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Inleiding
Met de invoering van de Participatiewet en de Wmo 2015 zijn 

gemeenten verantwoordelijk voor de participatie van mensen met een 

lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. Dat is een lastige 

maar ook kansrijke opgave: het onoverzichtelijke en verkokerde veld 

van beschermd werk en arbeidsmatige dagbesteding kan tot een goed 

functionerend geheel worden gesmeed. 

In deze publicatie gaan we op zoek naar hoe dat het beste georga-

niseerd kan worden. We willen dat mensen met een arbeidshandicap 

zo veel mogelijk meedoen en niet voor spek en bonen. Hoe kunnen 

gemeenten in overleg met werkgevers, zorginstellingen, SW-bedrijven 

en andere betrokken partijen samen ervoor zorgen dat deze mensen 

écht mee kunnen doen als het gaat om werk?
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Werk voor mensen met een 
arbeidsbeperking vanaf 2015 

Arbeidsmatige dagbesteding Beschut werken Garantiebanen (baanafspraak) Regulier werk

Voor wie? Mensen die (waarschijnlijk) niet 

of zeer beperkt tot loonvormen-

de arbeid in staat zijn, maar wel 

in georganiseerd verband naar 

vermogen werkzaamheden  

kunnen verrichten.

Mensen die alleen onder aangepaste omstandig-

heden in staat zijn tot loonvormende arbeid en 

daarbij begeleiding nodig hebben.

Mensen die in staat zijn tot loonvormende arbeid 

maar ook met begeleiding en ondersteuning het  

minimumloon niet kunnen verdienen.

Mensen die werken in reguliere 

baan, dus 100 procent loon- 

vormende arbeid, kunnen  

verrichten zonder begeleiding.

Voor wie?

Doel •	 Dagbesteding

•	 Veilige structuur

•	 Opdoen van competenties 

en zo mogelijk aanleren van 

arbeidscompetenties

•	 Een beschutte werkplek

•	 Veilige structuur

•	 Opdoen van competenties en zo mogelijk  

aanleren van arbeidscompetenties

•	 Economische zelfstandigheid

•	 Duurzaam werken

•	 Opdoen en uitbreiden van arbeidscompetenties

•	 Indien mogelijk doorgroei naar regulier werk

•	 Economische zelfstandigheid

•	 Regulier werk

•	 (Economische) zelfstandigheid

Doel

Regeling •	 Tot en met 2014: AWBZ

•	 Vanaf 2015: Wmo voor  

extramurale cliënten

•	 Beschut werken is een nieuw instrument om 

mensen in een beschermde werkomgeving te 

laten werken bij de gemeente, een werkge-

ver of een SW-bedrijf. Deze plekken worden 

betaald vanuit de Participatiewet.

•	 Uitvoering bij gemeente; gemeente vraagt 

UWV om indicatie.

•	 Werknemer kan op proef bij werkgever starten  

met behoud van uitkering. Kosten voor extra  

begeleiding op de werkplek worden gefinan-

cierd vanuit de Participatiewet.

•	 Uitvoering bij gemeente in afstemming met  

Regionaal Werkbedrijf.

Een baan bij een reguliere 

werkgever.

Regeling

Inkomen / 

financiering

•	 Er is geen directie relatie  

tussen de uitkering en de op-

brengsten van arbeids- 

matige dagbesteding. 

•	 Deelnemers ontvangen een 

Participatiewet-, Wajong- 

of WIA-uitkering of zijn 

afhankelijk van inkomsten  

van ouders of partner.

•	 De werknemer heeft meestal een dienstver-

band bij gemeente of bij een aan de gemeente 

gelieerde organisatie. 

•	 De werknemer ontvangt ten minste het wet-

telijk minimumloon.

•	 Afhankelijk van de loonwaarde van de werkne-

mer kan de gemeente tot maximaal  

70 procent van het wettelijk minimumloon  

als loonkostensubsidie inzetten. Dit wordt  

gefinancierd uit het budget voor uitkeringen.

•	 Afhankelijk van loonwaarde van de werknemer  

kan de gemeente tot maximaal 70 procent van  

het wettelijk minimumloon als loonkosten- 

subsidie inzetten voor de werkgever. Dit wordt 

gefinancierd uit het budget voor uitkeringen.

Werkgever betaalt loon. Inkomen / 

financiering

Bijzonderheden Er zijn nu 30.000 tot 40.000 

mensen die aan arbeidsmatige 

dagbesteding doen.

•	 De circa 100.000 SW’ers – veelal werkzaam in 

een sociale werkvoorziening – blijven tot aan 

hun pensioen hun WSW-rechten houden.

•	 Het aantal beschut werkplekken groeit van  

800 in 2015 tot 30.000 in 2040.

•	 Tot 2026 komen er 125.000 banen bij voor  

mensen met een arbeidsbeperking: 100.000 in  

de marktsector en 25.000 bij de overheid.

