

 overgenomen. Er wordt nu een ontwikkelagenda uitgewerkt. Deze is gericht op een ander verdienmodel dat de toe-

komstige verliezen zou moeten inperken. Maar ook op de ontwikkeling van de organisaties: Biga Groep, RDWI  

en gemeenten en de processen, die daarbij horen. Biga Groep heeft een bedrijfs-cao. 

Biga Groep Schoonmaak

4  Dit werkt al 

8) Bron: ‘Regionaal voorstel ‘Aandelenovername Biga Groep BV’

Welke aanpak hanteren de vier SW-bedrijven om duurzaam te kunnen blijven   ondernemen en 

daarmee duurzaam werkgelegenheid te behouden en te creëren? Hoe zorgen ze tegelijker tijd voor 

voldoende beschutting en perspectief van arbeidsgehandicapten die dat nodig hebben? Hun aanpak 

bevat een aantal ingrediënten die al zijn ingezet voor de invoering van de Participatiewet. 

Anton van den Hoed, AM groep



2120

mensen naar werk willen bemiddelen, zoals het UWV,  

de gemeenten en het SW-bedrijf als dat een rol krijgt in 

het begeleiden van de doelgroep van de Participatiewet.  

De Atlant Groep werkt nu al samen met de andere part-

ners binnen één gezamenlijke marktbenadering, en met 

de start van het werkbedrijf wordt dat ook formeel één 

accountteam. De LANDER Groep heeft haar account-

managers al enige tijd geleden ingebracht in een team 

van accountmanagers in het Werkgevers Adviespunt 

Rivierenland (WAPR). Anton van den Hoed vindt dat je 

lokaal moet doen, wat lokaal kan en regionaal moet 

organiseren als dat zinvol is: “Je moet gewoon zichtbaar 

blijven, maar wel alles met elkaar afstemmen. Kijk, als 

KLM morgen duizend stewardessen nodig heeft, dan 

kan ik me voorstellen dat ze het Werkgeversservicepunt 

Groot-Amsterdam bellen. Maar als de groenteboer hier 

om de hoek of het MKB-bedrijf met tien medewerkers 

iemand wil, en als die dan moeten gaan bellen met een 

telefoonnummer in Amsterdam. Dan wordt dat telefoon-

tje aangenomen en wordt er beloofd dat de account-

manager na drie dagen terugbelt. Dan belt de account-

manager terug om het te inventariseren en dan gaat ie 

kijken wat er allemaal in de bakken zit. Tja…” 

Werkgevers moet je ontzorgen als het gaat om bemid-

deling en begeleiding. Daarnaast zijn goede contacten 

met het bedrijfsleven noodzakelijk. Anton van den Hoed: 

“Ondernemers willen best wel met onze mensen werken 

en ook met mensen uit de participatiedoelgroep vanaf  

1 januari, maar je moet de begeleiding goed regelen en 

je moet ze ontzorgen. Dat betekent dat je ze de adminis-

tratieve rompslomp uit handen neemt. Ja, er kan een 

keer wat zijn, met een reguliere medewerker kan ook 

wat zijn, maar ze willen er niet 40% van hun tijd in stop-

pen. Als er wat is, moet je er zijn. En je moet acquisitie 

plegen. Werkgevers of andere gemeenten en bedrijven 

gaan ons niet bellen of we nog mensen uit de participa-

tiedoelgroep hebben. Dat begint nu een beetje omdat ze 

horen van een quotumwet. Maar je moet echt de boer op 

en gaan netwerken”, aldus Van den Hoed.  

”Je moet op alle bedrijventerreinen thuiszijn. Daar moet 

je je contacten hebben”, zegt ook Jan van Kaldekerken: 

“Op deze manier ben je er op tijd bij als er zich kansen 

voordoen. Atlant Groep heeft een aantal werknemers 

van de politie (aanvankelijk tijdelijk) overgenomen, zodat 

de politie kon voldoen aan de bezuinigingstaakstelling. 

Deze agenten hebben vrijwillig gekozen aan de slag te 

gaan als werkbegeleider bij de Atlant Groep. Door actief 

in het netwerk te staan, zijn dus van-werk-naar-werk-

oplossingen mogelijk, ook voor andere werknemers. Dat 

netwerk is meer dan een  bestand met bedrijven. Je moet 

actief verbindingen leggen, met praktische voorstellen 

komen en zelf ondernemend zijn.” 

2. Balanceren 
tussen de eisen 
van de werk-
gevers en wat 
SW-ers nodig 
hebben 
Hoe zorg je dat je 

zowel de inlener 

tevreden houdt 

als SW-ers uit de 

wind houdt, maar 

ze ook aanspreekt 

op hun vermo-

gen? Met name bij 

groepsdetacheringen wordt daarom gewerkt met een 

mix van verschillende mensen. De een kan wat meer, de 

ander kan wat minder belast worden en samen kunnen 

ze de klus klaren. “Dan hoef je niet voor een hele zwakke 

groep iets aparts te organiseren. Zo gaan we ook om met 

mensen die voor beschut werk in aanmerking zouden 

kunnen komen en die een grotere begeleidingsbehoefte 

of aangepastere omgeving nodig hebben, waardoor ze 

niet te detacheren zijn bij een regulier bedrijf.  

De Atlant Groep probeert deze groep op te nemen in een 

bestaande basisvoorzieningen en groepsdetacheringen. 

Een basisvoorziening is er voor mensen die voorlopig 

niet te detacheren zijn bij een regulier bedrijf.  

Waardoor ze geen aparte indicatie meer nodig heb-

ben en zij toch aan de slag kunnen”, zegt Jan van 

 Kaldekerken. Bij de Atlant Groep betekent dit ook dat 

mensen zonderhandicap met bijstand in de diagnosefase 

van hun  re-integratietraject tijdelijk samen werken met 

mensen met een arbeidshandicap. Dat vraagt van Rik 

Geurtjens extra vaardigheden om dat goed te mana-

gen. In  Rivierenland richt de Lander Groep zich alleen 

op de doelgroep met een structurele afstand tot de 

arbeidsmarkt vanwege een arbeidshandicap. Jan van 

de Sluis voorziet een nieuwe dynamiek nu er met de 

 Participatiewet waarschijnlijk ook minder of niet-ge-

motiveerde mensen aan de slag gaan: “Motivatie is de 

uitdaging voor de Participatiewetgroep. Een gemiddelde 

SW-er is heel gemotiveerd. Mede omdat er een dienst-

verband is en omdat er een cao achter zit. En de Wsw 

was een vrijwillige regeling.” 

Een belangrijke rol is weggelegd voor de werkbegeleider 

of consulent die zowel rekening moet houden met de 

talenten en beperkingen van werknemers, als met de 

eisen van de inlener/werkgever. Soms neemt het SW- 

bedrijf een deel van het productieproces over en levert 

dan een werkbegeleider mee. “Dan hebben we een apart 

deel van de hele hal van de werkgever in gebruik. En dan 

hebben we afspraken gemaakt wat er in een week gele-

Voor de nieuwe groep die onder de Participatiewet valt, 

is uitplaatsing bij reguliere werkgevers feitelijk de enige 

optie. “Je krijgt nog zo weinig geld (subsidie) voor nieuwe 

mensen onder de Participatiewet dat het niet meer te 

doen is, zoals vroeger onder de Wsw, om die mensen 

intern te zetten. Dat legt een veel te groot beslag op de 

voor iedereen beschikbare financiële middelen”, zegt 

Jan van de Sluis, directeur van de LANDER Groep.  

Het doel van de vier SW-bedrijven is dan ook om zo wei-

nig mogelijk mensen in een eigen bedrijf aan het werk te 

hebben. De LANDER Groep denkt bijvoorbeeld nog 100 

mensen over te houden van de circa 500 mensen die nu 

nog intern werken. 

De overstap van detachering naar in dienst bij de inlener 

is het ultieme doel. Het SW-bedrijf heeft dan alleen nog 

een rol in de begeleiding en financiering. 

De stap naar detachering vraagt veel voorlichting en 

goede voorbereiding. Jan van de Sluis: “Heel veel com-

municeren over hoe en wat het nou eigenlijk is buiten 

de deur. Mensen hebben vaak heel verkeerde beelden 

van wat ze kunnen verwachten buiten. Maar de ervaring 

leert dat als mensen eenmaal de stap gezet hebben, dat 

het vaak heel erg goed gaat. Het leuke is, het is voor de 

mensen veel uitdagender om dat logo op hun borst te 

hebben van Avri of van Kuehne Nagel of van Simon Loos 

of van Albert Heijn, dan dat van ons. Mensen kicken daar 

ook op. Zo trots dat ze bedrijfskleding krijgen van onze 

partners.” 

De match maken 
Om mensen met een arbeidsbeperking duurzaam 

te matchen met een reguliere werkgever zijn twee 

 principes leidend. Ten eerste uitgaan van de vraag en het 

productieproces van reguliere werkgevers. Ten tweede 

zorgen dat de druk van deze vraag niet bij SW-ers ligt, 

maar uitgaan van hun talenten. 

1. Wat vragen werkgevers?
Werkgevers vragen realisatie van productie of dienst-

verlening en aansluiting bij hun productieproces.  

“Dat productieproces is heilig. Want als dat er niet meer 

is, zitten die mensen allemaal thuis. Het heeft totaal 

geen zin om met mensen aan te komen en dat de klant 

(inlener) dan zegt ‘daar heb ik niks aan daar vroeg ik 

niet om’. Vanuit de vraag van de klant (inlener) kan je 

zeggen: ‘mogen we eens kijken of we dat proces van jou 

zo kunnen beïnvloeden dat onze mensen er wel kun-

nen werken?’ Dat is andersom denken”, zegt Jan van 

 Kaldekerken hierover. 

Werkgevers willen flexibiliteit en zo min mogelijk risico 

lopen. “Het doel is zo regulier mogelijk werken. En het 

zal niet altijd meteen in dienst zijn bij een werkgever. 

Want ondernemers komen uit een recessie en willen 

flexibiliteit. De hele arbeidsmarkt is aan het veranderen 

en aan het flexibiliseren. Ze willen gewoon geen  risico’s”, 

aldus Anton van den Hoed. De sleutel voor succes is 

volgens hem dan ook detachering van de doelgroep die 

onder de Participatiewet valt: ”Dat bedrijven kunnen 

ervaren wat die nieuwe participatiedoelgroep nou is 

en vandaaruit bekijk je of je deze mensen in dienst kan 

krijgen bij de inleners. Maar er zullen nog steeds onder-

nemers gaan voor de flexibele schil.” Jan van de Sluis 

legt uit dat er voor het SW-bedrijf ondernemers risico 

bij komt kijken: “Een logistiek bedrijf dat ontzettend 

moet vechten voor ieder tiende van een cent op iedere 

verpakte unit, dat wil natuurlijk zijn risico’s kwijt. Of wij 

het dan voor zoveel cent willen doen. Dan moeten wij ons 

afvragen: ‘Willen we dat? Hoeveel kunnen we er doen en 

wat voor risico’s lopen we? Ook dat is maatwerk.  

Hoe je precies afrekent met je klant (regulier bedrijf) en 

wat jouw risico’s daarin zijn.” 

Werkgevers willen één werkgeversbenadering. Met 

de invoering van de Participatiewet is gekozen om per 

arbeidsmarktregio een werkgeverservicepunt te maken. 

Daarin wordt samengewerkt tussen de organisaties die 

Gerhard ten Hove, Biga groep

Jan van de Sluis , LANDER groep

Jan van Kaldekerken, Atlant groep
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verd moet zijn en de klant (inlener) zegt: ‘Zoek het maar 

uit’. En onze werkleiding moet zorgen dat het allemaal 

geregeld wordt. Als mensen ziek zijn, lossen we dat 

zelf wel op. Daar heeft de inlener geen last van. Soms 

werken we op productie, soms op uurtje-factuurtje, dat 

kan allemaal”, vertelt Jan van de Sluis. Volgens Jan van 

Kaldekerken moet een werkleider in tegenstelling tot 

vroeger HBO-geschoold zijn, bijvoorbeeld om op locatie 

de productie te realiseren en tegelijkertijd een groep 

adequaat te begeleiden en een team neer te zetten dat 

ervoor gaat. Zo’n werkleider moet heel zelfstandig en 

integraal kunnen opereren. 

In andere gevallen heeft de werkgever zelf de leiding 

en is er een jobcoach of consulent van het SW-bedrijf. 

Anton van den Hoed: “Als er zestig mensen zitten bij een 

werkgever, ja, dan is de consulent er elke dag wel even. 

Een consulent begeleidt de werkgever en de medewer-

ker. En dat kan op alle fronten zijn. Van problemen die 

medewerkers hebben, personele planning, verlof, ont-

wikkelgesprekken, kijken naar jobcarving en de vraag of 

we nog meer kunnen doen.” 

Tot slot komt er altijd een vorm van functiecreatie of 

jobcarving aan te pas. Anton van den Hoed geeft een 

voorbeeld: “Een wasserij op Schiphol heeft zestig van 

onze medewerkers naast haar eigen medewerkers 

lopen. Daar hebben we alle taken die in die wasserij zijn 

en de medewerkers in beeld gebracht. Aan de hand van 

een matrix vullen we in of een medewerker die taak kan, 

nog niet kan, maar wel na training, of nooit zal kunnen. 

