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Die 125 duizend banen komen er 
wel, verwacht de voorman van de 

sw-bedrijven Job Cohen. En laat dan 
de sw-bedrijven maar aan de slag 
gaan. ‘Die modelleren de functies  

wel zo dat die geschikt worden voor 
de mensen om wie het gaat.’

TEksT: PETEr Boorsma, BEElD: PETEr arno BroEr

en oud-fractievoorzitter van de PvdA, 
voor één dag in de week voorzitter 
van Cedris, de brancheorganisatie 
voor sociale werkgelegenheid en 
arbeidsintegratie, zeg maar de sw-
bedrijven. Is die ene dag in de week 
genoeg? Cohen haalt zijn schouders 
op. “Ach, ik doe wat nodig is. Ik 
houd de tijd niet zo heel precies bij.”

De FNV is bezorgd over de herkeu-
ring van de Wajong’ers. U ook?
“Het valt grotendeels buiten ons blik-
veld, maar ik begrijp het probleem. 
Als er weinig werk is en weinig geld 
om Wajong’ers te begeleiden, kan ik 
me de bezorgdheid wel voorstellen.”

Ook Cedris maakt zich zorgen 
over het budget voor begeleiding.
“Dat is een van onze grootste zorgen. 
Er zijn heel veel kansen en moge-
lijkheden om mensen aan het werk 
te helpen. Ik ben ervan overtuigd 
dat bedrijven willen. Dat zijn ook al-
lemaal mensen met maatschappelijk 
gevoel. Ze willen er geen gedoe mee 
hebben, dus als je ze kunt ontzorgen 
denk ik dat ze van harte mee doen.
Het is belangrijk dat werkgevers ook 
een rol gaan spelen in de werkbedrij-
ven, omdat zij zo belangrijk zijn in 
de regionale arbeidsmarkt. En juist 
sw-bedrijven kunnen hun contacten 

‘ Een sociale dienst  
is een dienst, een  
sw-bedrijf een bedrijf’

 “A
ppeltaart bakken! 
Geniaal!” Het in-
terview is eigenlijk 
al afgelopen als 
Job Cohen plotse-
ling verhaalt van 

zijn bezoek aan een sw-bedrijf waar 
men de mensen appeltaarten liet 
bakken. “Daar komt van alles bij 
kijken. Je moet appels schillen, deeg 
maken, de oven opwarmen, kortom: 
samenwerken dus! Slim bedacht 
om zo werknemersvaardigheden 
op te doen. Het is maar een klein 
voorbeeld, maar dat soort creativiteit 
is er volop.”
Sinds begin vorig jaar is Job Cohen, 
oud-burgemeester van Amsterdam 

Cedris-voorzitter Job Cohen bepleit goede rolverdeling

met werkgevers aangrijpen, wat kan 
leiden tot veel meer detacheringen.
Essentieel is wel dat je mensen daar-
bij kunt begeleiden. Want de banen 
die nu worden aangeboden zijn vaak 
niet geschikt voor de mensen om wie 
het gaat. Met enige inventiviteit zijn 
ze wel geschikt te maken. In andere 
gevallen kun je werken met groepsde-
tacheringen, waarbij je mensen met 
een hoge en lage loonwaarde samen 
kunt inzetten. Dat vraagt allemaal 
begeleiding en dat kost geld. Als er 
voldoende geld is, komt het goed, zo 
niet, dan is er echt een probleem.”

Volgens de regering kan het effici-
enter en dus voor minder geld.
“Daar ben ik het op zichzelf mee 
eens. Er is nog veel te winnen in 
de samenwerking tussen sociale 
diensten en sw-bedrijven. Voor een 
deel doen die dezelfde dingen. Als je 
die bij elkaar kunt brengen is dat voor 
iedereen beter.
Onlangs was ik in IJmond; daar zijn 
ze echt ver. Het hele W-deel van de 
sociale dienst van een aantal ge-
meenten is er samengevoegd in het 
werkbedrijf. Verder is er een geza-
menlijke intake en kijken ze samen 
waar mensen aan het werk geholpen 
kunnen worden. Als je dat zo bij 
elkaar brengt, is dat efficiënter.” >
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‘ Er zijn heel veel kansen 
en ik ben ervan overtuigd 
dat bedrijven willen’
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Maar een bezuiniging van 1,6 
miljard euro op de begeleiding 
is volgens u te veel.
“Het is een enorme klap geld. Maar 
het heeft niet zo veel zin om alleen 
maar te zeggen ‘het kan niet’. We 
moeten vooral naar die efficiency 
zoeken. Daar zijn we binnen de 
sw-bedrijven ook al mee bezig. De 
vergoeding voor een sw-plaats gaat 
in de komende jaren omlaag van 
28.000 naar 22.000 euro. Die bezui-
niging realiseren binnen de sociale 
werkvoorziening gaat niet, maar we 
onderzoeken of we een stukje op 
kunnen vangen. Ook samenwerking 
met sociale diensten kan efficiency-
winst opleveren. Werkenderwijs 
moeten we zien hoever we komen.”

