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Geachte mevrouw Van Ark, 
 
De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) biedt werknemers – ongeacht hun juridische binding met het 
bedrijf waarvoor zij werken – een meer gelijkwaardige beloning en meer bestaanszekerheid. Bij de 
uitwerking blijkt dat de wet leidt tot hogere kosten om mensen met een verdienvermogen onder het 
wettelijke minimumloon (terug) naar werk te leiden. Om deze ‘schurende beleidsdoelen’ toch te 
kunnen waarmaken, vraagt Divosa uw aandacht. 
 
De kern van de WAB is dat mensen die op basis van detachering aan de slag gaan, recht hebben op 
dezelfde cao-afspraken als de werknemers die in dienst zijn van het bedrijf waarvoor zij werken 
(inlener). Zo wil de wetgever voorkomen dat groepen werknemers elkaar op grond van 
arbeidsvoorwaarden beconcurreren. Wie zich, net als Divosa, hard maakt voor een inclusieve 
arbeidsmarkt en meer bestaanszekerheid, schaart zich direct achter dit doel. 
 
Uitgaande van de geest van de WAB zou het voor de hand liggen om ook mensen met een 
verdienvermogen onder wettelijk minimumloon (wml) te belonen volgens de arbeidsvoorwaarden van 
de inlenende werkgever. Vanwege de verminderde productiviteit kan of wil de inlenende werkgever de 
kosten van deze arbeidsvoorwaarden niet dragen.  
 
Gemeenten en sw-bedrijven voorzien dat re-integratie van mensen met een verdienvermogen onder 
wml door de WAB op twee manieren leidt tot een forse kostenverhoging. 
 
Re-integratie met loonkostensubsidie 
Mensen met een verdienvermogen onder wml die ondersteuning krijgen vanuit de Participatiewet 
vinden hun weg (terug) naar de arbeidsmarkt steeds vaker via sw-bedrijven die de re-integratietaken 
uitvoeren voor gemeenten. Die route kan succesvol zijn omdat mensen op basis van een sobere 
arbeidsvoorwaardenregeling en loonkostensubsidie (lks) aan de slag gaan.  
 
De WAB dwingt gemeenten om de cao voor de sociale werkvoorziening (cao sw) aan te houden, 
inclusief pensioenregeling en andere arbeidsvoorwaarden. Aangezien lks is gemaximeerd tot het wml, 
draaien gemeenten en sw-bedrijven zelf op voor uitloop binnen salarisschalen en voor de kosten van 
de overige arbeidsvoorwaarden. De meerkosten bedragen naar schatting 10%. 
 
Detachering vanuit sociale werkvoorziening 
Mensen die vanuit de sociale werkvoorziening op basis van detachering aan de slag gaan, moeten 
gemeenten en sw-bedrijven voortaan belonen volgens de cao van de inlenende werkgever. Veel cao’s 
bevatten betere - en daardoor duurdere - arbeidsvoorwaarden dan de cao sw. Afhankelijk van de cao 
van de inlener stijgen de kosten met 15-25%. 
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Wat maakt detachering onder WAB zo duur? 
 

> Veel cao’s kennen lage loonschalen, maar door pensioenregelingen, 
eindejaarsuitkeringen en uitloop in de schaal liggen de kosten van veel sector-cao’s 
aanzienlijk hoger dan de arbeidsvoorwaarden die sw-bedrijven en werkcoöperaties nu 
hanteren. 

> Detachering wordt ingezet om mensen die onder de Participatiewet vallen werkervaring 
op te laten doen. Deze vorm van re-integratie wordt aanmerkelijk duurder na invoering 
van de WAB. 

> In het geval dat een werkzoekende met loonkostensubsidie bij een sw-bedrijf,  
werkcoöperatie of andere intermediair is geplaatst, mag de gemeente deze intermediair 
slechts tot het wettelijk minimumloon compenseren. De extra kosten voor 
pensioenregelingen, eindejaarsuitkeringen en uitloop in de schaal komen voor rekening 
van de intermediair. 

> Ook bestaat het risico dat mensen die in het kader van de banenafspraak al op basis van 
detachering aan het werk zijn voortaan onder een duurdere cao vallen. Hierdoor komt de 
continuïteit van de banen in gevaar. 

> Gemeenten, sw-bedrijven en werkcoöperaties die mensen detacheren zullen de cao-
afspraken van meerdere bedrijven moeten gaan uitvoeren. Detacheren wordt hierdoor 
complexer en daarmee duurder in uitvoering.  