En op die manier krijg je ook heel erg inzichtelijk waar 

ontwikkelmogelijkheden zitten in de vakvaardighe-

den, naast de competenties die uit de POP komen met 

 Dariuz-assessment. Maar het geeft ook de inlener in-

zicht in hoe hij die medewerkers in kan zetten. Dat doen 

we bij meerdere bedrijven.” Functiecreatie is niet nieuw, 

maar de SW-bedrijven hebben wel medewerkers daarin 

laten trainen, meestal medewerkers met een generieke 

functie. ”We hebben daar gediplomeerde mensen voor 

die zo’n proces kunnen ontleden en afpellen. Die zeggen: 

‘Als je het nou zo zou inrichten, dan kost het je hetzelfde 

of zelfs minder, en dan kunnen onze mensen een rol 

spelen. Of: wat nu één persoon doet, zouden ook drie 

mensen met een arbeidshandicap kunnen doen en dan 

ben je net zo duur uit’. De behoefte van de klant is daarin 

leidend”, concludeert Jan van Kaldekerken. ‘Alleen 

als je uitgaat van de wens van de werkgever is er kans 

op duurzame plaatsing. Niet andersom, geen mensen 

slijten.’ Ook andere SW-bedrijven houden zich bezig met 

functiecreatie. De LANDER Groep heeft meegedaan 

aan een pilot met functiecreatie bij Zorgcentrum Maas 

en Waal en ook Biga Groep ging ermee aan de slag: 

“Functiecreatie hebben we nu bijvoorbeeld bij het KNMI 

gedaan, daar hebben we alle afdelingen doorgelicht om 

te kijken of we werkzaamheden kunnen samenvoegen, 

waardoor er aan de onderkant iets ontstaat. Resultaat 

is dat we daar nu daadwerkelijk drie mensen hebben 

geplaatst. Een met huismeester-taken en eén als, 

 assistent-controller. Bovendien, is er een opmerkelijke 

extra functie gecreëerd, namelijk die van tekstschrijver.  

Een medewerker die wetenschappelijk studies die het 

KNMI uitgeeft, omschrijft naar gewonemensentaal.  

Hij heeft journalistiek gestudeerd en is door omstandig-

heden in een sociaal werkbedrijf terechtgekomen.  

Hij heeft de kennis en mogelijkheden nog wel en hij  

doet dat nu”, vertelt directeur Gerhard ten Hove. 

3. Hoe zorg je dat SW-ers tot hun recht komen  
en werk krijgen dat ze aankunnen?
Allereerst is het belangrijk dat mensen passend werk 

doen en niet overvraagd worden. “Want de druk ligt 

nooit bij de mensen, maar altijd bij de leiding van het 

SW-bedrijf. Dan lukt het. Als er een paar mensen was-

handjes zitten te vouwen, maar ik heb niemand om dat 

zware rek weg te zetten, dan moet ik maar zorgen dat 

ik iemand vind die dat rek wegzet. En dan kan je niet zo-

maar mensen die dat niet kunnen vragen om dat maar te 

doen. Wat we wel kunnen doen is bijvoorbeeld proberen 

om toch continue bemensing te verzorgen, met inzet van 

andere doelgroepen”, vertelt Jan van Kaldekerken van 

de Atlant Groep. 

“We hebben specialisten die inschatten wat iemand no-

dig heeft”, vertelt Jan van de Sluis: “Wat hoort eigenlijk 

bij een persoon? Maar dan nog altijd met een positieve 

blik. Bijvoorbeeld als je in een groepsdetachering zit, 

dan zit je toch in de jachtigheid van een externe klant. 

Dat kan een groot logistiek bedrijf zijn waar ‘s avonds de 

hele bevrachting van die dag moet zijn afgewikkeld.  

Daar zit gewoon druk op. Vaak is dat nog wel op te van-

gen, bij een groepsdetachering kun je de taken verdelen, 

en dan kun je mensen uit de wind houden. Maar soms 

is de prikkel van een externe omgeving toch net teveel 

voor iemand, en gaat het niet. Dan moet je daar wat aan 

doen.”

Maar er moeten ook mogelijkheden zijn om je als mede-

werker te ontwikkelen of om juist achteruitgang in wat je 

aankunt te voorkomen. “Want voor alle medewerkers die 

tot de Wsw-doelgroep behoren, maken we elk jaar een 

ontwikkeltrajectplan zoals dat ook in de cao is afgespro-

ken. Dat doen we dan aan de hand van Dariuz9. Dat is 

een assessment waarbij op tien competenties gescoord 

wordt en dan krijg je dus inzicht in wat ontwikkeld moet 

of kan worden. Het doel is dat iedereen sterker wordt, 

beter wordt en verder kan. Sommige mensen vinden 

het leuk om hun leven lang hetzelfde te doen, maar we 

proberen medewerkers altijd een beetje te verleiden 

om toch verder te kijken. De grenzen op te zoeken of je 

nog iets meer kan. En soms zijn dat hele kleine stapjes. 

Je kunt in de schoonmaak beginnen met vuilniszakken 

vervangen en dan langzamerhand leren moppen”, zegt 

Anton van den Hoed. Over het behouden van mensen 

voor het proces zegt Jan van Kaldekerken: “Het is ook 

gewoon zo dat als mensen vijf jaar ouder zijn, er maar 

weinig beter zijn geworden. Misschien bij de jonkies 

van 17 tot 22 jaar, maar bij mensen van 50 tot 55 jaar is 

dat vaak niet zo. Heel veel mensen hebben een stevige 

medicatie, en dan is het handhaven van het niveau al een 

uitdaging. Te zorgen dat mensen niet door de onder-

grens zakken. Ons doel is om ze voor dit werk te behou-

den, desnoods met meer aanpassingen van de werkplek. 

Een andere stoel, een hulpmalletje, verzin het maar. Dat 

is dan een doel op zich. En daar waar gaten vallen in de 

bemanning creatieve oplossingen vinden.”

Gerhard ten Hove licht de aanpak van Biga Groep toe: 

“We zijn afgestapt van de vorm waarbij we met een 

 autootje rondrijden en her en der een uurtje schoon-

maken. Dat is heel verwarrend voor de medewer-

kers, heel veel hectiek. Dus nu hebben we het anders 

 georganiseerd: een paar grote klanten, met onze eigen 

werkbegeleiders, over het algemeen in een dagsituatie. 

We werken niet ’s avonds of ’s nachts. Daarnaast werkt 

Biga groep met een succesvolle groepsaanpak voor 

mensen die al langdurig in de bijstand zitten. Het succes 

is om het traject groepsgewijs aan te bieden, zodat de 

groepsdynamiek een rol speelt bij die opleiding. Mensen 

leren van elkaar en ondersteunen elkaar en dat facilite-

ren wij met trainingen. Eigenlijk is dat ook voordeliger 

dan de ouderwetse, individuele trajecten. Voor de stap 

van intern werken naar detachering bleek een groeps-

training ook succesvol bij Biga Groep.” 

In wezen is de aanpak van het vinden van werk, en de 

begeleiding van de doelgroep van de Participatiewet niet 

veel anders. Maar de geïnterviewden noemen wel een 

paar aandachtspunten. 

Allereerst komt het proces van mensen indiceren voor 

garantiebanen en het vinden van extra werkplekken 

nog niet goed op gang. De indicatie via het UWV laat 

op zich wachten. Er zijn wel aanpassingen geweest om 

dat proces te versnellen. “Mensen van VSO-pro mogen 

nu rechtstreeks naar het UWV zonder dat de gemeen-

te er tussen zit. VSO-pro zijn de scholen voor speciaal 

onderwijs, de hofleveranciers van de voormalige Wsw 

en de Wajong”, vertelt Jan van de Sluis. LANDER heeft al 

een tiental mensen extra aangenomen en gedetacheerd 

en zo garantiebanen gerealiseerd. En Atlantgroep 

heeft hetzelfde gedaan voor twintig mensen. Voordeel 

is dat ze de mensen die op de wachtlijst SW stonden al 

Fietsassemblage bij Biga Groep

9) Dariuz® is een instrument voor diagnose, assessment en 
 loonwaardemeting en ontwikkeld door TNO in samenwerking  
met o.a. LANDER werk & participatie.
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kenden. Jan van de Sluis: “We zijn nu ook constructies 

aan het bouwen om ook mensen uit de Participatiewet 

te kunnen verlonen of flexibel in te zetten, of op wat voor 

manier dan ook mee te nemen in dit soort constructies 

voor  extra werkplekken. Als een dienstverband bij een 

reguliere werkgever niet lukt, willen we namelijk ook 

absoluut overwegen om zelf een dienstverband aan te 

bieden, via bijvoorbeeld onze groen- of schoonmaak-

partners.” Maar ook via een logistieke dochter, waar we 

pieken en dalen in de personeelsvraag van individuele 

klanten kunnen vertalen naar een stabiel werkaanbod.”

Daarnaast is het opnieuw in kaart brengen van de doel-

groep van belang. Anton van den Hoed van AM Groep: 

“Vroeger werden mensen op een trede op de partici-

patieladder geplaatst. Maar nu gaat het niet meer over 

treden, maar over verdiencapaciteit. Dus dat moet je wel 

een beetje inzichtelijk hebben. Zit in je gemeente je hele 

bestand aan de bovenkant met 70 tot 100% verdienca-

paciteit, dan heb je niet zo’n groot probleem. Maar als 

je bestand heel erg aan de onderkant zit met 0 tot 40% 

loonwaarde, dan heb je wel een grotere uitdaging. Je 

moet wel ongeveer weten hoe je bestand is opgebouwd, 

want dan weet je ook hoe je je middelen in kan zetten.” 

Goede begeleiding blijft ook voor de doelgroep die onder 

Participatiewet valt van groot belang. “Het doel is om 

zo snel mogelijk naar werk te geleiden, tegen zo laag 

moge lijke kosten. En door de bezuiniging zijn we daar 

ook wel toe genoodzaakt. Maar dan nog moet je die 

begeleiding in eerste instantie goed regelen, je kan niet 

zomaar met een busje met tien mensen voor komen 

rijden bij een werkgever en zeggen: ‘hier zijn ze en ik 

kom ze aan de eind van de dag weer ophalen’. Dat gaat 

niet werken, daar geloof ik echt niet in”, zegt Anton van 

den Hoed. 

Het bestaande traject van diagnose naar werk is ook 

voor de doelgroep van de Participatiewet goed te gebrui-

ken vinden de geïnterviewden. Anton van den Hoed: “Ik 

ben er groot voorstander van om het ene proces ook bij 

de participatiedoelgroep te hanteren. Waarbij op basis 

van een intake een diagnose, een assessment en een 

plan worden gemaakt. En daaruit komen ook loonwaar-

de, begeleidingsbehoefte en competenties naar voren. 

Dan heb je een basis en vandaaruit kun je mensen of 

heel snel, of met een opstapje weer verder helpen.”  

AM Groep is er klaar voor: “We hadden veel processen 

en procedures, maar we hebben er drieënhalf jaar terug 

echt één proces van gemaakt. Met werkinstructies met 

formulieren, dus het is hufterproof. Als je bovenaan 

begint, dan kom je vanzelf tegen wat je moet doen.  

En daardoor is het wel redelijk uniform en lean. Je weet 

precies waar de verantwoordelijkheden liggen.” 

(bijlage stroomschema UWV Werkbedrijf) 

Bij de LANDER Groep worden mensen al in de diagnose-

fase aan het werk gezet: ”Maximaal een drietal maan-

den. Een maand worden ze op afdeling WerkPortaal aan 

het werk gezet en geobserveerd. Tenzij het al sneller 

duidelijk is wat voor vlees we in de kuip hebben, geeft 

dat heel goed inzicht in wat mensen kunnen. Wat ze 

nodig hebben en wat er geschaafd moet worden. Dat is 

vooral intern werk, zoals montagewerk en verpakkings-

werk”, vertelt Jan van de Sluis.

In sectoren waar passend te maken werk is, en waar 

veel vraag is naar werknemers, is de match goed te ma-

ken. Het is een balans vinden tussen waar werk is en wat 

individuele wensen zijn. De kosten van begeleiding naar 

werk spelen met afnemende budgetten een belangrijke 

rol. “Weliswaar zijn er individuele werkplekken mogelijk 

via individuele detacheringen en begeleid werken, maar 

we focussen op een aantal soorten werkzaamheden, 

afgestemd op de vraag in de markt’. Denk aanbranches’. 

Value Added Logistics, schoonmaak, groenonderhoud, 

horeca & detailhandel, facilitaire ondersteuning.  

Die werkzaamheden zijn goed te doen voor onze doel-

groep. Het is wel belangrijk om bij de start van een 

traject duidelijk te zijn welke soorten werk je aanbiedt”, 

aldus Jan van Kaldekerken. 

Individuele detachering of begeleid werken biedt moge-

lijkheden voor net even die andere baan, maakt Jan van 

de Sluis duidelijk: “Wat we in eigen huis kunnen bieden, 

is beperkt. Grote blokken met werk waar veel vraag naar 

is en waarbij wij een voor de hand liggende intermediair 

zijn. Maar als iemand absoluut wat anders wil, dan heb 

je via je individuele detacheringen en begeleid werken 

heel veel mogelijkheden. Want het hele bedrijfsleven 

ligt open. Ze kunnen dat altijd kenbaar maken en bij 

een ontwikkeltraject wordt natuurlijk ook gekeken wat 

iemand wil. Je kunt iemand niet eindeloos laten  dromen, 

maar de waarheid ligt ergens in het midden. Er zijn 

altijd wel mogelijkheden. In bepaalde functies, zoals 

bijvoorbeeld accountant, moet je signalen oppikken en 

vertalen. Dat is voor bijvoorbeeld iemand met autis-

me moeilijk. Daardoor kan zo iemand niet alle taken van 

een accountant oppakken. Maar de boekhouding doen 

op een accountants kantoor is waar juist iemand met een 

autisme heel hard en goed aan kan werken. Zo kunnen 

mensen met gebruik van jobcarving toch hun droom 

waarmaken. Dus met 30.000 bedrijven hier in de regio 

zie ik nog steeds heel veel mogelijkheden. En daarnaast 

stimuleren we mensen natuurlijk ook om zelf om zich 

heen te kijken. Dan moeten ze ook zelf wel wat doen. 