Komen die 125 duizend banen voor 
arbeidshandicapten er?
“Ik ben niet somber. Het is natuur-
lijk ook afhankelijk van de vraag of 
de arbeidsmarkt gaat aantrekken. 
Werkgevers willen best meewerken, 
nog los van het feit dat het quotum 
in hun nek hijgt. Ze gaan kijken bij 
sw-bedrijven, zien het enthousiasme 
en gaan er dan voor.
Of neem mensen met autisme die 
veel kunnen, maar niet in een regu-
liere baan. Als je een functie goed 

modelleert via jobcarving, dan zijn 
dit fantastische werknemers. Dan 
staan werkgevers te springen.
Of je biedt Albert Heijn en Jumbo 
volledige ontzorging, zodat ze geen 
extra werk hebben als iemand 
bijvoorbeeld ziek is. Daar liggen kan-

sen. Sw-bedrijven zijn er de afgelo-
pen jaren steeds beter in geworden: 
er werken nu al bijna 35 duizend 
mensen vanuit sw-bedrijven bij 
gewone bedrijven. En de directeuren 
en leidinggevenden van die bedrij-
ven vinden het hartstikke leuk.”

Maar waar komen die banen dan 
vandaan? We horen toch vooral 
goede intenties.
“Voor een belangrijk deel bevinden 
die zich aan de onderkant van de ar-
beidsmarkt. In groenvoorzieningen, 
schoonmaak, winkels, postdiensten. 
Vaak is het eentonig en precies afge-
bakend werk. Mensen moeten weten 
waar ze aan toe zijn. En verder: laat 
de sw-bedrijven aan de slag gaan. 
Die modelleren de baan die vervuld 
moet worden wel zo dat het past.”

Wat is uw beeld van de samen-
werking tussen sociale diensten en 
sw-bedrijven?
“Met name dat het W-deel van 
sociale diensten goed te combineren 
is met de sw-bedrijven. Daar kun 
je ook nog de uitzendbureaus bij 
inschakelen. De onderkant van de ar-
beidsmarkt bestaat deels uit mensen 
met een loonwaarde tussen de 80 en 
100 procent. Met een duwtje in de 
rug krijg je die wel aan de slag. Span-
nend is de groep met een loonwaar-
de tussen de 40 en 80 procent. Dat 
zijn mensen die niet gemakkelijk 
bij een gewone werkgever kunnen 
werken, maar die wel wat in huis 
hebben. Sw-bedrijven kunnen daar 
goed mee omgaan en voor sociale 
diensten is het een grote groep van 
mensen die ze aan het werk willen 
helpen. Bijvoorbeeld via het mixed 
people concept: groepsdetacheringen 
van zowel mensen met een hogere 
als lagere loonwaarde. Neem vakken-
vullers: één van hen met syndroom 
van Down, dat moet toch kunnen? 
De groep die daaronder zit, krijg je 
niet snel aan de slag bij een gewone 

werkgever. Daarvoor organiseer je 
zinvol werk bij sw-bedrijven.”

Ziet u grote verschillen per regio?
“Ja. In het noorden en zuiden is 
weinig werk. Verder verschilt het van 
gemeente tot gemeente. In IJmond 
hebben de wethouders een heel 
belangrijke rol gespeeld. Zij hebben 
gezegd: ‘En nu samenwerken!’”

Is de bestuurdersrol belangrijk?
“Bestuurders zijn de baas, kunnen 
het afdwingen. Daarbij moet je je 
wel realiseren dat een sociale dienst 
een dienst is en een sw-bedrijf een 
bedrijf. Hun focus is anders. Bij de 
dienst geldt dat je alles volgens de 
regels doet en mensen gelijk behan-
delt. Bij een werkbedrijf gaat het 
er uiteindelijk om of je erin slaagt 
mensen aan het werk te helpen.”

Je levert maatwerk en moet het 
gelijkheidsbeginsel loslaten?
“Je moet op zoek naar wat nodig is 
om iemand aan werk te helpen. Je 
maakt onderscheid, zoals uitzendbu-
reaus dat ook doen. Ongelijke men-
sen moet je ongelijk behandelen.”

Verwacht u verschillende 
constructies per regio?
“Die verwacht ik zeker.”

