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“Op weg naar de toekomst”

Naar een effectieve, werkzame, financieel haalbare inzet 

van kennis en expertise.   



Participatiewet en Sociaal Akkoord

Doel:  Meer mensen aan het werk:

✓ Regie bij gemeenten

✓ 125.000 banen extra bij ‘reguliere’ werkgevers 

✓ 30.000 plekken met beschut werk 

✓ 35 arbeidsmarktregio’s met 35 werkbedrijven 

✓ Voorzieningen voor werkgevers

Maar ook, afsluiting: 

✓ WSW: 105.000 (waarvan ca 28.000 Wajong)  gemeenten/GR

✓ Wajong:  250.000 (waarvan ca 55.000 werken)  UWV

ondersteuning en 

begeleiding voor 

> 155.000 mensen 



Waar doen we het voor ? 

“48% bijstandsgerechtigden heeft een 

arbeidshandicap” (SCP)



Waar doen we het voor ? (3)

“Arbeidsgehandicapten ruim 

2x zo vaak werkloos”



Waar staan we nu ? (1) 

“Meer inclusiviteit, maar de arbeidsparticipatie daalt.”



Waar staan we nu ? (2) 



Ontwikkeling banen met LKS



Inzet loonkostensubsidie

Inspiratie-tool “werk bespaart bijstand” ontwikkeld, samen met



Ontwikkeling beschut werk

740

458

0

100

200

300

400

500

600

700

800

zelfmelders 2017

positief advies

negatief advies

440

102

0

100

200

300

400

500

600

700

800

via gemeenten 2017

positief advies

negatief advies

69%

31%

aanvragen beschut werk 2017 

Zelfmelders

Tussenstand sept 2017: 1067x nieuw beschut werk

Groei in ‘17: ca 100 per mnd (zou 200 moeten zijn)



Financiële ontwikkeling Sw-bedrijven



Financiële vooruitzichten (1)

“Het resultaat van de sector wordt slechter en 

financieel toekomstbeeld is zeer instabiel”

“deze decentralisatie is in een te krappe jas weggezet” (Ton Heerts, FNV)
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Financiële vooruitzichten (2)

Zonder ingrijpen stijgt het tekort per WSW-plek met 300%: 

• van 900 naar ca 3000 euro

Dit tekort wordt veroorzaakt door: 

• (te) forse bezuiniging op de rijkssubsidie WSW

• onjuist gebleken uitstroomcijfers

• wijzigende wetgeving (Lage Inkomens Voordeel)



Toekomst scenario’s (1)

“Naar het SW-bedrijf van de 21e eeuw” 

“Het werk/leer-bedrijf van de regio”

“Sociaal Ondernemen als aanjager van arbeidsparticipatie”



SER-advies voor 6 functionaliteiten: 

“Een adequate sociale infrastructuur bevat een aantal onderling samenhangende 

functionaliteiten […]  in het belang van de kwetsbare groep én werkgevers : 

■ werkgevers adviseren en helpen bij aanpassing van werkprocessen op maat; 

■ bieden van een voorziening voor beschut werk; 

■ bieden van goede matching en begeleiding: het in kaart brengen van vraag en 

aanbod met de bijbehorende competenties, alsmede inzet jobcoaches en 

banenmakelaars; 

■ ontwikkelen van werknemersvaardigheden: startklaar maken van mensen; 

■ inspelen op en samenwerken met lokale en regionale werkgeversnetwerken; 

■ bieden van detacheringsfaciliteiten naar reguliere werkgevers.”



Toekomst scenario’s (2)

Het ‘krimp-model’ van ‘uitsluitend’ de WSW 

is het duurst door 5-voudige krimp

1. Rijkssubsidie (daalt)

2. Populatie (krimpt)

3. Productie (neemt af, o.a. door vergrijzing)

4. Expertise (verdwijnt)

5. Werkgelegenheid (verdwijnt, opdrachten teruggeven) 

 Beperkte mogelijkheden voor lagere overhead 

(kosten per werknemer stijgen sterk)

 Afbouwen zelf kost ook geld (ontslag/transitie/afboeken)

 Kwalitatief en kwantitatief is het slechtste scenario

 Hoge kosten, weinig maatschappelijke baten



Toekomst scenario’s (3) 