En mensen kunnen vaak nog veel meer, dan ze denken.” 

Een bijzondere dynamiek op de markt
De invloed van de arbeidsmarkt is voor een SW-bedrijf 

bijzonder. Veel werk aan de onderkant van de arbeids-

markt is voordelig, maar de ondersteuningsbehoeften 

van mensen die een beroep doen op de Participatiewet 

is ook groter. Er wordt geconcurreerd en tegelijkertijd 

samengewerkt met bedrijven. En uiteraard hebben 

gemeenten een grote invloed, als opdrachtgever, of juist 

als mede-eigenaar, met haar visie op de  Participatiewet 

en door middel van haar subsidiebeleid. Dit is van 

invloed op de manoeuvreerruimte van het SW-bedrijf. 

Daarnaast zijn er de gebruikelijke elementen die van 

belang zijn voor de duurzaamheid zoals risicospreiding 

door een zo breed mogelijke portefeuille en de moge-

lijkheid om reserves op te bouwen. “Ik vind dat je nooit 

afhankelijk moet zijn van je gemeenten, of van één of 

twee heel grote klanten. Onze portefeuille van (lange 

termijn) contracten en opdrachten is redelijk gespreid. 

Daardoor hebben wij, ook tijdens de recessie altijd werk 

gehad, op alle afdelingen. Er heeft hier nooit iemand één 

uur stilgezeten. Dat is een resultaat van het netwerk dat 

je hebt, dat is ook ondernemerschap”, zegt Anton van 

den Hoed. 

“Gemeenten kunnen met hun aanbestedings-
beleid verschil maken. We zeggen tegen de 
gemeenten: je hebt de regie op de Participatie-
wet, maar je hebt ook de regie over een groot 
deel van het ongeschoolde werk in deze regio, 
dus zorg nou dat je dat ongeschoolde werk 
blijft reserveren voor die groep mensen met 
een arbeids beperking”, zegt Gerhard ten Hove.

In hoeverre mensen bij reguliere werkgevers aan de 

slag kunnen, hangt uiteraard af van de hoeveelheid werk 

en het soort bedrijvigheid in de regio. Gerhard ten Hove: 

“Voor beschut werk hebben we één groot probleem: er 

zijn hier bijna geen productiebedrijven. Het gaat rond 

Zeist bijna altijd om dienstverlening.” Jan van de Sluis 

ziet een aantal branches waar overal in Nederland wel 

werk in is: “Schoonmaak zit overal. En semi-overheid en 

overheid hebben heel veel schoon te maken, daar heb je 

invloed op. Voor groen geldt hetzelfde. Daarnaast is het 

slim inspelen op de kenmerken van de arbeidsmarkt. 

Rivierenland is in Midden-Nederland een logistieke hot-

spot en de tuinderswereld is hier natuurlijk heel groot.”

In de regio Groot-Amsterdam is relatief veel werk en 

kunnen mensen met een arbeidsbeperking vaker zelf 

werk vinden via uitzendbureaus. Op het moment dat 

zij een beroep doen op het SW-bedrijf, hebben ze dat 

ook echt nodig. AM Groep en de gemeenten die die 

gemeenschappelijke regeling besturen, gaan samen 

een businesscase uitwerken voor de doelgroep van de 

Participatiewet met een verdiencapaciteit van 0 tot 70% 

loonwaarde van het minimumloon. Van de groep die 

meer dan 70% loonwaarde heeft, wordt verwacht dat 

ze min of meer zelfstandig of met een beetje hulp, werk 

kunnen vinden. Bij de LANDER Groep en Atlant Groep is 

die grens hoger vastgesteld, op 80% verdiencapaciteit. Medewerker : Carolien Wilbers – Tiebosch van de Atlant Groep aan de slag bij Synergy Health
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Onder de marktprijs duiken, is geen optie als je tege-

lijkertijd ook mensen weer wilt detacheren bij je 

 ‘concurrenten’. Anton van den Hoed: “We zijn misschien 

een beetje arrogant, maar wij werken gewoon markt-

conform. We leveren echt die kwaliteit en ik wil de 

markt niet bederven voor een commerciële partij waar 

ik straks weer mensen moet plaatsen. Dat is dan ook 

iets waarvoor we kiezen. Gemeenten zijn natuurlijk wel 

de budgetten voor groen aan het terugschroeven, en ja, 

dan komen er af en toe partijen langs die dat voor een 

veel lagere prijs willen doen. Be my guest, maar wij 

doen het niet. Als je een telefoniste bij Randstad bestelt 

dan kost die bijvoorbeeld 21 euro per uur en bij ons kost 

die 7 euro per uur. Dat zeg je misschien dat we onder de 

prijzen duiken, maar onze telefoniste heeft een produc-

tiviteit van 30% dus wij moeten er drie medewerkers le-

veren om aan die productiviteit en het tarief van 21 euro 

te komen. Ik heb niet de illusie dat we iedereen die tot de 

Participatiewetdoelgroep behoort voor 20 euro per uur 

kunnen detacheren. Want als dat het geval was, zaten ze 

niet in die doelgroep.”

Een basisvoorziening op locatie
De Atlant Groep heeft een unieke aanpak gerealiseerd 

met Synergy Health: een basisvoorziening op locatie. 

Zo ingericht dat ook de zwakste groep met de grootste 

begeleidingsbehoefte er kan werken. 

“Synergy Health had een wasserij en wilde een logistiek 

centrum opzetten. Wij hadden behoefte aan een basis-

voorziening in die gemeente, omdat we onze basisvoor-

zieningen zo lokaal mogelijk willen organiseren. Samen 

hebben we gekeken naar de inrichting van de processen 

en de werkplekken om onze groep daar in te gaan zetten. 

80% van de SW-medewerkers moet zitten. Dus toen is het 

zo ingericht dat ze allemaal zitten. Zo kunnen ze toch aan 

het proces meedoen”, vertelt Jan van Kaldekerken. 

De aanpak bij Synergy Health heeft kenmerken van een 

basisvoorziening, maar lijkt toch ook erg op  detachering, 

omdat de mensen aan het werk zijn bij een r  eguliere 

werkgever. Jan van Kaldekerken licht de opzet toe: 

“Heldere outputafspraken zijn belangrijk. Omdat we 

werken met een mix van mensen, kunnen we aan de 

vraag voldoen. En dat lukt, dus de klant is op dit moment 

zeer tevreden. Schoon wasgoed van verzorgingsinstel-

lingen wordt gewassen bij Synergy Health. Dan wordt het 

in grote rekken aangeleverd bij het logistieke  centrum, 

 bemenst door onze mensen. Het wasgoed wordt in 

gevraagde aantallen opgevouwen teruggegeven aan het 

magazijn van het verzorgingstehuis. En dan zie je dat 

mensen die laag op de re-integratieladder staan, gewoon 

meedoen in het proces. Dus het team haalt het resultaat.” 

Voorheen gebruikte Synergy Health machines om met 

een paar mensen wasgoed te vouwen. Nu zijn de ma-

chines vervangen door mensen van de Atlant Groep. 

Medewerker Paul van Herten van de Atlant Groep aan de slag bij Synergy Health

10) www.youtube.com/watch?v=h3iOzAtwssQ

In plaats van in machines investeert Synergy Health in 

mensen. En onder de streep is men even duur uit. Dus 

de klant zegt, ‘oké, ik investeer in dat productieproces’, 

maar het moet voor de klant natuurlijk ook financieel 

aantrekkelijk zijn. Want laten we eerlijk zijn: maatschap-

pelijk ondernemen vinden bedrijven allemaal belangrijk, 

maar als het bedrijfseconomisch niet aantrekkelijk is, 

stoppen ze er mee. Zo simpel zit de wereld in elkaar. 

Voor de Atlant Groep is aantrekkelijk dat het eenvou-

dig werk is wat door veel mensen gedaan kan worden. 

Bovendien heb je hebt geen wachturen, want iedere dag 

is er wasgoed. Sterker nog, als er een paar feestdagen 

zijn, stapelt het wasgoed zich op. 

De Atlant Groep probeert de groep SW-ers te mixen 

met mensen zonder arbeidsbeperking die een 

 re-integratietraject volgen. Mensen die bijstand 

 aanvragen bij de gemeenten in de arbeidsmarktregio 

Helmond-De Peel gaan zes weken aan de slag tijdens 

hun diagnosetraject, Peelland@Work geheten.  

Het werk is hier een middel en bedoeld om een diagnose 

te maken voor het vervolg van het re-integratietraject. 

De bijstandsgerechtigden krijgen daarnaast sollicitatie-

cursussen en andere relevante instructies. 

Voor de Atlant Groep doet Rik Geurtjens de werk-

begeleiding op locatie bij Synergy Health. Hij moet zor-

gen dat het telkens tijdelijk aan het team toevoegen van 

deze groep bijstandsgerechtigden goed verloopt.  

Hij vertelt dat bijstandsgerechtigden in het begin soms 

wel staan te kijken. Maar dat sommigen liever niet meer 

weg willen als de zes weken van het diagnosetraject 

voorbij zijn. Naast de mix met bijstandsgerechtigden 

zonder arbeidsbeperking zoek de Atlant Groep ook 

andere oplossingen. ‘En daar waar gaten vallen in de 

bemanning zoeken we naar creatieve oplossingen. In de 

vorm van werkstages bijvoorbeeld. We hebben nu een 

samenwerking met Diomage, een lokale zorginstelling. 

Daar zijn alle partijen bij gebaat: Diomage omdat ze 

iemand in een reguliere plek kunnen plaatsen, wij, en de 

mensen zelf vinden het leuk om een beetje meer op een 

ander niveau te werken. En zo zorg je dat je het produc-

tieproces, wat natuurlijk wel leidend is in het verhaal, 

gaande houdt”, vertelt de werkbegeleider. Ook voor de 

groep die onder de  Participatiewet beschut werk nodig 

heeft, zien hij en Jan van Kaldekerken dan ook mogelijk-

heden om voor hen bij Synergy Health een aangepaste 

werkplek te realiseren.10  

“Want laten we eerlijk zijn: maatschappelijk ondernemen vinden bedrijven allemaal  
belangrijk, maar als het bedrijfseconomisch niet aantrekkelijk is, stoppen ze er mee.  

Zo simpel zit de wereld in elkaar.”   
Jan van Kaldekerken
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Twaalf jaar geleden ging dat bedrijf failliet. Hij had wel 

een diploma als graficus, maar zag door de zorg voor 

zijn zieke moeder geen kans zich verder te ontwikkelen 

of bij te scholen. Inmiddels was er door digitalisering 

minder werk in zijn branche. Het lukte niet om een baan 

te vinden met solliciteren. Daar voelde hij zich ziek van. 

Uiteindelijk is hij in de bijstand beland.  

Via UWV-Kliq kreeg hij een hogere indicatie voor afstand 

tot de  arbeidsmarkt. Hij was zwaar depressief en bleek 

autisme te hebben en kreeg een SW-indicatie. 

Hij wilde wel werken bij een SW-bedrijf, want linksom of 

rechtsom zou hij een inkomen verdienen. Na een tijdje op 

de wachtlijst Wsw te hebben gestaan, belde iemand van 

AM Groep. Hij kon schoonmaak doen bij een zwembad in 

Amstelveen. Maar dat was een te lawaaierige werkplek 

voor hem. De grafische afdeling van AM Groep was al 

dicht. Maar hij kon toen werk vinden in de eigen wasserij 

van AM Groep. Dat was leuk werk en hij knapte weer op. 

Hij had een baan, ontmoette weer mensen en verdiende 

een inkomen. Hij heeft daar twee jaar gewerkt. 

In 2008 is hij gedetacheerd en is bij een scan-project 

gaan werken, bij gemeente Haarlemmermeer. Dan 

moest je documenten inscannen en opbergen in het 

archief. Dat werk kon je op je eigen tempo doen. 

In 2012 werd dit werk gedigitaliseerd en werd de det-

achering niet verlengd. Dat vond hij heel erg, want hij 

wilde er niet weg. Wim wilde het liefst in dienst komen 

bij de gemeente via begeleid werken. Toen is hij weer 

in de wasserij gaan werken. Maar de wasserij van AM 

Groep werd overgenomen door een ander bedrijf. Daar-

door was het een heel andere sfeer. Anderen vinden dat 

misschien prima, maar deze werksfeer past niet bij hem. 

Hoe ziet zijn werkdag er uit?

Sinds 2013 is hij aan de slag bij RCI financial Services 

waar hij in het archief werkt. Het is een dochteronder-

neming van Renault voor financiering en leasecontrac-

ten van auto’s. Hij begint om 08.00 uur en de collega’s 

beginnen de dag samen met koffie drinken. Dan gaan ze 

aan de slag. Hij vindt dat hij lieve collega’s heeft en heeft 

het naar zijn zin. 

Wat moet hij doen? 

Hij begint met contracten die naar klanten gestuurd 

moeten worden, te sorteren op dealer en zorgen dat 

ze verstuurd worden. Daarnaast stickert hij dossiers 

op nummer en kleur en zorgt hij dat contracten in de 

dossiers in het archief komen. Oude contracten haalt hij 

eruit als de financiering voor de auto’s is afbetaald.  

Hij zorgt ook dat het archief wordt opgeschoond en in 

Interview 
met 
Wim van Es

dozen naar een extern archief gestuurd wordt.  

Hij werkt veel samen met zo’n vijf, zes collega’s en hij is 

de enige hier die vanuit AM Groep is gedetacheerd. Hij 

vindt het werk in het archief leuk en de sfeer bevalt hem 

goed. 

Als ik vraag waar hij trots op is zegt hij: “Ik ben heel 

nauwkeurig. Ik zie het meteen als iets niet klopt.”  