Bent u bang dat de bewindslieden 
of de Tweede Kamer daar wat aan 
willen doen?
“Ja. Ik heb ook bij de hoorzitting 
gezegd: alsjeblieft, zo min mogelijk 
regels erbij. Als het Rijk zegt: we 
doen het decentraal want decentraal 
werkt het best, dan moet je geen 
centrale regels gaan uitvaardigen.”

Is die boodschap aangekomen?
“Die boodschap moet je blijven her-
halen want elke dag komen er vragen 
van Kamerleden. Zoals laatst toen 
Ton Heerts iets zei over Wajong’ers. 
Ik begrijp de zorgen, maar doel van 

‘ Realiseer je dat 
je anders in elkaar 
zit en zoek dan de 
verbindingen’
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de Participatiewet is nu juist om alles 
bij elkaar te brengen. Uiteindelijk 
gaat het erom zo veel mogelijk men-
sen aan het werk te helpen.”

Bestaat het risico dat mensen 
buiten beeld raken omdat ze geen 
recht hebben op een uitkering? 
“Ja. Maar anderzijds: hoe meer 
mensen we aan het werk helpen, hoe 
beter. Het zou natuurlijk anders en 
eenvoudiger zijn als we een groei-
ende economie hadden.”

Liggen we op schema?
“Nee. Maar het is politiek ook 

zeer ingewikkeld allemaal. Aan de 
ene kant afspraken in een sociaal 
akkoord waarbij gemeenten niet 
betrokken waren. Dan de Tweede Ka-
mer die zegt: wij zijn er ook nog. En 
een coalitie die andere partijen nodig 
heeft voor steun in de Eerste Kamer. 
Als dat allemaal moet ingaan per 1 
januari… We’re running out of time.”

Gewoon beginnen dan maar?
“Dat gebeurt al en dat is goed.
Ondertussen zijn veel regio’s aan het 
‘voorsorteren’, zoals IJmond. Met het 
risico dat het later net allemaal wat 
anders moet dan het nu lijkt.”

Is het principe van ‘eigen verant-
woordelijkheid’ niet doorgeslagen?
“Het is goed dat het begint bij eigen 
verantwoordelijkheid, bij zo min 
mogelijk afhankelijkheid. Werkende 
mensen zijn gezonder, zorgen niet 
voor overlast… Maar voor wie ook 
met jobcarving niet aan het werk 
kan, moet je er als samenleving zijn. 
Dat is een belangrijke waarde. Daar-
in moeten we een balans vinden.”

Vertrouwt u op het behoud van de 
expertise van de sw-bedrijven?
“Dat is aan gemeenten, maar die zijn 
nog niet allemaal overtuigd. Ik hoop 
dat ze inzien dat sw-bedrijven voor 
veel mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt een goede rol kunnen 
spelen met een enorme creativiteit.”

Bestaat er binnen de sw-bedrijven 
veel angst voor het onbekende?
“De directeuren die ik zie, zien meer 
de kansen dan de bedreigingen.” 

Wat heeft u binnen de sector het 
meest verrast?
“Niets. Ik kende de sector al een 
beetje en het zijn leuke mensen.”

Welke argumenten halen bedrijven 
nu over de streep?
“In bedrijven werken mensen zoals 
jij en ik, met gevoel voor maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid. Die 
willen geen verlies lijden en er even-
tueel iets beter van worden. En ze 
moeten er geen gedoe mee hebben. 
Die werkgevers kun je ontzorgen. 
Verder kun je gebruik maken van 
de expertise van het sw-bedrijf om 
dat deel van het werk zo te maken 
dat het past bij de mensen om wie 
het gaat. Wist je dat alle maxi cosi’s 
gemaakt worden door mensen met 
een handicap? Dat kan in samen-
werking met sociale diensten. Het 
belangrijkste is: realiseer je dat je 
anders in elkaar zit en zoek dan de 
verbindingen!” *

Job Cohen 
in ’t kort
Job Cohen (Haarlem, 1947) 
studeerde Rechten in Gro-
ningen en werkte daarna 
twaalf jaar bij de Univer-
siteit van Maastricht, de 
laatste jaren als rector 
magnifi cus. In de jaren 
negentig was hij tweemaal 
staatssecretaris, eerst van 
Onderwijs, later van Jus-
titie. In 2000 werd Cohen 
burgemeester van Amster-
dam, een functie die hij in 
2010 verruilde voor die van 
politiek leider van de PvdA. 
In 2012 trok hij zich terug 
uit de politiek. Afgelopen 
zomer volgde hij Iris van 
Bennekom op als voorzit-
ter van Cedris.