•	 Garantiebanen staan ook open voor Wajong- 

doelgroep en mensen die in 2014 op de  

wachtlijst stonden van de WSW.

Bijzonderheden
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Arbeidsmatige dagbesteding Beschut werken Garantiebanen (baanafspraak) Regulier werk

Voor wie? Mensen die (waarschijnlijk) niet 

of zeer beperkt tot loonvormen-

de arbeid in staat zijn, maar wel 

in georganiseerd verband naar 

vermogen werkzaamheden  

kunnen verrichten.

Mensen die alleen onder aangepaste omstandig-

heden in staat zijn tot loonvormende arbeid en 

daarbij begeleiding nodig hebben.

Mensen die in staat zijn tot loonvormende arbeid 

maar ook met begeleiding en ondersteuning het  

minimumloon niet kunnen verdienen.

Mensen die werken in reguliere 

baan, dus 100 procent loon- 

vormende arbeid, kunnen  

verrichten zonder begeleiding.

Voor wie?

Doel •	 Dagbesteding

•	 Veilige structuur

•	 Opdoen van competenties 

en zo mogelijk aanleren van 

arbeidscompetenties

•	 Een beschutte werkplek

•	 Veilige structuur

•	 Opdoen van competenties en zo mogelijk  

aanleren van arbeidscompetenties

•	 Economische zelfstandigheid

•	 Duurzaam werken

•	 Opdoen en uitbreiden van arbeidscompetenties

•	 Indien mogelijk doorgroei naar regulier werk

•	 Economische zelfstandigheid

•	 Regulier werk

•	 (Economische) zelfstandigheid

Doel

Regeling •	 Tot en met 2014: AWBZ

•	 Vanaf 2015: Wmo voor  

extramurale cliënten

•	 Beschut werken is een nieuw instrument om 

mensen in een beschermde werkomgeving te 

laten werken bij de gemeente, een werkge-

ver of een SW-bedrijf. Deze plekken worden 

betaald vanuit de Participatiewet.

•	 Uitvoering bij gemeente; gemeente vraagt 

UWV om indicatie.

•	 Werknemer kan op proef bij werkgever starten  

met behoud van uitkering. Kosten voor extra  

begeleiding op de werkplek worden gefinan-

cierd vanuit de Participatiewet.

•	 Uitvoering bij gemeente in afstemming met  

Regionaal Werkbedrijf.

Een baan bij een reguliere 

werkgever.

Regeling

Inkomen / 

financiering

•	 Er is geen directie relatie  

tussen de uitkering en de op-

brengsten van arbeids- 

matige dagbesteding. 

•	 Deelnemers ontvangen een 

Participatiewet-, Wajong- 

of WIA-uitkering of zijn 

afhankelijk van inkomsten  

van ouders of partner.

•	 De werknemer heeft meestal een dienstver-

band bij gemeente of bij een aan de gemeente 

gelieerde organisatie. 

•	 De werknemer ontvangt ten minste het wet-

telijk minimumloon.

•	 Afhankelijk van de loonwaarde van de werkne-

mer kan de gemeente tot maximaal  

70 procent van het wettelijk minimumloon  

als loonkostensubsidie inzetten. Dit wordt  

gefinancierd uit het budget voor uitkeringen.

•	 Afhankelijk van loonwaarde van de werknemer  

kan de gemeente tot maximaal 70 procent van  

het wettelijk minimumloon als loonkosten- 

subsidie inzetten voor de werkgever. Dit wordt 

gefinancierd uit het budget voor uitkeringen.

Werkgever betaalt loon. Inkomen / 

financiering

Bijzonderheden Er zijn nu 30.000 tot 40.000 

mensen die aan arbeidsmatige 

dagbesteding doen.

•	 De circa 100.000 SW’ers – veelal werkzaam in 

een sociale werkvoorziening – blijven tot aan 

hun pensioen hun WSW-rechten houden.

•	 Het aantal beschut werkplekken groeit van  

800 in 2015 tot 30.000 in 2040.

•	 Tot 2026 komen er 125.000 banen bij voor  

mensen met een arbeidsbeperking: 100.000 in  

de marktsector en 25.000 bij de overheid.

•	 Garantiebanen staan ook open voor Wajong- 

doelgroep en mensen die in 2014 op de  

wachtlijst stonden van de WSW.

Bijzonderheden

*  N.B. Binnen de Participatiewet zijn er hiernaast ook mogelijkheden en middelen voor participatieplaatsen en sociale activering.