Daar krijgt Wim complimenten voor. Bijvoorbeeld als 

een naam op een contract niet klopt. 

Hij werkt nu drie dagen in de week bij RCI en twee dagen 

bij een ander scanproject. Dit werk past bij hem en hij 

wil het graag blijven doen. 

Voor vol aangezien worden

In het begin had Wim het beeld dat bij de sociale werk-

voorziening geestelijk gehandicapten werken en daar 

was hij niet zo positief over. Nu heeft hij een ander 

beeld. Hij is nu gedetacheerd en wordt voor vol aange-

zien. Niet als een ‘mindere’. Het beeld wat mensen van 

SW’ers hebben, klopt niet. Als je bij een regulier bedrijf 

 gedetacheerd wordt, word je voor vol aangezien. 

Sterke punten

Wim benadrukt dat hij sterke punten heeft die samen 

hangen met zijn autisme. Zoals goed concentratie-

vermogen. Hij is nauwkeurig en plichtsgetrouw.  

Als mensen hem wat vragen, gaat hij meteen voor ze  

aan de slag. ‘Dat hoeft niet meteen’, zeggen ze dan,  

maar Wim doet dat toch, want hij heeft een groot ver-

antwoordelijkheidsgevoel. Hij houdt van een rustige 

 werkomgeving en een omgeving waar mensen in hun 

waarde gelaten worden. 

Droom

Wim’s droom is om in vaste dienst te komen bij een 

 regulier bedrijf. Waarbij hij dan via begeleid werken 

werkt. Detachering is altijd tijdelijk en dat is voor hem 

een zware last, want hij houdt van vastigheid. Hij denkt 

dat dat met zijn autisme te maken heeft. Het liefst wil 

Wim dan het soort werk doen wat hij nu doet in de 

 administratie. Zijn doel is om tot zijn pensioen dit leuke 

werk te doen. 

Thuis voelen

Als je ergens geplaatst wordt waar je je niet thuis voelt 

dan ga je met tegenzin naar je werk 

Als ik een foto heb gemaakt, bekijkt Wim hem met het 

kennersoog van een graficus: goedgekeurd.

‘Ik ben heel nauwkeurig.  
Ik zie het meteen als iets niet klopt.’

Wim van Es

Wim heeft lange tijd bij een 
grafisch bedrijf gewerkt.  
Hij was verantwoorde-
lijk voor kleurproeven, 
 reproductie en montage.
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De SW-bedrijven ervaren dat hun bestaande aanpak 

ook te gebruiken is voor de begeleiding van de nieuwe 

doelgroep die onder de Participatiewet valt. Waardoor 

met minder subsidie de SW-onderneming duurzame 

werkgelegenheid behoudt en creëert. Kenmerkend voor 

deze aanpak is: 

•	 Zo veel mogelijk mensen aan de slag bij reguliere 

bedrijven. Meestal is dat via detachering; 

•	 Eigen bedrijven / bedrijfsactiviteiten zo veel mogelijk 

afstoten of overdoen aan marktpartijen; 

•	 Een mix van mensen die samen het gevraagde resul-

taat halen; 

•	 De druk niet bij arbeidsgehandicapte medewerkers 

laten liggen; 

•	Medewerkers behouden voor werk en uitdagen zich 

verder te ontwikkelen. 

De gevraagde output van de reguliere werkgever 

is leidend. Als er mogelijkheden zijn om gevraagde 

 bedrijfsresultaten te halen tegen dezelfde kostprijs met 

SW-medewerkers dan het proces daar op aanpassen. 

(jobcreatie en jobcarving). 

Maar om duurzaam werk te creëren voor arbeids-

gehandicapten, en te behouden voor de huidige   

SW-ers, is er meer nodig. In het volgende hoofdstuk 

wordt  beschreven wat daarvoor nu ontwikkeld wordt. 

Organisatie veranderingen

1. Fusie met sociale diensten
De Atlant Groep en LANDER Groep gaan fuseren met de 

sociale diensten van de gemeenten die in de gemeen-

schappelijke regeling zitten en worden op die manier 

direct verantwoordelijk voor de uitvoering van de hele 

Participatiewet. Per 2015 is LANDER onderdeel van een 

nieuwe gemeenschappelijke regeling. Jan van de Sluis 

van de LANDER Groep: “Maar omdat de fusie pas in 2016 

van kracht wordt, hadden we een overgangsregeling 

nodig. Dus we hebben gezorgd dat er nu al een loket is 

voor mensen met een probleem die al in 2015 op de deur 

kloppen. En vanaf 1 januari komt iedereen aan de deur 

van het fusiebedrijf. Dat heet ‘Werkzaak Rivierenland’. 

En daar worden straks alle personen die een beroep 

doen op de Participatiewet behandeld.  

En daarmee bereiken we in deze regio dat de hele infra-

structuur voor het opvangen, begeleiden, diagnosticeren 

en mogelijk aan het werk helpen van mensen met een 

arbeidsbeperking in de totale organisatie is ingebed,  

met als partner UWV. We gaan de afstand tussen 

uitkering en werk zo klein mogelijk te maken. Dat is de 

missie: eerst werken, dan uitkering. In het belang van de 

cliënt/ werkzoekende.” 

Van Kaldekerken van Atlant Groep: “De gemeenschap-

pelijke regeling Atlant Groep wordt aangepast en binnen 

de nieuwe gemeenschappelijke regeling gaat de Atlant 

Groep samen met de “afdelingen werk en inkomen van 

de zeven gemeenten in de arbeidsmarktregio. Ook het 

Werkgeversplein gaat op in de gemeenschappelijke 

regeling en verandert in het werkbedrijf voor de arbeids-

marktregio Helmond-De Peel. Het werkbedrijf is dan 

verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatie-

wet. Dat gaat veel verder dan alleen maar samenwer-

ken. Dat is echt één bedrijf, met directe collega’s. 

Het behoud van de infrastructuur betekent dat uitstroom 

van mensen met een Wsw-indicatie moet worden op-

gevangen met mensen die via de Participatiewet aan de 

slag gaan. En dan komt het kostenplaatje om de hoek 

kijken. Jan van Kaldekerken: “Atlant heeft besloten 

om zijn huidige infrastructuur in stand te houden, dus 

we gaan qua populatie niet naar beneden. We komen 

onze contracten met werkgevers na en blijven dat doen, 

om werkgelegenheid te behouden. Zo’n 75% van onze 

mensen werkt gedetacheerd of via begeleid werken 

bij reguliere werkgevers. We gaan niet zeggen: ‘Nou 

jongens, weet je wat, daar houden we mee op’. dat Dus 

waar we nu veel meer op sturen zijn de uitstroomcijfers: 

Wie gaan er weg de komende maanden? Hoe moeten 

we daarop anticiperen? Kunnen we die plek nu wel of 

niet snel vervangen met een garantiebaan of wachten 

we daar nu even mee? Dat is nu de business. Uiteinde-

lijk heb je een gemeenschappelijk belang. Wat als die 

mensen nou bijvoorbeeld in een uitkering blijven zitten. 

Dat kost ook geld. Maar de komende jaren, tot 2017-2018 

zal het allemaal nog wel meevallen. Dat is nog wel te 

overzien. Tot nu toe hebben we alleen nog maar boven 

de begroting gedraaid, dus dat is een prettige bijkom-

stigheid.”

“Het voordeel zit in het stroomlijnen van processen die 

nu nog opgeknipt zijn. De Atlant Groep doet nu alleen 

diagnose en dan wordt het overgedragen aan de sociale 

dienst. Hier noemen we het ‘participatiecoaches’ en daar 

noemen we het ‘klantbegeleiders’. Precies hetzelfde. 

Zelfs precies dezelfde opleiding. Hij ziet nog een voor-

deel: “Na de fusie is het grote strategische voordeel ook 

dat de BUIG-middelen11 beschikbaar zijn en we beter 

inzicht hebben en krijgen in de cliëntenbestanden.  

Nu moeten we vragen aan de gemeente om cliënten  

naar ons door te sturen.” 

Een voordeel is ook dat ook de nieuwe doelgroep die 

 onder de Participatiewet, een regulier contract krijgt. 

Atlant Groep heeft zelfs al twintig nieuwe mensen in 

dienst genomen en zo garantiebanen gecreëerd.  

Ook LANDER Groep kiest ervoor mensen een contract 

aan te bieden. “We hebben onze SW-ers met  tijdelijke 

dienstverbanden allemaal in dienst gehouden.  

De bedoeling blijft om die allemaal naar een vast 

dienstverband toe te brengen. Dat waren bijna 250 

mensen bij ons. Dat is een heldere bestuurlijke keuze 

geweest.  Weliswaar niet op de Wsw-cao. Daar hebben 

we een soort wettelijk minimumloon cao voor. Zoals dat 

de norm wordt in de Participatiewet. Dat is een uitruil 

geweest van zekerheid versus loon. Ik ben er trots op, 

dat we dat voor elkaar gekregen hebben, je moest er 

niet aan denken die mensen, die soms al bijna drie jaar 

bij ons werkten, naar huis te moeten sturen. En verder 

hebben we nog best veel mensen van de wachtlijst aan 

kunnen nemen aan het eind van het jaar. Ik ben ook trots 

op de bestuurlijke consensus in onze regio.”

Niet alle gemeenten zijn al zo ver met het maken van 

keuzes. Ook niet ten aanzien van de contracten voor 

mensen die onder de Participatiewet vallen. Anton 

van den Hoed: “Nu bij de Wsw-detachering hebben 

de  mensen een contract bij het SW-bedrijf, maar 

bij die nieuwe doelgroep is het wisselend. Er zijn in 

 Nederlanden bijvoorbeeld gemeenten die kiezen voor 

payrolling, er zijn gemeenten die het zelf gaan organi-

seren. Je kan het ook in een detacheringsvehikel doen 

onder AM Groep of waar dan ook. 

2. Een businesscase uitwerken
Aanvankelijk wilden de gemeenten die de gemeen-

schappelijke regeling van AM Groep besturen AM Groep 

opheffen. Anton van den Hoed licht het vervolg toe: 

“Gemeenten en AM Groep gaan nu een businesscase 

uitwerken. Nu krijg je de Participatiewet, dus wordt de 

doelgroep groter door samenvoeging van de Wwb, de 

Wajong, en de Wsw. Daar moeten gemeenten keuzes in 

maken. Onze gemeenten hebben ervoor gekozen om nu 

een businesscase uit te laten werken waarbij  gekeken 

wordt hoe wij in de regio Amstelland Meerland in 

 principe een werkorganisatie kunnen oprichten.  

Met het idee dat mensen met een loonwaarde tot 70% 

daar aangemeld kunnen worden. Het doel is dat deze 

mensen zo regulier mogelijk werk krijgen. Behoud van 

de kennis en kunde die AM Groep heeft, is ook een doel.  

De uitvoering van de Participatiewet moet met de 

 middelen die de  gemeenten beschikbaar hebben.  

De werkzekerheid voor de bestaande Wsw-doelgroep 

moet behouden blijven. Dat zijn de uitgangspunten en 

daar moet de businesscase mee rondgemaakt wor-

5 Wat nog moet gaan werken 

Medewerkers van Biga Groep, bladblaascampagne 

11) Middelen die beschikbaar gesteld worden aan gemeenten conform 
de Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten.
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den. De vijf gemeenten willen binnen hun gezamenlijke 

beleidskaders ook als individuele gemeente nog vrijheid 

hebben. Dus dat wordt puzzelen. Maar goed uitdagingen 

gaan we niet uit de weg.”. 

De aandeelhouders van Biga Groep gaan hun aandelen 

verkopen aan de deelnemende gemeenten in de ge-

meenschappelijke regeling voor de sociale diensten. 

De gemeenten willen weer meer de regie gaan voeren. 

Gerhard ten Hove licht de opzet toe: “in ‘BIGA’, staat de 

B voor Bartimeus, de IG voor Inclusief Groep, een sociaal 

werkbedrijf op de Noordoost Veluwe, en de A staat voor 

Abrona, de organisatie voor verstandelijk gehandicap-

ten. Binnen de vijf betrokken gemeenten is het nu een 

strijdpunt. Dat is ontstaan na de verkiezingen, met een 

heel andere beweging. Daarom zijn we nu zes scenario’s 

aan het onderzoeken. We zitten nu dus in een onzekere 

fase, waarin we uitzoeken wat we gaan doen als op 

1 januari de aandelen zijn verkocht. Alle opties zijn open. 

Wat je kan verzinnen, breng je naar voren. 

Zoals het samenvoegen van ons re-integratie spoor 

met de sociale dienst onder regie van de sociale 

dienst. Een ander scenario is inkomen en re-integratie 

 knippen en  re-integratie samenvoegen met Biga Groep. 

 Verzelfstandigen van bepaalde onderdelenonderdelen of 

niet. En ik heb nu aangegeven dat ik zelf graag de Biga 

Groep wil overnemen. Ik geloof heilig in het concept, 

op voorwaarde dat de gemeente meewerkt. We zijn 

een succesvol bedrijf, we kunnen ook nog steeds winst 

maken. Wat is dan van belang voor de toekomst? Dat is 

in ieder geval dat je je werkpakket ongeveer gelijk houdt, 

met goede relaties met gemeenten en opdrachtgevers. 

Maar je zult ook een nieuwe instroom moeten realise-

ren. Terwijl we vanuit het verleden weten: die mensen 

zijn er. En zijn we dan met elkaar bereid om die mensen 

te zoeken en binnen te halen?” 