 
Minder werkgelegenheid 
Zouden gemeenten en sw-bedrijven deze meerkosten doorberekenen aan werkgevers dan overstijgen 
de kosten de productiviteit van de medewerker. Daarmee komt naar alle waarschijnlijkheid een einde 
aan de detachering van mensen die vallen onder de banenafspraak (ca. 20% van de gerealiseerde 
plaatsingen) en de uitplaatsing van sw’ers (ca. 40% van de totale sw-populatie). 
 

Belang van detachering 
Detachering is een effectieve manier om mensen (terug) te leiden naar de arbeidsmarkt. De 
constructie biedt verder mogelijkheden om: 

> medewerkers in een opstapfase werkervaring op te laten doen bij verschillende 
werkgevers; 

> het aanbod aan (kortdurend) werk van reguliere werkgevers te benutten;  

> langdurige afspraken met reguliere werkgevers te maken over inzet van gecombineerde 
groepen van sw-medewerkers en medewerkers met loonkostensubsidie; 

> reguliere werkgevers risico’s uit handen te nemen. 
 
Klantperspectief 
Naast de financiële consequenties voorzien Divosa-leden dat mensen die worden gedetacheerd in 
wisselende branches te maken krijgen met wisselende inkomsten, betaalmomenten en 
arbeidsvoorwaarden. Zeker mensen die via de sociale werkvoorziening worden gedetacheerd zijn 
huiverig voor dergelijke wijzigingen en onzekerheid. De kans groeit daardoor dat zij bij (her)plaatsing 
liever kiezen voor werk binnen het sw-bedrijf of – nog erger – ziek uitvallen. 
 
Om te voorkomen dat medewerkers afhaken zullen sw-bedrijven nieuwe werkwijzen en oplossingen 
moeten ontwikkelen en medewerkers zorgvuldig vertrouwd moeten maken met de nieuwe situatie. 
Dat kost tijd en menskracht en dat gaat ten koste van de lopende processen.  
 
Onmogelijke keuze 
Met bovengenoemde kostenverhogingen en noodzakelijke aanpassing van de werkwijze plaatst de 
WAB Divosa-leden voor een vrijwel onmogelijke keuze: de ambitie bijstellen om zo veel mogelijk 
mensen aan het werk te krijgen, de kosten zelf dragen of vragen om een uitzondering op het 
uitgangspunt van de WAB. 
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> Accepteren dat de WAB leidt tot bijstelling van de ambitie om zo veel mogelijk mensen aan het 
werk te krijgen vinden Divosa-leden onverteerbaar. Het staat bovendien haaks op het feit dat de 
arbeidsmarkt juist nu kansen biedt aan mensen zijn aangewezen op de ondersteuning vanuit 
gemeenten en het Rijk gemeenten aanspoort om die kansen maximaal te benutten. 

> De kosten zelf dragen biedt ook geen oplossing. Dat zou alleen kunnen als de gemeentelijke 
budgetten toereikend zouden zijn. Rijk en gemeenten weten beide dat die ruimte er niet is. 
Daarvoor zijn de bezuinigingen op het participatiebudget en de sociale werkvoorziening in de 
afgelopen jaren te ingrijpend geweest. De meerkosten zouden bovendien ten laste komen van het 
budget dat gemeenten hebben om alle werkzoekenden te ondersteunen.  

> Met twee uitzonderingsbepalingen in de AMvB kan het Rijk de meerkosten voor gemeenten en sw-
bedrijven en aanpassing van werkprocessen voorkomen. Eén uitzondering voor mensen die met 
loonkostensubsidie bij sw-bedrijven aan de slag gaan en één voor mensen die vanuit het sw-
bedrijf worden gedetacheerd bij een inlenende werkgever. 

 
Samengevat 
Het kabinet streeft naar een betere balans op de arbeidsmarkt. Dat leidt naar onze verwachting 
jammer genoeg ook tot hogere kosten om het doel van de Participatiewet te bereiken. En bovendien 
vergt de wijziging met het oog op de doelgroep een zorgvuldige voorbereiding en uitvoering. 
 
Divosa vraagt het kabinet daarom om in de AMvB voor tenminste twee jaar uitzonderingsbepalingen 
op te nemen om voor de beschreven groepen mensen af te wijken van de WAB.  
 
Als het kabinet de doelen van WAB en Participatiewet beide nastreeft, kan dat alleen wanneer het 
gemeenten en sw-bedrijven compenseert voor de extra kosten en uitvoeringslasten. Divosa roept het 
kabinet daarom op om in de genoemde periode van twee jaar samen met VNG, Divosa en Cedris te 
komen tot een structurele oplossing voor de financiële consequenties en tot een zorgvuldige 
voorbereiding en uitvoering van de WAB zonder uitzonderingsbepalingen. 
 
Met hartelijke groet, 
Divosa    
 
 
 
 
Erik Dannenberg 
voorzitter  
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