Met de Participatiewet en de nieuwe Wmo onderscheiden we voor mensen met een arbeidsbeperking 

vier mogelijkheden* om te werken: arbeidsmatige dagbesteding, beschut werk, een garantiebaan en  

regulier werk. Idealiter vormen deze vier mogelijkheden een continuüm waarin mensen zich heen en 

weer kunnen bewegen, al naar gelang de omvang van hun arbeidsbeperking. In de praktijk werkt dit 

nog niet zo, en is het lang niet altijd even gemakkelijk om de stap naar meer of minder begeleiding  

te maken. Hieronder een ‘ideaaltypisch’ overzicht van de verschillende vormen.
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Ooit werden mensen met een (arbeids)beperking buiten de samenleving geplaatst. 

Momenteel zijn we op de weg terug en maken zij zoveel mogelijk onderdeel uit van  

de samenleving. Dat betekent ook: een vorm van werk, liefst bij gewone bedrijven.  

Maar zeker 60.000 tot 70.000 Nederlanders zijn daar niet zomaar toe in staat. 

1   Een nieuw werkveld voor  
de meest kwetsbaren
Van afzondering naar meedoen
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De historische beelden zijn terug te zien op YouTube: een ontroerde 

Mies Bouwman die aan televisiekijkend Nederland laat weten dat 

twaalf miljoen gulden is ingezameld voor een eigen woonwijk voor ‘de 

gehandicapte medemens’. Het tv-programma Open het Dorp (1962) 

was een mijlpaal. Niet alleen omdat het de eerste grote geldinzame-

lingsactie was op de Nederlandse televisie, maar ook omdat Het Dorp 

in Arnhem een belangrijk symbool zou worden van het afscheiden van 

mensen met een beperking. De enkele honderden inwoners hoefden 

in principe hun wijk niet meer uit. Er was alles wat ze nodig hadden: 

verzorging, winkels, dagactiviteiten.

Wat gebeurde met mensen met een fysieke handicap, voor wie Het 

Dorp in eerste instantie was bedoeld, gebeurde ook met mensen met een 

verstandelijke beperking of een psychiatrische aandoening. In de loop 

van de twintigste eeuw werden zij zoveel mogelijk buiten de samen- 

leving geplaatst. Er verrezen grootschalige instituten, meestal buiten de 

stad, waarin zij werden opgevangen. Ze waren er verzekerd van zorg en 

dagbesteding, zoals spelletjes, schilderen of handvaardigheid.

Tegelijkertijd werd het werk voor mensen met een (arbeids)beper-

king gescheiden georganiseerd. In 1969 werd de Wet sociale werkvoor-

ziening (WSW) ingevoerd. De gemeentelijke werkplaatsen waren be-

doeld voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische 

handicap die weliswaar tot arbeid in staat waren, maar alleen onder 

aangepaste omstandigheden.

Vermaatschappelijking van zorg
Twijfels over de intramuralisatie, zoals het in vaktermen heette, waren 

er van meet af aan. Ze kregen in de loop van de decennia de overhand. 

Want werden de bewoners (en werknemers) niet te sterk geïsoleerd 

van de rest van de maatschappij? Was dat geen ontkenning van de 

menselijke behoefte om deel te nemen aan de samenleving? Beperkte 

je hun mogelijkheden tot ontwikkeling niet? Andersom: raakte de  

samenleving niet vervreemd van kwetsbare mensen? Bovendien rezen 

de kosten van de zorg de pan uit. Bezuinigingen waren noodzakelijk.

Sinds een jaar of vijftien is daarom sprake van een omgekeerde 

trend: extramuralisatie, oftewel het opheffen van de gebouwde schei-

dingen. Wederom kun je Het Dorp in Arnhem als symbool beschouwen. 

Na de vermaat-

schappelijking  

van de zorg wordt 

nu ook het werk 

van kwetsbare 

mensen vermaat- 

schappelijkt.
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De oude wijk bestemd voor mensen met een beperking gaat tegen de 

vlakte. Daarvoor in de plaats moet een gemengde wijk verrijzen, voor 

inwoners met én inwoners zonder beperking. De eerste groep kan een 

zo normaal mogelijk leven lijden, is de gedachte, de tweede groep kan 

hier en daar wat ondersteuning bieden.

Het heet ook wel de vermaatschappelijking van de zorg, een pro-

ces dat ‘een beetje is mislukt,’ zoals sociologe Loes Verplanke meent. 

Ze deed onderzoek naar de gevolgen voor psychiatrische patiënten 

en mensen met een verstandelijke beperking. Haar conclusie: ‘Dat de 

samenleving mensen met een beperking gezellig met zijn allen helpt, 

is een te rooskleurig beeld. Voorheen was er altijd een hulpverlener 

in de buurt, als een rots in de branding. In de nieuwe situatie worden 

mensen te veel aan hun lot overgelaten. Het resultaat is dat ze blij zijn 

met een eigen huis en baas over de afstandsbediening. Maar ook dat 

ze tot diep in de nacht met chips voor de tv zitten en zich eenzaam en 

verloren voelen.’