Voorzieningen voor mensen met een  
arbeidsbeperking 

1. Nieuw beschut
In de Participatiewet is besloten dat er een nieuwe 

voorziening beschut werk komt. Aan de Tweede Kamer 

is beloofd dat er landelijk 30.000 plekken komen voor de 

voorziening nieuw beschut werk. In de toelichting op de 

wet staat dat het gaat om mensen die door hun lichame-

lijke, verstandelijke of psychische beper king een zodani-

ge mate van begeleiding en aanpassingen van de werk-

plek nodig hebben, dat niet van een reguliere werkgever 

verwacht mag worden dat hij deze mensen in dienst 

neemt. Dat neemt niet weg dat gemeenten deze dienst-

betrekking ook kunnen organiseren bij een  reguliere 

werkgever die deze begeleiding en aanpas singen wel, 

met ondersteuning van een gemeente, kan aanbieden.12 

Deze mensen krijgen altijd een dienstbetrekking. 

De geïnterviewden geven aan dat het om mensen gaat 

die tussen 20 tot 40% loonwaarde hebben. Maar de keus 

is aan de gemeenten wie hieronder valt: “Als je kijkt naar 

beschut werken: volgens mij zijn gemeenten nog bezig 

met het schrijven van een verordening. De vraag is: gaan 

we het uitvoeren, en zo ja, wie gaat het dan betalen? En 

voor wie is het beschut werken dan: is dat van 0 tot 30% 

loonwaarde, of van 30 tot 60%. Ik ben zelf van mening dat 

de groep mensen met een arbeidsbeperking niet kleiner 

wordt met een wetswijziging. Dus het wordt straks een 

politieke keuze wie je gaat helpen en wie niet. Voor wie 

heb je het budget over”, vertelt Gerhard ten Hove. 

“Afhankelijk van de loonwaarde hoeft deze groep niet per 

se intern bij het SW-bedrijf aan de slag. Het is belangrijk 

om je bestand in kaart te hebben. Daar zitten mensen 

bij met een lage loonwaarde van 0 tot 20%. Nou, die 

zitten dan binnen bij ons. Die mogelijk eerst intern gaan 

werken maar waarbij wel gekeken wordt naar mogelijk-

heden voor door- en uitstroom.. En dan heb je de groep 

met hogere loonwaarde en die zitten in groen, schoon-

maak, gedetacheerd of via begeleid werken bij reguliere 

bedrijven”, zegt Anton van den Hoed.  

Via groepsdetachering ziet hij kansen voor hen: “Als je 

een groep detacheert dan kan je ook nog wel eens één 

of twee zwakkeren mee detacheren. Maar een zwakke 

medewerker ergens alleen neerzetten, dat gaat gewoon 

veel te veel tijd kosten voor de werkgever. Dus AM Groep 

zegt ook: we moeten gaan kijken naar mensen die op 

beschut werk aangewezen zijn. Of er niet kleine stapjes 

mogelijk zijn, dat je ze toch regulier, of in het groen of 

in de schoonmaak, aan het werk krijgt. Wij hanteren 

hier het standpunt: ‘Kijk nou eens niet naar wat iemand 

niet kan, maar kijk nou eens wat iemand wel kan. We 

zijn nu met een aantal gemeenten in gesprek. De eerste 

offertes zijn gedaan hoe je dat vorm zou kunnen geven. 

De stelling dat intern bij het SW-bedrijf meer beschut 

werk inhoudt dan bij detachering gaat niet altijd op in de 

praktijk. Wij vinden dat die scheidslijn niet zo heel erg 

voor de hand liggend. Want er zijn mensen met weinig 

loonwaarde bij groen bezig of bij een groepsdetache-

ring. En er zijn mensen met hogere loonwaarde binnen 

bezig, bijvoorbeeld als voorman. Maar als je echt kijkt 

wie er nou beschut werken, vergelijkbaar met nieuw 

beschut, dan zitten ze eigenlijk overal. Je zult mensen 

die beschut werken nodig hebben dat moeten aanbieden 

waar ze ook kunnen en willen werken. Of dat nou in huis 

is, of bij een groepsdetachering, of bij groen”, aldus Jan 

van de Sluis. Ook bij de Atlant Groep denken ze mensen 

die op beschut werk aangewezen zijn op te nemen in de 

bestaande basisvoorzieningen en groepsdetacheringen. 

De gemeenten in deze regio hebben hier echter nog geen 

keuze in gemaakt. 

Gerhard ten Hove ziet een andere richting: “Ons eerste 

spoor is beschut werken. Nu is dat een begrip, maar 

zo noemden wij dat in 2009 ook al. Dat is al het werk 

dat binnen gebeurt. Dat is industrieel, verpakken, 

ompakken. Daarvan hebben we gezegd: ‘Dat  moeten 

we zo klein mogelijk houden’, ook omdat het altijd 

 v erliesgevend zal zijn, ook in de toekomst. Het is ook 

een plek die mensen nodig hebben, de mensen die daar 

zitten zijn echt aangewezen op die sociale voorziening, 

omdat ze lichamelijk of psychisch niet in staat zijn iets 

anders te doen. Echt een beschutte omgeving. Dat spoor 

zou je kunnen krimpen en die krimp hebben we de afge-

lopen jaren zo veel mogelijk gehad. Onze opzet was om 

het richting dagbesteding te laten groeien. En inderdaad, 

dat gaat dan vanzelf, omdat die groep ook steeds meer 

lijkt op die van dagbesteding. Je ziet dat soort bewegin-

gen nu ook wel ontstaan bij andere SW-bedrijven met  

de invoering van de Participatiewet.” 

Veel gemeenten hebben nog geen keuze gemaakt hoe 

ze dit beschut werk willen gaan vormgeven. “En voor die 

groep die echt op beschut werk is aangewezen, moet 

je gewoon goed zorgen. Je krijgt 30.000 banen beschut 

werk en daar moeten gemeenten dus vorm aan gaan 

geven. Er zijn gemeenten die zeggen, ik ga er helemaal 

niet aan beginnen. Ik geef ze gewoon een uitkering, voor 

de rest is het me veel te duur. Bij LANDER Groep hebben 

gemeenten wel gekozen om de voorziening beschut werk 

aan te gaan bieden. Dus we willen het hele  spectrum 

tussen 20 en 80% doen. In eerste instantie wel in de 

vorm van een pilot, om ervaring op te doen. Maar we 

denken dit jaar een tiental mensen aan de slag te kunnen 

krijgen in een nieuw beschutte werkplaats”, zegt Jan van 

de Sluis. De eerste is inmiddels binnen. Voorts wil van 

de Sluis een helder afwegingsmodel voor de keuze zorg 

(AWBZ) of werk tot stand brengen, zodat gemeenten 

worden geholpen bij hun keuzes daarin

Daarnaast moeten mensen daarvoor door het UWV 

gediagnosticeerd worden. En dat proces laat qua resul-

taten nog op zich wachten.. Er is zoals bekend nogal wat 

te doen over de manier waarop het UWV indiceert. We 

hebben nog vrijwel niemand aangesteld. Omdat we nog 

niemand hebben die een indicatie heeft. Maar we staan 

er klaar voor. We hebben wel wat mensen aangemeld om 

de indicatietest te doen”, zegt Jan van de Sluis.

2. Behoud van een kleine springplank- en  
 vangnetvoorziening
Het werk dat momenteel intern wordt bij gedaan bij de 

SW-bedrijven heeft drie functies. Het heeft een functie 

als diagnosecentrum. Waarbij mensen aan het werk 

gezet worden om te zien wat de mogelijkheden zijn voor 

detachering. Er is daarnaast een mogelijkheid om werk 

te creëren voor mensen die extra beschutting nodig 

hebben. Zoals een prikkelarme omgeving. Tot slot is 

het een tijdelijk vangnet voor mensen wier detachering 

ophoudt. Mensen intern bij het SW-bedrijf laten werken 

is onder de Participatiewet vanuit financieel oogpunt 

niet aantrekkelijk. Maar toch noodzakelijk vanwege deze 

drie functies. Doel is om – afgezien van de keuzes rond 

“nieuw beschut” - deze afdeling zo klein mogelijk te 

maken. 

Jan van de Sluis zegt over de vangnetfunctie: “Er zit 

heel veel beweging in de detacheringsgroep.  Waarom? 

 Werkgevers veranderen van locatie. Werkgevers gaan 

failliet. Werkgevers raken grote opdrachten kwijt. 

Mensen worden ziek, of mensen kunnen op een gege-

ven moment niet meer mee. Dus daarom heb je een 

continue stroom van mensen die terugkomen van een 

 detacheringsplek. Dus ook als ze eenmaal buiten ge-

plaatst zijn, is de kans dat ze weer een keer terugkomen 

best aanwezig. We doen er alles aan om terugstroom 

te voorkomen, maar dat lukt nooit helemaal. En dat 

 betekent dat je ze dan weer op moet vangen.  

En dat doen we ook bij het werkportaal. Dat werkportaal 

heeft eigenlijk een dubbel functie: een diagnose afdeling 

voor nieuwe instroom, maar ook even een opvang voor 

mensen die tijdelijk even terug zijn en eigenlijk zitten te 

wachten totdat ze weer naar een nieuwe inlener kunnen. 

Een soort vangnet. En je wilt ze niet thuis laten zitten. 

Je wilt ze aan het werk hebben en dan ga je als een gek 

aan de gang om te zorgen dat er weer een nieuwe plek 

“Wij hanteren hier het standpunt: ‘Kijk nou eens niet naar wat iemand niet kan,  
maar kijk nou eens wat iemand wel kan.”   

Anton van den Hoed

12) Gemeenten ont vangen in het kader van de Participatiewet per medewerker nieuw beschut werk € 14.000 in de participatie-uitkering  
(voorheen het inkomensdeel) en € 8.500 in het gebundeld re-integratiebudget. De gemeente kan dat geld gebruiken om een loonkostensub sidie 
verstrekken aan een werkgever, om de persoon bij de gemeente in dienst te nemen of voor begeleiding. Dit geldt niet voor de huidige SW-ers,  
maar voor de nieuwe doelgroep.
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voor deze mensen is. Want die mensen wil je liever niet 

definitief in huis hebben. Want die zijn gewend om bij een 

externe werkgever te werken. Dat is een terugval. 

”Bij voorkeur laten we natuurlijk terugkerende mensen 

per omgaande beginnen bij een nieuwe werkgever, maar 

dat lukt natuurlijk niet altijd. We monitoren natuurlijk 

heel goed waarom iemand terugkomt van een detache-

ring. Lag dat aan ons, lag dat aan de cliënt of lag dat aan 

de match met de inlener”, zegt Jan van de Sluis

Gerhard ten Hove vertelt: “Als je kijkt naar het aantal 

detacheringsplekken, dan hebben we er al sinds jaar en 

dag ongeveer 100 uitgeplaatst. Het kost veel moeite om 

dat aantal op 100 te houden. Ieder jaar komen er wel zo’n 

20 a 30 terug. Door economische omstandigheden; ze 

zitten in de flexibele schil van bedrijven en er hoeft maar 

iets te gebeuren en ze komen terug. Bijvoorbeeld in de 

zorg. Daar hadden we best veel mensen aan het werk 

als huismeester, en die zijn voor een groot deel terug-

gekomen Dan moet je wel verantwoorde alternatieven 

hebben, en dat hebben we nu met dat interne werk-

bedrijf en ons groen- en schoonmaakbedrijf.”  

Bij de LANDER Groep wordt die interne afdeling  kleiner: 

“Ons doel is om – los van de ontwikkeling bij nieuw 

beschut - uiteindelijk hooguit nog 100 mensen over te 

houden van die huidige groep van 400 die intern werkt. 

Het is een wisselende groep mensen waarvoor bij-

voorbeeld toevallig op dat moment nog geen plaats is 

bij een inlener. Want soms kan iemand die relatief een 

lage  verdiencapaciteit heeft, best mee in een door ons 

 gerunde groepsdetachering. En dan is ie weer weg. 

Doorzetten van afstoten van eigen  
bedrijfsonderdelen
“Het afstoten van eigen bedrijfsonderdelen wordt hard 

doorgezet om duurzaam te kunnen blijven ondernemen. 

Groen en schoonmaak doen we nog zelf. Maar als er 

morgen iemand langskomt die zegt ik wil het groen-

bedrijf overnemen of het schoonmaakbedrijf van harte 

welkom. Om hierover in gesprek te gaan hebben wij 

natuurlijk wel een aantal voorwaarden”, zegt Anton van 

den Hoed. 

Bij de LANDER Groep is het doel dat van de circa 1243 

mensen er circa 700 mensen elders werk hebben aan het 

eind van het jaar. Met name door de bedrijfsonderdelen 

groenvoorziening en schoonmaak waar LANDER Groep 

nog zelf de dienstverlener is, over te doen aan een part-

ner bedrijf. Dit door enerzijds samen te werken met een 

andere gemeenschappelijke regeling van de gemeenten 

die ook LANDER Groep besturen. En anderzijds door een 

aparte coöperatie voor schoonmaakwerk op te richten. 

“Bij de groen zijn we iedereen richting de reinigings-

dienst aan het doen. We hebben ongeveer 120  mensen 

in de groen. Dat is zeg maar het onderhoud van 

 plantsoenen, bossen, wegen. Het groen langs de wegen.  

We hebben de helft al gedetacheerd bij aannemers of 

bij gemeenten. En we gaan de andere helft binnenkort 

detacheren bij het regionale reinigingsbedrijf Avri.  

Zodat we straks iedereen in de groen ook elders hebben 

zitten. We willen op dat vlak geen eigen ondernemertje 

meer zijn. Het reinigingsbedrijf Avri is een zuster van 

ons, dat is ook een regeling van dezelfde gemeenten. 

Daar zitten net iets andere wethouders, maar soms ook 

dezelfde. Alleen die zijn heel bewust bezig met hun doel 

en dat is het integraal beheer van de openbare ruimte. 

Die willen dat het groen er netjes bij staat en dat het vei-

lig is. Dat het vuil is opgeruimd, dat de verkeersborden 

schoon zijn. Geen graffiti. Dus wij hebben een convenant 

met Avri dat wij al die mensen leveren voor dit soort 

taken”, vertelt Jan van de Sluis. 