Verschillende modellen, o.a.: 

• Fusie-organisatie Werk en Inkomen

• Werk-leer Bedrijf

• Sociale Onderneming 

Voorwaarden voor succes: 

• Heldere rol / taak / opdracht 

• Niet teveel ‘knips’ in de keten

• In- en doorstroom stroom nieuwe doelgroepen

• Partnerschap (als cultuur/houding)

• Reken ‘integraal’; betrek besparing I-deel erbij

• Voldoende schaal voor borging expertise

• Aandacht voor cultuur-aspecten en handelingsvrijheid

Te maken keuzes, o.a: 

• Samenhangend diensten tbv ondersteunen doelgroep en/of ontzorgen werkgever

• Inzetten van bestaand werk voor nieuwe groep (‘granieten bestand’, 

statushouders, vso/pro, GGZ)



‘Valkuilen’

• Discussie over ‘governance’ (‘de GR’) wordt verward met discussie over 

het functioneren van het bedrijf

• Er wordt ‘te smal’ gekeken, bijv:

- alleen naar WSW (‘oude wereld’)  te weinig perspectief:

- inverdien effect i-deel genegeerd (loonkostensubsidie als kans)

- 1/3 instroom beschut + 2/3 mogelijkheden LKS

• Niet alle functionaliteiten worden in business-case meegenomen

• Regie ≠ uitvoering (!)

• Waarde van specialistische expertise 

i.r.t. omvang wordt niet meegewogen

• Oordeel/wensen werkgevers over dienstverlening 

blijven onbekend



Fusie-organisatie

Kenmerken:

• Overwegend in middelgrote gemeenten

• Meestal geen verbinding met zorg/jeugd

• Ca. 30% van de vml SW-bedrijven

• Zwaartepunt op “werken dankzij” (reintegratie, matching, uitstroom)

Kansen:  

• Verbinding met inkomen en armoede

• Integraal inzicht in de gehele doelgroep

• Zowel i-deel als p-deel in één organisatie

• Sterke oriëntatie op uitstroom

Risico’s:

• Omvang (te groot voor efficiëntie en/of maatwerk)

• Cultuurverschillen binnen één organisatie

• Verlies marktoriëntatie/ondernemerscultuur (té publiek)

“Verbinder van werk met inkomen en armoede”



Werk/leer-bedrijf

Kenmerken:

• Komt vaker voor bij G32/100.000+ gemeenten

• ‘knip’ tussen inkomen en participatie/werk

• Inkomen vaak verbonden met zorg/welzijn/jeugd, evt in combi met wijkgericht werken

• Ca. 25% van de vml SW-bedrijven

• Zwaartepunt op “werken via” (detacheren, jobcoach) en “werken dankzij” (reintegratie, 

matching, uitstroom)

Kansen:  

• Sterke oriëntatie op de reguliere arbeidsmarkt (combi met WSP)

• Dankzij eigen diensten en productie ook leerbedrijf voor onderwijs

• Specialist in begeleiding en ontzorging (sterke competenties)

• Hybride vorm biedt diversere kansen voor medewerkers. 

Risico’s:

• Te grote afstand tot sociale dienst/sociaal domein

• Instroom nieuwe doelgroep blijft achter

• Financiële voordelen worden ‘elders’ behaald

“specialist op de brug tussen uitkering en werk”



Sociale Onderneming

Kenmerken:

• Financieel sterk, door goede producten en diensten portfolio

• Heeft een beperkte uitstroom-doelstelling

• Ca. 10-15 % van de vml SW-bedrijven

• Zwaartepunt op “werken bij” (werkgeverschap, functiecreatie, werk op maat)

Kansen:  

• Treedt op als werkgever, voor (veel) verschillende doelgroepen (mixed people)

• Optimalisering van het verdienvermogen (beperking lokale bijdrage)

• Biedt ruimte aan gemeenten om zelf maatwerk op re-integratie te doen.

Risico’s:

• Geen nieuwe instroom, want niet opgenomen in de keten (W&I/Soc Dienst/WSP).

• Bedrijfseconomische verantwoordelijkheid (bijv recessie of noodzaak herinvestering)

• Mensen stromen niet door naar reguliere bedrijven

“Ondernemer tussen ondernemers”



“bestemming bereikt”