Volgens Verplanke is de vermaatschappelijking in veel gemeenten 

verengd tot zelfstandig wonen, terwijl voor ware vermaatschappelij-

king meer nodig is. Zoals het helpen van mensen bij het aangaan van 

contacten in hun buurt, hen begeleiden om tot een goede daginvul-

ling te komen.

Vermaatschappelijking van arbeid 
Je zou kunnen zeggen dat met de Participatiewet, ingegaan per 2015, 

nu ook het werk van mensen met een beperking wordt vermaatschap-

pelijkt. Het is de bedoeling dat de circa honderdduizend mensen die 

nu in dienst zijn bij een sociale werkvoorziening uitstromen, liefst  

naar een reguliere werkgever. Nieuwe instroom naar de gemeentelijke 

sociale werkplaatsen is stopgezet. Dat betekent dat de sociale werk-

voorzieningen zoals we die nu kennen zullen uitsterven – een proces 

dat decennialang kan duren, omdat de zittende werknemers hun rech-

ten als werknemer van een sociale werkvoorziening behouden en tot 

dusver nauwelijks uitstromen.

Mensen die voorheen in aanmerking kwamen voor een plaats 

bij een sociale werkvoorziening, komen vanaf 2015 in het reguliere 

bestand van de sociale dienst (of dienst Werk en Inkomen) van de 

gemeente. Deze dienst moet proberen hen naar een werkgever te 

leiden. Zo lang dat niet lukt moet de gemeente hen voorzien van een 

(bijstands)uitkering.

Gemeenten zullen werkgevers daarom proberen te stimuleren om 

omstandigheden te creëren waarin mensen met een beperking kunnen 

functioneren. Werkgevers kunnen worden gecompenseerd met een 

loonkostensubsidie. 
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Een kwetsbare groep van minimaal 60 à 70.000 mensen

Evengoed blijven er mensen van wie de lichamelijke, verstandelijke 

of psychische beperkingen zoveel begeleiding of aanpassingen op de 

werkvloer vergen dat zij erg lastig bij bedrijven zijn onder te brengen. 

Voor hen moeten gemeenten ‘beschutte werkplekken’ gaan creëren, 

een beschermde werkomgeving bij een werkgever of ergens anders, 

bijvoorbeeld bij een SW-bedrijf. Het is de bedoeling dat als in 2040 alle 

huidige werknemers van de sociale werkvoorziening (zo’n 100.000) zijn 

uitgestroomd, er 30.000 nieuwe beschutte werkplekken zijn gecreëerd.

Daarnaast zijn er ook 30.000 à 40.000 mensen die, meestal bij zor-

ginstellingen, aan arbeidsmatige dagbesteding doen: dagbesteding 

die op werk lijkt. Het zijn mensen die een uitkering ontvangen (veelal 

Wajong of bijstand). Tot 2015 werden hun dagbestedingsactiviteiten 

betaald uit de AWBZ. Vanaf 2015 financieren gemeenten deze activi-

teiten in het kader van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteu-

ning (Wmo).

De twee groepen – SW’ers en arbeidsmatige dagbesteders – verto-

nen een overlap. Je zou kunnen zeggen dat de ‘onderkant’ van de SW-

groep lijkt op de ‘bovenkant’ van de arbeidsmatige dagbesteders. Het 

gaat om mensen met weliswaar behoorlijke beperkingen, maar onder 

aangepaste omstandigheden zijn zij in staat tot loonvormende arbeid, 

ook al is hun loonwaarde minimaal. Ze kunnen eenvoudig inpakwerk 

doen, maar soms ook hoogwaardig productiewerk (bijvoorbeeld print-

platen maken).

Hoewel de groepen, in elk geval voor een deel, op elkaar lijken zijn 

ze gescheiden. De ene groep (SW’ers) valt onder een regime van wer-

ken, de andere (arbeidsmatige dagbesteders) onder een regime van 

zorg. Het zijn twee verschillende werelden. Met eigen regels, eigen  

financiering en een eigen cultuur, waartussen het bijna onmogelijk 

heen en weer bewegen is (zie kader).

Een nieuw werkveld, hoe ziet dat eruit?
Met de invoering van de Participatiewet en de Wmo 2015 komt de 

verantwoordelijkheid voor de geschetste minimale groep van 60.000 

à 70.000 mensen in één hand te liggen: de gemeenten. Dat biedt een 

uitgelezen kans de arbeidsmogelijkheden van de meest kwetsbare 

mensen samenhangend te organiseren, in een nieuw integraal werk-

veld. Een werkveld dat eenvoudiger en flexibeler is, aansluit bij de 

behoeften en het vermogen van de doelgroep op het vlak van arbeid 

en zorg, en zoveel mogelijk deel uitmaakt van de samenleving. 