Over de coöperatie in de schoonmaak zegt hij: “We gaan 

een coöperatie met drie andere SW-bedrijven maken 

voor de schoonmaak. Dat willen we op enige afstand 

zetten. Zodat die op een commerciële manier met 

schoonmaak om kunnen gaan. Maar wel op een groene 

manier, en met mensen uit de doelgroep. Met uitdrukke-

lijk de opdracht om mensen die vanuit de Participatiewet 

komen uiteindelijk ook een vast dienstverband te geven. 

Dat doen we omdat we zelf te klein zijn om in de lucht te 

blijven. Terwijl aan de andere kant schoonmaak een heel 

mooie werksoort is. Die is voor het management goed te 

behappen. Er is heel veel werk.” 

Creëren van nieuw werk
Het creëren van werk gaat gewoon door. Dat houdt 

in: acquisitie, netwerken en jobcreatie, waarbij taken 

binnen functies worden afgesplitst. Het bestuur van de 

LANDER Groep heeft daarnaast een stichting opge-

zet die gaat optreden als intermediair in de logistieke 

sector en de tuinbouw waarbij de opdrachten wisselend 

en flexibel zijn, maar de medewerkers uiteindelijk een 

vaste baan aangeboden kan worden. “Want mensen 

met een arbeidsbeperking hebben vaak meer behoefte 

aan vastigheid dan de gemiddelde Nederlander. En dat 

betekent dat we voor die mensen wat moeten regelen, 

maar niet al het aanbod van werk is vast. En zeker in 

de logistieke hoek hebben we gemerkt dat we best een 

redelijke inleenvergoeding kunnen creëren, maar dan 

wel met heel veel flexibiliteitsbehoefte. Je hebt allemaal 

verschillende werkgevers. Werkgever A heeft deze be-

weging van werk en B heeft weer een andere beweging. 

En C heeft seizoenswerk voor de kerstpakketten. Als je 

dit allemaal optelt, zul je zien dat het bij elkaar een vast 

niveau aan werkaanbod is. Dat is dan een ondernemers-

risico, dat we hier een vast dienstverband op kunnen 

zetten voor mensen met een beperking. Maar om dit te 

kunnen bereiken, moet je wel beginnen met risico te 

nemen. Dus daarom beginnen we met uurtje- factuurtje/

loonbriefje. Uren werken is uren betalen en de rest 

wordt aangevuld met de uitkering. Maar dat is allemaal 

in de aanloop om te proberen mensen een cv op te laten 

opbouwen en om ze toch naar een vast dienstverband 

toe te leiden. Dit zetten we op afstand. Dan hebben we 

een soort stichting ‘flex voor vast’ en deze stichting gaat 

proberen de lat zo hoog mogelijk te leggen voor het 

aantal te realiseren vaste dienstverbanden. Maar ook 

om mensen te ontwikkelen. Hier kun je mensen een cv 

mee bezorgen en werkervaring en ze leren wat het is om 

bij een werkgever te zitten en wat je nodig hebt. Bijvoor-

beeld in de logistieke hoek kun je mensen een heftruck 

diploma laten halen. Kun je toch in het lezen en schrijven 

een extra stimulans geven. Want dat is nog regelmatig 

een probleem. De kunst is dat wij straks een bepaalde 

kwaliteit leveren. Deze stichting heeft hetzelfde bestuur 

als de gemeenschappelijke regeling LANDER en op  

1 augustus komt de eerste persoon in dienst. 

Flex staat momenteel in een kwaad daglicht, dat besef-

fen we ons, maar het gaat ons niet om het besparen op 

loonkosten. Het gaat ons er uiteindelijk om die mensen 

aan het werk te krijgen. Gemeenten zijn echt niet bereid 

honderden mensen in dienst te nemen als je niet weet 

dat daar ook gewoon omzet tegenover staat. Dus daar 

moet je even doorheen, en zeggen oké, blijf die uitkering 

maar even betalen. En op het moment dat ze uurtjes 

gaan maken bij werkgevers, betalen we ze loon. En zo 

nee, dan krijgen ze een uitkering. En dat doen we dan 

een maximale periode en dan moet iemand langzamer-

hand aan een externe werkgever toe zijn. Of moeten we 

in staat zijn om mensen een vast dienstverband te gaan 

geven. Nieuw beschut kan hier qua werkaanbod wat mij 

betreft ook in mee”, vindt Jan van de Sluis. 

Gerhard ten Hove ziet mogelijkheden voor bedrijven 

om in coöperaties samen werkplekken te creëren: 

“Als een bedrijf of instelling 5% van de medewerkers 

in dienst moet hebben met een arbeidsbeperking, dan 

zouden er bijvoorbeeld het UMC 500 mensen met een 

arbeids beperking werken. Want bij het UMC werken 

11.000 mensen. Daar willen we ook een instrument 

voor ontwikkelen. Om die bedrijven en instellingen ook 

zover te krijgen dat ze daar ook daadwerkelijk werk van 

maken in een soort samenwerking of coöperatiever-

band. Waarbij wij dan de infrastructuur kunnen bieden, 

zoals mensen opleiden en selecteren en begeleiding in 

de werksituatie.” 

Efficiënter proces door persoonlijke kenmerken 
te koppelen aan verdienmodellen 
Ten slotte is het belangrijk dat organisaties maximaal 

ondersteund worden door de financiële middelen en het 

ondersteuningsaanbod gericht in te zetten.  

Jan van de Sluis: “Wat erg belangrijk wordt, is dat we 

goede verdienmodellen hebben. Wat kan er nou straks 

nog met een Participatiewetter? En hoe zorg je nou dat 

je iemand, op basis van een diagnose en op basis van 

wat je van iemand weet, kunt koppelen aan een verdien-

model. Wat kan er nou met deze persoon? Kan hij voor 

een dienstverband opgaan of kan hij beschut werken, of 

moet hij activering doen of moet je hier juist iets anders 

gaan doen? Of moet iemand naar een zorginstelling? 

Daarvoor zijn we verdienmodellen aan het maken.  

Mijn droom is om dat je met behulp van Dariuz – vanuit 

individuele diagnose en vanuit statistische ervarings-

cijfers over vergelijkbare gevallen - ziet wat iemand kan 

bereiken. Dat je dan je professionals zo kunt onder-

steunen dat ze dan als het ware een verdienmodel 

aangereikt krijgen: ‘Nou, op basis van de ervaring en de 

statistische gegevens en de omstandigheden van deze 

specifieke persoon, is het handig dat ie deze specifieke 

weg opgaat. Ik vermoed dat er langzamerhand steeds 

meer gradaties zullen ontstaan van wat je nou met 

iemand kunt. Want soms zul je de combinatie moeten 

zoeken van uitkering en verloning en bij sommige ook 

wel wat langer. Dat hele spelletje voor 5000 man in onze 

regio wordt echt een spannend verhaal. Met zo weinig 

geld als dat er nog over is.” 
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Interview met Jeroen Honingh
Jeroen Honingh werkt parttime sinds 1997. Hij kwam in een project voor langdurig 
 werkelozen jongeren terecht. En is toen geïndiceerd als SW’er. Hij heeft eerst een jaar op 
proef gewerkt. Zo waren de regels toen. Na dat jaar kwam hij op de SW-wachtlijst.  
Gelukkig kon AM Groep hem al vrij snel plaatsen – al na een paar maanden.  

Jeroen is begonnen op de fietsenassemblage. Na ander-

half jaar was er toen een interne vacature bij AM Groep,  

bij de helpdesk ICT. Zijn hobby was computers en hij had 

zichzelf op dat gebied veel geleerd. Hij heeft twaalf jaar 

op de ICT-helpdesk gewerkt en veel ervaring opgedaan. 

Jeroen zegt dat hij gegroeid is, en zelfvertrouwen heeft 

opgedaan, “want daar ontbrak het aan”: zegt hij.

In het begin wist hij niet wat werken bij een SW-bedrijf 

 inhield. Hij dacht dat het voor mensen met een lichame-

lijke en verstandelijke handicap was. Maar dat is niet zo. 

Er kunnen ook mensen terecht met een psychische en 

sociale problematiek. Hij is daar blij mee. Hij vindt dat hij 

maatschappelijk achterliep, hij kwam uit een erg be-

schermde thuisomgeving. Door het werk bij AM Groep is 

hij gegroeid. Hij heeft zelfvertrouwen opgebouwd, sociale 

contacten en regelmaat gekregen. Hij staat nu sterker in 

de maatschappij, want hij kon het huis uit gaan en zelf-

standig gaan wonen, en hij heeft een relatie gekregen. 

Kortom, hij kon een gewoon leven opbouwen. 

Er was een reorganisatie bij AM Groep waarna de 

ICT- taken werden uitbesteed. Vanaf dat moment is hij 

 gedetacheerd archieven gaan digitaliseren. Bedrijfs-

onderdeel bemiddelen & begeleiden is de afdeling die 

 mensen begeleidt richting detacheren, begeleid werken 

en leer-werkplekken. Hij kreeg een consulent toegewe-

zen en die is hem gaan helpen bij solliciteren om bij een 

regulier bedrijf aan de slag te gaan. Dat is gelukt! Hij is nu 

gedetacheerd bij gemeente Ouder-Amstel voor 17 uur.  

En hij werkt 20 uur bij Luchtverkeersleiding Nederland. 

Daar is hij in dienst. AM Groep begeleidt daarbij. 

Hoe ziet je dag er uit?

Jeroen neemt twee bussen naar Luchtverkeerslei-

ding  Nederland op Schiphol-Oost. Dan logt hij in op zijn 

computer met een Windows-account. Hij heeft twee 

monitors. Dat werkt lekker als je in meerdere schermen 

tegelijk moet werken. Jeroen plant de klussen in voor de 

ICT-afdeling. Als er iets moet veranderen in de hardware 

of software. De agenda wordt in het team besproken en 

goedgekeurd. Hij notuleert deze vergadering en verstuurt 

de verslagen naar de ICT’ers. 

Naast agendabeheer boekt hij bestellingsaanvragen van 

de ICT-afdeling voor soft- of hardware in het systeem in. 

Hij zorgt dat facturen worden goedgekeurd en boekt deze 

dan ook in het systeem in. Zijn derde taak is het regis-

treren van ingehuurde ICT’ers voor projecten of klusjes 

tussendoor. Deze mensen krijgen een pasje, moeten een 

verklaring omtrent gedrag hebben. Hij zorgt dat dit admi-

nistratief afgehandeld wordt. 

Jeroen is blij met zijn werk, want ICT is zijn ding. Dit is 

misschien iets meer administratief dan bij de helpdesk 

van AM Groep, maar het is wel op een ICT-afdeling. Hij is 

bekend met de terminologie en hij voelt zich er thuis. 

Als ik vraag waar hij goed in is, antwoordt Jeroen dat hij 

het moeilijk vindt om dat van zichzelf te zeggen.  

Hij heeft oog voor details en zorgt dat dingen netjes afge-

rond  worden. Hij vindt zichzelf niet echt een teamplayer. 

Hij houdt van rustig in een hoekje zijn taak uitvoeren. 

Als bijzondere klus heeft hij nu het op intranet zetten van 

de producten en diensten catalogus van de afdeling ICT. 

Dat betreft werkplekinrichting, telefonie en software en 

hardware. Jeroen zorgt dat mensen dit kunnen lezen en 

aanvragen. Eerst was deze informatie alleen beschik-

baar op PDF’s. In de toekomst wil Luchtverkeersleiding 

Nederland hier een webshop van maken. Ook houdt hij 

monitoringsrapportages bij, over de beschikbaarheid van 

netwerken en servers. 

Begeleid werken

Is begeleid werken anders? Jeroen vindt dat AM Groep 

zelf een heel beschermde omgeving is. Er werken ook 

andere mensen met een indicatie. Luchtverkeersleiding 

 Nederland is een regulier bedrijf. De werk-

druk is hoger en ook is het niveau hoger.  

Er wordt wel rekening gehouden met wat je 

kunt. Hij vindt dat hij naar begeleid werken 

is toegegroeid. Acht jaar geleden was dit 

werk voor hem moeizaam geweest.  

Het SW-bedrijf is daarbij het steuntje 

geweest. Hij vindt het triest dat het werk 

intern bij AM Groep op de schop is gegaan. 

Allerlei afdelingen zoals metaalbewerking, 

houtbewerking, grafisch, dtp, kassen en 

de wasserij zijn verdwenen. Een aantal 

mensen met downsyndroom is naar dag -

besteding gegaan. Dat is jammer. Zij waren 

er trots op dat ze werk hadden.  

De doelgroep veranderde, er kwamen 

ook werk lozen in een re-integratietraject, 

probleemjongeren. Jeroen gunt iedereen 

een fijne werkplek. Hij ziet dat sommige 

mensen uit de nieuwe doelgroep minder gemotiveerd 

zijn in vergelijking met de eerdere groep. 

Een aantal mensen met indicatie blijft werken bij AM 

Groep. Als het kan gaan mensen via detachering of bege-

leid werken aan de slag bij een regulier bedrijf. Daar moet 

je naartoe groeien. Mensen die eerst niet geloofden dat ze 

dat konden, groeien ernaartoe. Belangrijk is een vangnet 

om naar terug te kunnen keren. Een andere groep gaat 

naar de AWBZ. De gemeente gaat nu een actievere rol 

spelen en het is afwachten hoe bedrijven gaan reageren. 

In Jeroens geval is het in ieder geval positief geweest. 

Luchtverkeersleiding Nederland is via een bureau op zoek 

gegaan naar mensen met een SW-indicatie. Zijn leidingge-

vende heeft daar een bijzondere rol bij gespeeld. Hij heeft 

zelf een broer met een handicap en hij heeft zich hard ge-

maakt voor werkplekken voor mensen met een indicatie. 

Blij en trots

Jeroen concludeert dat hij heel erg op zijn plaats is bij 

Luchtverkeersleiding Nederland. Hij is blij en trots dat 

hij deze kans gekregen heeft. Hij wil graag zijn uren 

uitbreiden. Ook is hij heel tevreden over de begelei-

ding door zijn consulent van AM Groep. Zij is de beste 

consulent die hij tot nu toe heeft gehad. Ze zet zich 

heel erg in voor haar cliënten. Ze doet veel moeite en 

heeft aandacht voor jou persoonlijk en je collega’s op je 

werkplek. Ze geeft je zelfvertrouwen en er is een klik. 

Als er problemen zijn dan plant ze een gesprek in met de 

werkgever of met collega’s en gaat ze het gesprek aan. 

‘Het gaat niet over winst, of budgetten of 
 subsidie, maar uiteindelijk over mensen.’

Jeroen Honingh

Of ze geeft advies en stimuleert je om zelf het probleem 

op te lossen. Want zijn consulent kent Jeroen en weet 

welk probleem hij aankan. Jeroen zegt dat er bij hem 

rekening gehouden moet worden dat hij moeite heeft 

met het kennismaken met nieuwe mensen, het woord 

voeren en presentaties geven. En daar wordt rekening 

mee gehouden. 

Sociale werkvoorzieningen blijven nodig

Jeroen wil aan het lezerspubliek meegeven dat 

 SW-bedrijven zoals die nog bestaan heel belangrijk 

zijn voor mensen die een indicatie hebben. Ook voor de 

nieuwe mensen (die onder de Participatiewet vallen). 

SW-bedrijven zijn gespecialiseerd en hebben jarenlang 

ervaring. Hij heeft er een hard hoofd in nu het overgehe-

veld wordt naar gemeenten: leidt dit niet tot een teveel 

aan regelgeving? Jeroen roept op om de mens centraal 

te zetten en goed samen te werken. Het gaat niet over 

winst, of budgetten of subsidie, maar uiteindelijk over 

mensen. Als het niet goed gaat met de mensen, dan gaat 

de productie omlaag en wordt het ziekteverzuim hoger. 

Dat SW-bedrijven mogelijk opgeheven worden, brengt 

onrust bij mensen. Voor hen is onduidelijk of ze straks 

nog wel begeleiding en inkomsten hebben. Je blijft 

groepen houden die hulp nodig hebben en die moet je 

niet in het diepe gooien. Het is goed dat mensen met 

begeleiding naar bedrijven gaan, zoals hijzelf. Maar het 

moet wel geleidelijk en met een vangnet. Dus met een 

mogelijkheid om terug te keren als het niet lukt. 
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Wat nodig is om mensen met een  
arbeidsbeperking waardoor zij een beperkte 
verdiencapaciteit hebben duurzaam aan de  
slag te helpen

1. Aansluiting bij werkgevers
Uit de interviews blijkt dat een belangrijke succesfactor 

van de vier SW-bedrijven is dat zij echt mee kunnen wer-

ken met reguliere werkgevers. Dat is niet alleen maar 

vacatures zoeken en vervullen. Maar echt aansluiting 

zoeken bij de vraagstukken van werkgevers. Reguliere 

werkgevers willen best mensen met een arbeidsbeper-

king in dienst nemen, maar ze willen ook: 

•		Productie realiseren zonder al te veel aanpassingen in 

het proces en het liefst een nog een efficiënter proces. 

In de praktijk moet je dus precies kunnen beantwoor-

den hoe in dat bedrijf met inzet van arbeidsbeperkten 

aan de vraag naar productie kan worden voldaan en 

hoe eventuele functiecreatie daar aan bijdraagt. 

•		Flexibiliteit en zo min mogelijk risico lopen. De prak-

tijk leert dat detachering een oplossing kan bieden. 

Waarbij in het belang van mensen met een arbeids-

beperking een vast contract wordt geboden door een 

werkgever die weet wat goed werkgeverschap in houdt 

voor deze groep. 

•		Niet in het bijzonder op zoek gaan naar werknemers 

uit de doelgroep van de Participatiewet. Antwoord 

moet 1 werkgeversbenadering in de regio zijn voor de 

doelgroep van de Participatiewet, zonder dat dit ten 

koste gaat van de laagdrempeligheid op lokaal niveau. 

Daarnaast moet je ondernemend in het netwerk van 

bedrijven en organisaties staan. Waarbij je pro-actief 

op zoek gaat, win-win situaties herkent, aangrijpt en 

verbindingen legt. 

•		Ontzorgd worden. Een goede begeleiding op de 

 werkvloer van werkgever en werknemer is nood-

zakelijk. Daarnaast laten deze SW-bedrijven extra 

of bijzondere regelgeving niet het probleem van de 

werkgever zijn en detacheren soms zelfs een werk-

begeleider mee. 

CNV Overheid concludeert dat een breed aanbod aan 

dienstverlening aan werkgevers in de praktijk dus nood-

zakelijk is en adviseert gemeenten hier voor te kiezen. 

2. Continu de balans bewaken 
Bovenstaande vraag van werkgevers mag geen druk 

opleveren voor mensen die juist een aangepaste en/of 

beschutte werkplek nodig hebben. Uit de praktijk blijkt 

dat continu gefaciliteerd en bewaakt moet worden. 

•		Een groep mensen met een arbeidsbeperking kan 

samen als team voldoen aan de productie -eisen. Om 

te zorgen dat ieder binnen die groep voldoende tot 

zijn recht komt, waarbij draaglast en draagkracht in 

balans zijn, is maatwerk nodig in de begeleiding. 

•		Functiecreatie en jobcarving kan zorgen voor een goe-

de balans tussen wat het werk eist en wat iemand aan 

kan. 

•		Functiecreatie, jobcarving en in de begeleiding af-

stemming vinden tussen eisen van werkgever en wat 

werknemers met een arbeidsbeperking kunnen, is 

specialistisch werk. 

CNV Overheid concludeert dat als deze balans niet goed 

bewaakt wordt, is de kans groot dat de match tussen 

werkgever en werknemer mislukt en dat werkgevers en 

werk nemers teleurgesteld en gedesillusioneerd raken.  

Het faciliteren en bewaken van beschutting en aanpas-

sing op de werkplek moet dus goed belegd worden. 

3. Creëren van banen
Om nieuwe banen voor mensen met een arbeidsbeper-

king te creëren: 

•		Moet je in de praktijk als ondernemer tussen onder-

nemers er boven op zitten en kansen pakken om 

vraagstukken van bedrijven te vertalen naar vacatu-

res voor mensen met een arbeidsbeperking. Waarbij 

functie creatie een goed instrument is. 

•		Moet slim ingespeeld worden op de kenmerken van de 

regionale arbeidsmarkt. Daarbij kunnen gemeenten 

ook zelf een rol spelen als werkgever, of als mede-

bestuurder in gemeenschappelijke regelingen en bij 

aanbestedingen. 

•		Kunnen gemeenten of andere initiatiefnemers zelf een 

stuk ondernemersrisico pakken door als intermediair 

fluctuaties in werkaanbod bij elkaar op te tellen tot 

een continu aanbod waardoor het vertaald kan worden 

naar vaste dienstverbanden voor mensen met een 

arbeidsbeperking. 

6 Conclusies

Wat leert de praktijk over behoud van werkgelegenheid voor SW-ers en het  
duurzaam creëren van banen voor arbeidsgehandicapten? En wat vindt CNV Overheid?  
In dit hoofdstuk volgen de conclusies. 

De uitvoering van het realiseren van de garantiebanen 

kan voortdurend verbeterd worden. CNV wil: 

•		Dat leerlingen van het voortgezet speciaal onder-

wijs (VS) niet tussen de wal en het schip vallen. In de 

Regionale Werkbedrijven zet CNV zich daarom in voor 

goede afspraken over instroom van deze groep in de 

Participatiewet. Ook als deze jongeren geen recht 

hebben op een bijstandsuitkering. 

•		Een betere instroom en uitstroom in het doelgroepen-

register. Het doelgroepenregister is bedoeld om te 

kunnen achterhalen of iemand in aanmerking kan 

komen voor een garantiebaan. In de Werkkamer 

en de Regionale Werkbedrijven dringt CNV aan op 

 v erbetering van processen t.a.v. dit register. 

•		Extra aandacht voor SW-ers die eind 2014 op de 

wachtlijst stonden. De wachtlijst is per 2015 op-

gehouden te bestaan en deze mensen vallen vanaf dan 

of onder de Participatiewet of onder de doelgroep van 

het UWV. Ze zijn daardoor moeilijk traceerbaar.  

CNV wil dat informatie van deze groep mensen op-

genomen wordt in het doelgroepenregister. 

•		CNV zet zich in voor 1 standaard methode om loon-

waarde op de werkplek te bepalen. Dit voorkomt 

rechtsongelijkheid. 

•		Dat meer gemeenten gebruik maken van social return. 

CNV zoekt in een landelijke werkgroep naar een 

 gedeelde set van uitgangspunten voor social return. 

4. Organisatie optimaliseren
Om meer mensen met een arbeidsbeperking naar 

werk en op het werk te begeleiden met minder geld zal 

 bedrijfsvoering nog efficiënter moeten. 

•		Het blijkt voor SW-bedrijven zeer lastig om in verschil-

lende product-markt combinaties te blijven onde-

nemen. Dit zal dus teruggeschroefd moeten worden. 

Dat betekent dat Wsw-ers en arbeidsbeperkten die 

onder de Participatiewet vallen die dat kunnen bij 

 reguliere bedrijven gedetacheerd zullen moeten wor-

den of daar in dienst genomen zullen moeten worden. 

Dat is een proces dat zorgvuldig ingevuld moet worden 

voor alle betrokkenen. 

•		Een fusie met de sociale dienst biedt bij een  tweetal 

SW-bedrijven een oplossing om de processen te opti-

maliseren. Zoals hier bijvoorbeeld met sociale dien-

sten. Dit haalt dubbelingen en wachttijd uit het proces 

van diagnose naar werk. Ook de werkgeversbenade-

ring kan zo verbeterd worden. Voor betrokken werk-

nemers is het belangrijk dat dit soort fusies zorgvuldig 

gebeurd met mogelijkheden om van werk naar werk te 

bewegen. 

•		In de voorbeelden in deze verkenning hebben de orga-

nisaties gekozen voor een zo breed mogelijke doel-

groep. Mogelijk zien andere SW-bedrijven en sociaal 

ondernemers juist wat in specialisatie ten aanzien 

werk voor 1 groep arbeidsbeperkten met speciale 

talenten en bijzondere begeleidingsbehoeften. 

•	 Het koppelen van individuele kenmerken en kansen 

aan het juiste en meest passende traject naar werk 

en/of verdienmodel wordt van nog groter belang. 

 Innovatie rondom dit thema is het investeren waard. 

 

Op basis van deze inzichten concludeert CNV  O verheid 

dat behoud van kennis, kunde en het netwerk van 

 SW-bedrijven noodzakelijk is. Voorkomen moet worden 

dat uit voerings partijen opnieuw het wiel gaan uitvinden.  

CNV Overheid vindt dat SW-bedrijven nauw betrokken 

moeten worden bij de regionale Werkbedrijven.  

CNV verzet zich tegen verplichte fusies van goedlopende 

SW-bedrijven met een goed vooruitzicht.

Wat is nodig voor voldoende beschutting en 
perspectief 

1. Overal beschut
Uit de interviews blijkt dat beschut werk niet per se op 

locatie van het SW-bedrijf gerealiseerd hoeft te worden. 

Het is eerder een aanpak dan plaats gebonden. Met 

name het werken in een bijzonder teamverband biedt 

perspectief voor mensen die het alleen niet zouden red-

den. De aanpak kenmerkt zich daarnaast door mogelijk-

heden om de werkplek aan te passen en voldoende en 

passende begeleiding op het werk. 

CNV Overheid vindt dat iedereen met een minimum aan 

verdien capaciteit in aanmerking moet kunnen komen 

voor beschut werk. We roepen gemeenten op werk te 

maken van werk voor iedereen die wil werken en dus de 

30.000 banen beschut werk te realiseren en loonkosten-

subsidie breed in te zetten. Juist ook voor mensen met 

een heel lage loonwaarde. 

2. Perspectief naar 2 kanten
Verandering van werk en werkplek is altijd spannend. 

Nu zullen veel meer SW-ers de beweging van ‘binnen 

naar buiten’ moeten gaan maken. Voor arbeidsbeperkten 

die nu vanaf 2015 hulp nodig hebben, zal er bijna niets 

anders zijn dan werk ‘buiten’. Daarvoor is perspectief 

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

externe werkgever of inlener. De andere kant op is een 

vangnet voor als het niet lukt. De praktijk leert dat det-

achering goed mogelijk is. Maar dat er heel regelmatig 

ook mensen weer terugkomen van detachering. Dan 

houdt het werk op, gaat de inlener failliet, is het werk 

niet passend, gaat de inlener verhuizen, noem maar op. 

Dus naast de inleners of reguliere werkgevers, blijk je 

in de praktijk ook een werkgever nodig te hebben waar 

je voor werk, bemiddeling naar werk en begeleiding op 
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terug kunt vallen. Behoud van intern aangepast werk als 

vangnet en als springplan naar een nieuwe baan is dus 

noodzakelijk. 

3. Begeleiding is niet tijdelijk 
De praktijk leert dat kortdurende bemiddelingstrajecten 

niet zinvol zullen zijn. Baanzekerheid is aan de onder-

kant van de arbeidsmarkt waarbij mensen het minimum-

loon verdienen al niet groot. Het is irreëel te denken dat 

er wel grotere baanzekerheid is voor mensen die daarbij 

nog wat extra ondersteuning nodig hebben.  