Hoe kan dat het beste worden vormgegeven? Dat is de hoofdvraag 

die we in deze publicatie onderzoeken. We maken daarbij gebruik van 

suggesties die naar voren kwamen tijdens een discussiebijeenkomst 

met tien mensen uit de praktijk, vertegenwoordigers van cliënten, 

De verantwoor-

delijkheid voor 

een minimale 

groep van 60.000 

à 70.000 meest 

kwetsbare mensen  

komt in één hand 

te liggen: de  

gemeenten.  

Dat biedt een  

uitgelezen kans. 
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VAN TWEE WERELDEN NAAR ÉÉN WERKVELD

De geschetste groep van zeker 60.000 tot 

70.000 meest kwetsbare mensen die in staat 

zijn om te werken, is afkomstig uit twee 

werelden. Enerzijds zijn er de mensen die aan 

arbeidsmatige dagbesteding doen. Anderzijds 

zijn er de SW’ers. De groepen overlappen 

elkaar – het gaat voor een deel om mensen 

met vergelijkbare beperkingen en behoeften 

– maar ze vallen onder andere regelingen, 

met een andere vorm van financiering en een 

andere cultuur:

* De 30.000 à 40.000 mensen die in Nederland 

aan arbeidsmatige dagbesteding doen heb-

ben een verstandelijke, lichamelijke of psychi-

sche beperking – of een combinatie daarvan. 

Onder begeleiding van meestal een zorgin-

stelling werken ze in het groen, maken ze 

tassen of pakken ze bijvoorbeeld materiaal in 

van een groothandel. Ze vormen de ‘boven-

laag’ van de dagbesteders en ontvangen vaak 

een Wajong of WIA-uitkering. De financie-

ring van hun dagbestedingsactiviteiten, zoals 

de kosten van begeleiding en accommodatie, 

is per 2015 over gegaan van de Algemene 

Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de 

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 

waarvoor gemeenten verantwoordelijk zijn.

* Daarnaast zijn er werknemers van sociale 

werkplaatsen, waarvan de instroom welis-

waar is gestopt, maar waar nog ongeveer 

100.000 mensen in zitten. Voor mensen die 

in de toekomst op beschut werk zijn aan-

gewezen, moeten gemeenten van 2015 tot 

2040 30.000 nieuwe beschutte (beschermde) 

werkplekken creëren. De rest van de mensen, 

is de inzet, vindt onderdak bij een reguliere 

werkgever. 

Hoewel de twee groepen voor een deel op 

elkaar lijken, zijn hun regelingen tot dusver 

verkokerd. Zo kun je op de meeste plekken 

in Nederland met een indicatie voor dagbe-

steding geen opstap maken naar de sociale 

werkvoorziening, ook al blijk je daar goed te 

passen. Andersom zijn SW’ers hun leven lang 

‘beschermd’ door een SW-indicatie, die je een 

soort ambtenarenstatus geeft, ook al zouden 

sommigen bij de dagbesteding meer op hun 

plaats zijn. De indicatie die ooit is gesteld,  

bepaalt de mogelijkheden.

Nu alles in handen is van gemeenten, is 

de uitdaging het werkveld voor deze groep 

kwetsbare mensen als een geheel te organi-

seren. Gemeenten doen er daarbij goed aan 

intern een brug te slaan tussen de verschil-

lende rollen die zij naar burgers aannemen. 

Er zijn praktijkvoorbeelden bekend van bur-

gers die betrokken zijn bij wijkinitiatieven en 

daarmee een goede invulling geven aan de 

Wmo-doelstellingen. Maar zij moeten met dat 

vrijwilligerswerk stoppen, op straffe van het 

verlies van hun uitkering, omdat er volgens de 

dienst Werk & Inkomen van de gemeente een 

snellere weg zou zijn naar betaalde arbeid. Het 

is van belang dat handhaving vanuit de Partici-

patiewet, de activering vanuit de Wmo niet in 

de weg staat.
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aanbieders en gemeente (hoofdstuk 2). Daarnaast legden we ons oor 

te luister bij nog eens vijf vernieuwende professionals (hoofdstuk 3).

Op dit moment gaat het nog niet helemaal goed in de ondersteu-

ning van het ‘maatschappelijk meedoen’, zoals we in het vervolg zullen 

zien. Meer dan wat mensen kunnen en willen, staan de regelingen, 

indicaties en gescheiden financieringsstromen centraal.

Aan het slot zetten we de voornaamste opgaven voor gemeenten op 

een rij (hoofdstuk 4). Wat kunnen gemeenten doen om hun inspannin-

gen vanuit de Participatiewet en de Wmo beter tot hun recht te laten 

komen? Welke nieuwe aanpak(ken) kunnen gemeenten samen met 

het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties tot stand brengen, 

die maken dat meer mensen kunnen meedoen?