Het is daarnaast niet reëel van te verwachten dat regu-

liere werkgevers in grote getale meer tijd zullen beste-

den in het begeleiden van werknemers met een arbeids-

beperking op de werkvloer dan de tijd die ze daarvoor 

nemen bij andere medewerkers. Maar meer begeleiding 

is wel wat veel mensen uit deze doelgroep nodig hebben 

om aan het werk te blijven of door te groeien. Het is 

zonde om niet te investeren in deze extra begeleiding 

waardoor mensen met een arbeidsbeperking hun talen-

ten op de arbeidsmarkt kunnen inzetten. 

4. Groepsaanpak én individuele aanpak én DIY
Uit de interviews blijkt dat er voldoende werkaanbod is 

voor mensen die aangepast werk en loonkostensubsidie 

nodig hebben in bepaalde sectoren en beroepen. Dat 

beperkt de keuze in het algemeen al, maar nog meer wat 

rendabel is voor (Sw)bedrijven om in te intermediëren. 

Zij zullen het makkelijkst en het goedkoopst mensen 

kunnen plaatsen op werk dat direct voorhanden in 

bepaalde beroepen. In het algemeen is er minder budget 

voor begeleiding en plaatsing en wordt steeds sterker 

gestuurd op rendabele trajecten en verdienmodellen. 

Daardoor zal er steeds minder ruimte zijn voor het 

langdurig helpen zoeken naar net die ene uitzonderlijke 

baan. Hiervoor zullen mensen meer op zichzelf en hun 

sociale netwerk aangewezen zijn. CNV Overheid vindt dat 

naast een groepsaanpak altijd individuele detachering 

en  begeleid werken mogelijk moet blijven. Daarnaast 

moet de medewerker zelf, maar familie of bijvoor-

beeld vrij willigers de ruimte krijgen om veel langer en 

intensiever op zoek te gaan naar werk dat nog beter past 

dan het werk dat per direct voorhanden is en waar de 

medewerker op geplaatst is. Een sterke bezuiniging op 

cliëntbegeleiding kan er toe leiden dat eigen initiatief en 

burgerinitiatief als moeilijk doen afgedaan wordt door 

instanties waarvan de medewerker afhankelijk is.  

Maar de uitdaging is juist bij beperkte middelen de aan-

sluiting sterk te verbeteren tussen wat de medewerker 

zelf kan en wil en wat dienstverlenende organisaties 

kunnen doen. Perspectief is steeds op zoek kunnen gaan 

naar werk dat nog meer bij de medewerker past.

5. Echte arbeidscontracten met een nieuwe CAO
Een goede werkgever zorgt voor goede begeleiding zodat 

de medewerker werk goed kan doen en door kan groeien. 

Een goede werkgever zorgt voor een goed arbeidscon-

tract. Dat verdienen alle werkenden, dus ook mensen 

met een arbeidsbeperking die aangewezen zijn op aange-

past werk. CNV Overheid wil dat er voor  

SW-ers en andere mensen met een arbeidsbeperking 

een goede CAO is. Dat is behoud van SW-CAO voor 

de huidige SW-ers. Maar ook voor mensen met een 

garantie baan en die nieuw instromen in de Participatie-

wet moet een arbeidsvoorwaardenregeling met per-

spectief komen. In het onderhandelaarsakkoord over de 

nieuwe CAO SW heeft CNV Overheid bereikt dat werkze-

kerheid voor SW-ers in de CAO zal worden vastgelegd. 

Ook de lonen zullen meestijgen met de algemene loon en 

prijsontwikkeling. Dit via de indexaties voor het Wette-

lijk Minimum Loon en een compensatie voor loon-prijs 

ontwikkeling die door staatssecretaris Klijnsma van SZW 

is toegezegd aan gemeenten. 

6. Medezeggenschap en cliëntenparticipatie
SW-bedrijven hebben ondernemingsraden. Daarnaast 

kende de Wsw een cliëntenraad bij gemeenten.  

Ook mensen met bijstand hadden een cliëntenraad. 

Met de oprichting van de 35 Werkbedrijven wordt ook 

daar een cliëntenraad gevormd. Hoe zitten al deze 

raden nu in de transitie? Hoe betrokken zijn ze,  welke 

invloed hebben ze? Waar ligt de verbinding en hoe gaan 

ze samen werken? Er staat momenteel veel op het spel. 

Enerzijds moet mensen beschermd werk geboden 

worden, anderzijds is er minder financiering. Volgens 

onderzoekers van Regioplan is er een financieel belang 

om bepaalde klantgroepen met voorrang te helpen ten 

koste van andere klantgroepen13. Daarnaast is men hard 

op zoek naar het beste verdienmodel en een manier om 

mensen die een beroep doen op de Participatiewet te 

verlonen. Invloed en medezeggenschap van mensen met 

een arbeidsbeperking en bijstandsgerechtigden is dus 

van groot belang. Dit moet beter vorm krijgen. 

De Nationale Ombudsman ontving in 2014 signalen dat 

mensen in een sociaal werkbedrijf zich niet  voldoende 

beschermd en gehoord voelen op de werkvloer.  

Hij concludeert dat de stapsgewijze overdracht van 

verantwoordelijkheden en taken in bijvoorbeeld 

 gemeenschappelijke regelingen en daarnaast uit-

besteding aan SW-bedrijven er toe leidt dat er eigenlijk 

nauwelijks nog een relatie bestaat tussen gemeenten 

en mensen met een arbeidsbeperking. Op papier lijkt 

alles goed georganiseerd als mensen problemen op de 
14) Nationale Ombudsman 2014: Oog voor mensen met een 
 arbeidsbeperking. www.nationaleombudsman.nl/wswers-uit-beeld-
bij-gemeenten13) Regioplan: de gevolgen van de  participatiewet voor burgers (2013). 

werkvloer hebben. Maar het onderzoek van de Nationale 

Ombudsman wijst uit dat er in de praktijk nauwelijks 

gebruik van maken. De Nationale Ombudsman vindt dat 

gemeenten een bijzondere verantwoordelijkheid hebben 

voor hun inwoners met een arbeidshandicap.  

Hij beveelt aan met deze inwoners een gesprek te 

hebben over wat zij nodig hebben om zich gehoord en 

begrepen te horen. Belangrijke elementen hier in zijn in-

formele klacht behandeling en een proces dat aansluit bij 

de  belevingswereld en capaciteiten van deze inwoners. 

Leren van signalen en klachten hoort daar ook bij14. 

CNV Overheid ziet hier ook een taak weggelegd voor 

de  bestuurders op de 35 Werkbedrijven. Medezeggen-

schap volgt bestuurlijk zeggenschap. En per regio wordt 

in  samenspraak met verschillende belanghebbende 

partijen door CNV onderzocht hoe medezeggenschap en 

cliënten participatie goed vormgegeven kan worden. 

Voor de toekomst van SW-ers en  
arbeidsgehandicapten
De SW-sector heeft ondanks alle verandering toekomst. 

Er wordt veel goed werk gedaan. Herhaaldelijk komt 

naar voren dat SW-ers gemotiveerde medewerkers zijn. 

Van meerwaarde voor het SW-bedrijf, maar ook voor 

andere werkgevers. Er is de broodnodige expertise en 

een groot netwerk met werkgevers in de regio.  

SW-bedrijven weten door hun ondernemerschap dit 

netwerk te verzilveren in concrete banen. Deze expertise 

kan ingezet worden voor een veel grotere groep mensen 

dan de huidige SW-ers. Maar de SW-sector heeft alleen 

een toekomst als er nu omgevormd wordt.  

Dat betekent dat er meer mensen met een arbeids-

handicap aan de slag zullen gaan bij een inlener of 

een partnerorganisatie dan nu. De interviews met drie 

SW-medewerkers laten zien hoe het is om buiten het  

SW-bedrijf te werken bij andere werkgevers.  

De interviews met de SW  directeuren maken duidelijk wat 

het echt is om te balanceren tussen eisen van werkgevers 

en wat SW-ers nodig hebben. CNV concludeert dat SW- 

bedrijven die nog niet zo ver zijn met detachering deze 

balanceerkunst het snelst zullen kunnen ontwikkelen. 

•		CNV Overheid vindt dat SW-bedrijven nauw betrokken 

 moeten worden bij de regionale Werkbedrijven. Het is 

pure verspilling van mensen en middelen als dat niet 

 gebeurt. 

De praktijk leert dat er aangepast en beschut werk 

 mogelijk gemaakt kan worden voor iedereen die dat 

 nodig heeft. Maar niet alle gemeenten kiezen voor be-

schut werk of zij zetten loonkostensubsidie beperkt in. 

Dat is jammer, want juist een mix van mensen met ver-

schillende loonwaarden die samen het bedrijfsresultaat 

halen, biedt mogelijkheden voor mensen met heel lage 

loonwaarde die anders niet zouden worden aangenomen 

door een werkgever. De nadruk op rendabele trajecten 

en verdienmodellen wordt steeds groter. Daarmee kan 

maatwerk onder druk komen te staan en zullen mensen 

bij hun zoektocht naar werk meer op zichzelf en hun 

netwerk aangewezen worden. 

•		CNV Overheid wil aangepast en beschut werk voor 

 iedereen die dat nodig heeft. Juist voor mensen met 

een minimum aan loonwaarde. Juist ook voor men-

sen zonder bijstandsuitkering. CNV Overheid roept 

gemeenten daarom op loonkostensubsidie breed 

in te zetten en werk te maken van de 30.000 banen 

beschut werk. CNV Overheid volgt kritisch welke 

groepen voorrang op aangepast werk krijgen ten 

aanzien van  andere groepen arbeidsgehandicapten 

en voor hoe lang.  Perverse financiële prikkels in de 

 Participatiewet mogen er niet toe leiden dat er meer 

groepen arbeidsgehandicapten aan de kant blijven 

staan dan onder de Wsw of dat maatwerk feitelijk niet 

meer mogelijk is.

SW-ers en arbeidsgehandicapten hebben bij hun stap 

naar werken bij een reguliere werkgever perspectief 

naar twee kanten nodig. Enerzijds wordt nu perspectief 

op werk bij reguliere werkgevers gecreëerd. Anderzijds 

is er een perspectief op een vangnet- en springplank 

voorziening nodig. SW-ers en arbeidsgehandicapten 

hebben deze voorziening nodig om veilig de stap richting 

de reguliere werkgevers te kunnen blijven en maken. 

Bovendien blijkt uit de praktijk dat werk bij inleners en 

reguliere werkgevers ook vaak weer verdwijnt en  

SW-ers weer terugkomen bij het SW-bedrijf. 

•		CNV Overheid vindt dat ook mensen van wie juist  

wel verwacht mag worden dat een reguliere 

 werkgevers ze in dienst neemt, een vangnet- en 

springplankvoorziening nodig hebben. Het is niet 

alleen inefficiënt als deze mensen in de toekomst 

 nergens terecht kunnen, als hun baan verdwijnt bij 

een reguliere werkgever, maar in feite ook 

 onvoldoende beschut. 
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Wat doet CNV
CNV is vertegenwoordigd in de regionale Werkbedrijven 

en landelijk in ‘de Werkkamer’. Dit is een bestuurlijk 

 samenwerkingsverband om werk te maken van de 

 banenafspraak om 125.000 extra banen voor mensen 

met een arbeidsbeperking te realiseren.

CNV Overheid is vertegenwoordigd in ondernemings-

raden van SW-bedrijven.

CNV Overheid onderhandelt over een nieuwe SW CAO en 

een arbeidsvoorwaardenregeling voor arbeidsgehandi-

capten die vallen onder de Participatiewet.  

CNV zet in op passende loonschalen voor mensen die 

niet zelfstandig het Wettelijk Minimum Loon kunnen 

verdienen aansluitend op bestaande loongebouwen bij 

CAO onderhandelingen. 

Het Realisten Promoteam van CNV Jongeren gaat langs 

bedrijven om werkgevers enthousiasmeren voor het in 

dienst nemen van Realisten (jongeren met een arbeids-

beperking). Het promotieteam bestaat uit jongeren met 

een Wajong –indicatie of jongeren met een arbeids-

beperking die onder de Participatiewet vallen. 

CNV Jongeren zorgt dat werknemers de ideale collega 

van mensen met een arbeidsbeperking worden. Deze 

ideale collega heet HARRIE. Hij of zij is Hulpvaardig, 

Alert, Realistisch, Rustig, Instruerend en Eerlijk.  

Er zijn HARRIE trainingen om een HARRIE te worden 

en te blijven. Met Expeditie HARRIE worden bedrijven 

ondersteunt in het vinden van- en geschikt maken van 

HARRIES. 

In Arbeidsmarkt en Opleidingsfondsen van verschillende 

sectoren ontwikkelt CNV samen met andere vakbon-

den en werkgevers pilots en vernieuwende projecten 

om mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te 

helpen. 

SBCM
SBCM, het Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds van de  

SW sector, heeft vanuit haar expertise en in samen-

werking met sociale werkbedrijven en reguliere 

 werkgevers een aantal praktische instrumenten 

 o ntwikkeld. Deze instrumenten kunnen werkgevers 

helpen bij het realiseren van de banenafspraak om 

125.000 extra banen te realiseren voor mensen met een 

arbeidsbeperking. Ook werkt SBCM samen met sectoren 

om extra, duurzame banen te realiseren.  

Op deze site vindt u informatie over de praktische 

 instrumenten voor werkgevers in verschillende 

 sectoren: www.sbcm.nl/sectoren/125000-banen.html

Wat is een tegenprestatie en wat is een  

participatiebaan: 

 

Bijlage 1 Bijlage 2

(bron: StimulanSZ, Erik Rutten).
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