Decentralisatie: bezuinigingen en kansen
Het is geen gemakkelijke opgave voor gemeenten, mede omdat aan de 

decentralisatie behalve nobele motieven – minder bureaucratie, meer 

maatwerk, meer uitgaan van eigen kracht van mensen – nog een ander 

motief ten grondslag ligt: het moet allemaal goedkoper. Met de Par-

ticipatiewet hoopt de overheid een besparing van 1,3 miljard euro te 

realiseren. De overgang van AWBZ naar Wmo gaat daarnaast gepaard 

met 25 procent minder budget. Voor het helpen van de genoemde 

groep van 60.000 à 70.000 mensen is al met al minder geld.

Het krimpen van budgetten brengt onvermijdelijk het maken van 

(soms pijnlijke) keuzes tussen mensen of doelgroepen met zich mee. 

Welke mensen begeleiden we wel en welke niet? Er bestaat een le-

vensgroot risico dat juist de meest kwetsbare groep de dupe wordt. 

Zo ontvangen mensen die aan arbeidsmatige dagbesteding doen vaak 

een Wajong-uitkering, waarvan de toelatingseisen vanaf 2015 flink zijn 

aangescherpt (duurzaam volledig arbeidsongeschikt). Dat betekent dat 

mensen die slechts ten dele arbeidsongeschikt zijn gewone bijstand 

zullen ontvangen. Wanneer een gemeente keuzes moeten maken tus-

sen mensen die ze wil begeleiden naar passend werk, is de kans groot 

dat ze deze groep niet als prioriteit ziet. Daarmee dreigen ze buiten de 

boot te vallen. 

Tegelijkertijd lijkt er nog nooit zoveel consensus geweest over  

belang en noodzaak van (arbeids)deelname aan de samenleving van 

deze kwetsbare groep mensen. Zorginstellingen zijn de laatste jaren 

meer vraaggericht gaan werken: ze leveren vaker producten en dien-

sten met maatschappelijke of economische waarde. Werkgevers- en 

werknemersorganisaties hebben afgesproken tienduizenden banen te 

creëren voor mensen met beperkingen, oplopend tot 125.000 in 2025. 

En ook bij cliënten(organisaties) zelf leeft de sterke behoefte om  

zoveel mogelijk ‘gewoon mee te doen’. 
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Terug naar vroeger?

In zekere zin bewegen we terug naar hoe het was voorafgaand aan 

de intramuralisatie. Naar vroeger, toen ‘mensen met een vlekje’ vaak 

gewoon onderdak vonden bij de loodgieter uit het dorp, in de appel-

boomgaard werkten, bij de fabriek of de bakkerij. Er waren altijd wel 

klusjes te doen. Binnen de zuilen was er georganiseerde solidariteit. 

(Al moeten we vroeger niet idealiseren, want veel mensen met een 

beperking werden toen aan hun lot over gelaten). 

De kunst is om het ideaal waaraan we denken bij ‘vroeger’ een 

plek te geven in de huidige samenleving, die veel complexer is, soci-

aal minder gebonden en misschien ook wel zakelijker. Het gevaar is 

dat gemeenten met de decentralisaties zoveel op hun bordje hebben 

gekregen, dat het organiseren van werk voor kwetsbare mensen wei-

nig prioriteit krijgt. Het zal een opgave zijn om bij de vermaatschap-

pelijking van het werk niet in dezelfde val te trappen als bij de ver-

maatschappelijking van de zorg, waarbij mensen veel aan hun lot zijn 

overgelaten. Het gaat niet vanzelf. 



Niet voor spek en bonen  *  13

Hoe ziet het werkveld voor arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk er idealiter 

uit? Wat zijn de kernwaarden, belemmeringen en risico’s? Tijdens een groepsdiscussie 

vroegen we het aan tien mensen uit de praktijk en wetenschap. ‘Niet langer uitgaan van 

beperkingen, maar kijken naar de mogelijkheden van mensen,’ klinkt het alom. ‘Niet 

langer in aparte werkplaatsen, maar zoveel mogelijk in de maatschappij.’ Kortom, er is 

breed draagvlak voor vermaatschappelijking van werk, maar vallen de zwaksten niet 

buiten de boot?

2  Werken naar vermogen
Kernwaarden, belemmeringen en risico’s
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Zoals de aanleg van Het Dorp begin jaren zestig als een symbool kan 

worden beschouwd voor het afscheiden van mensen met een beper-

king, zo zijn daar nu aanwijzingen te vinden voor een nieuwe koers. 

Niet alleen moet het huidige complex in het westen van Arnhem plaats 

maken voor een gemengde wijk voor mensen met én zonder handicap. 

Ook is er een werkplaats waar mensen met een dagbestedingsindicatie 

of Wmo-beschikking samenwerken met mensen met een SW-indicatie.

De begane vloer van de werkplaats waar mannen en vrouwen 

artikelen van een touwfabriek inpakken, is van oudsher een AWBZ-

omgeving. ‘Dat betekent dat wij gewend waren te denken vanuit de 

ondersteuning die mensen nodig hebben, meer dan vanuit het werk 

dat ze kunnen doen,’ zegt manager Gert-Jan van Dam van SizaWerk. 

Maar dat perspectief is aan het veranderen, blijkt even verderop, waar 

ook vier SW’ers een doos inpakken. Zij komen uit een ander regime: 

SW’ers zijn in de eerste plaats werknemers. Van Dam: ‘Wij willen de 

twee groepen door elkaar heen laten lopen. In de praktijk is alleen de 

regeling anders, de mensen niet.’

SW’ers en dagbesteders mengen
De SW’ers zijn afkomstig van Presikhaaf Bedrijven, oorspronkelijk de 

sociale werkvoorziening in Arnhem. Presikhaaf verkeert in een proces 

van transformatie: het doet zijn werkplaatsen over aan bedrijven en 

wil zich concentreren op het opleiden en detacheren van mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt, liefst bij gewone bedrijven. Daar-

naast zoekt het voormalige SW-bedrijf naar samenwerkingsverbanden 

met zorgorganisaties als Siza, waar Het Dorp onder valt. Het doel: de 

arbeidsmatige dagbesteders en SW’ers met elkaar samen laten werken 

op verschillende locaties. ‘Wanneer je de kennis uit de zorgwereld kop-

pelt aan die van de arbeidswereld, heb je een ideale combinatie,’ zegt 

Gert-Jan van Westerveld, senior adviseur bij Presikhaaf Bedrijven. 

Behalve in Het Dorp gebeurt dat ook aan de rand van een bos 

vlakbij Arnhem, waar Klimop Groenonderhoud is gevestigd. De onge-

veer 25 Wajongers, die er met een dagbestingsindicatie of een Wmo-

beschikking werkzaam zijn, krijgen er steeds vaker gezelschap van 

SW’ers. Onder toezicht van vakkrachten planten en kappen ze bomen, 

zagen ze hout en onderhouden ze landgoederen en tuinen. De bedoe-

ling is dat de jongeren een opleiding volgen en uiteindelijk doorstro-

men naar een regulier hoveniersbedrijf.

Het mengen van de verschillende regelingen pakt goed uit, zegt 

vakkracht Remy de Wit. Hij wil liever niet generaliseren, maar als hij 

dat toch mag doen: de dagbesteders hebben vaak een sterk ontwik-

keld arbeidsethos. Zij verzuimen alleen met de grootst mogelijke 

tegenzin en als je niet uitkijkt werken ze onophoudelijk. Sommige 

SW’ers daarentegen kampen nog wel eens met motivatieproblemen. 

Al staat daar tegenover dat ze sneller leren. ‘Als je de groepen samen-
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brengt, haal je het beste van beide boven. Je ziet bijvoorbeeld dat 

SW’ers zich verantwoordelijk gaan voelen voor hun collega’s, wat de 

betrokkenheid ten goede komt.’

Op een derde locatie van SizaWerk zitten twaalf dagbesteders aan 

tafels in een aparte (prikkelarme) ruimte bij spuitwerkbedrijf Team-

plast, gevestigd op een bedrijfsterrein in Heteren. Het zijn mensen met 

onder andere het syndroom van Down en zware vormen van autisme 

die inpakwerk doen dat machines moeilijk kunnen verrichten. Het pro-

ject laat zien dat iedereen een bijdrage kan leveren als de omgeving 

en de ondersteuning passend is, zegt werkcoach Ben Aalders. Hij ging 

zeven jaar geleden aan de slag met alleen ‘AWBZ’ers’, nu werken er 

ook vijf SW-medewerkers van Presikhaaf. 

De medewerkers van zijn team zijn door SizaWerk en spuitwerkbe-

drijf Teamplast ingeschaald op een loonwaarde van twintig tot dertig 

procent. Teamplast betaalt die loonwaarde niet per uur: de loon-

waarde is in overleg vertaald naar een verwachte productie. Teamplast 

betaalt per geleverde productie, een zogenaamde stukprijsvergoeding. 

Dat hielp om het bedrijf over de streep te trekken. 

Aalders benadrukt de positieve uitwerking van werken bij een regu-

lier bedrijf. ‘Mijn medewerkers willen er zó graag bij horen. Als ze hier 

eenmaal binnen zijn, zie je ze opbloeien. Ze gaan er anders van lopen, 

anders van praten zelfs. Ze krijgen meer zelfvertrouwen.’

Werken naar vermogen
Wanneer betrokkenen uit de praktijk – vertegenwoordigers van cliën-

tenorganisaties, gemeenten, zorgorganisaties en werkbedrijven – hun 

licht laten schijnen over de gewenste toekomst van arbeidsmatige dag-

besteding en beschut werk, dan bestaat over de voornaamste waarden 

nauwelijks discussie, zo bleek tijdens een discussiebijeenkomst die 

Movisie belegde met tien mensen uit de praktijk en wetenschap eind 

2014. De consensus is terug te brengen tot drie woorden: werken naar 

vermogen. Dat is overigens ook de oorspronkelijke naam van de Parti-

cipatiewet, de Wet werken naar vermogen, die om politieke redenen 

werd gewijzigd.

Dat wil niet zeggen dat de betrokkenen volledig instemmen met 

de wet, en met de fikse bezuinigingen die ermee gepaard gaan. Toch 

bestaat over het grondidee grote overeenstemming: iedereen kan wer-

ken, naar zijn of haar vermogen, en iedereen zou dat moeten doen, 

omdat dat bijdraagt aan het welzijn van individu en samenleving. ‘We 

moeten niet langer uitgaan van beperkingen,’ zegt bijvoorbeeld Ine 

Spuls die in Doetinchem onder de naam Villa Bedreivigheid mensen 

ondersteunt met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. ‘We moeten 

kijken naar ieders mogelijkheden.’

Een sleutelbegrip dat daarbij hoort: loonwaarde. ‘Iedereen, ook 

mensen met een beperking, heeft een bepaalde loonwaarde,’ zegt 
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Mieke van Dommelen, initiatiefnemer van De Participatieformule, 

een organisatie die nieuwe oplossingen verzint en uitvoert om men-

sen (arbeidsmatig) mee te laten doen. ‘Als die op vijftig procent ligt, 

omdat mensen half zo productief zijn als normaal, kan een bedrijf voor 

de andere helft worden gecompenseerd door een overheidssubsidie.’ 

Deze subsidie wordt ‘loonkostensubsidie’ genoemd.

Van Dommelen verwoordt een breed gedragen opvatting als ze zegt 

dat ook sociale werkvoorzieningen en zorgorganisaties die arbeids- 

matige dagbesteding aanbieden vanuit ondernemerschap moeten  

werken. ‘Gemeenten zouden het lef moeten tonen om elke organisatie 

die met de doelgroep werkt door te lichten. Organisaties zouden  

alleen subsidie moeten ontvangen voor dat deel van een werknemer 

dat geen loonwaarde heeft. Verder moeten ze opereren als een nor-

maal bedrijf, met een verdienmodel. Laten we stoppen met dingen 

maken waar geen vraag naar is.’ 

Vrees voor te sterke economische drijfveer
Bij werken naar vermogen en ondernemerschap vloekt een term als 

arbeidsmatige dagbesteding. Het is dan ook een formulering die 

veel betrokkenen tegen de borst stuit. ‘Waarom heet het allemaal 

niet gewoon werk?’ zegt Tjeu Verstappen, voorzitter van de Centrale 

Cliëntenraad van Driestroom, een organisatie met woonlocaties en 

werkprojecten in de regio Nijmegen. Verstappens dochter besteedde 

haar dagen eens arbeidsmatig, maar een dergelijke omschrijving 

van haar bezigheden kwam nooit uit haar mond. ‘Voor haar was het 

gewoon werk, punt. Juist dat stemde haar trots. Ze nam deel aan de 

samenleving, als iedereen.’

Evengoed is Verstappen kritisch over een uitsluitend bedrijfsmatige 

benadering van het werk door kwetsbare mensen. Hij kan zich 

weliswaar slecht vinden in de terminologie, maar vindt tegelijkertijd 

dat we de oorspronkelijke functies van arbeidsmatige dagbesteding  

en beschut werk voor ogen moeten blijven houden. ‘Hoofdfunctie, wat 

mij betreft, is het bieden van een zinvolle dagbesteding. In de eerste 

plaats moet de activiteit aansluiten bij de wensen, behoeften  

en talenten van een cliënt.’

Als sociale werkvoorzieningen en zorgorganisaties als reguliere 

ondernemingen moeten gaan opereren, om zo hun begroting sluitend 

te krijgen, zijn de wensen en behoeften van cliënten niet meer lei-

dend, vreest Verstappen. Het gevaar is onder meer dat de variatie van 

de aangeboden activiteiten verdwijnt. ‘Mijn dochter maakte allerlei 

producten van textiel, die werden verkocht. Op een gegeven moment 

mocht ze alleen nog maar tassen maken van spijkerstof. Het werk werd 

toen erg monotoon. We hebben toen van veel cliënten gehoord dat ze 

het niet leuk meer vonden.’

Ook Malène Duijst, senior beleidsmedewerker bij Cliëntenbelang 
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Amsterdam, vreest een al te sterke economische drijfveer. ‘Je ziet een 

beweging van zorg naar participatie. Met als gevolg dat er mensen 

onder een werkregime komen te vallen die dat niet aankunnen. Hoe 

zullen zij reageren als ze teveel worden gepusht? Als mensen eenmaal 

onder de radar verdwijnen en niet meer op hun werk komen, omdat 

de druk te groot is, komen ze niet zo snel meer boven.’

Sociale werkplaatsen en instellingen voor dagbesteding kunnen 

daarom niet helemaal verdwijnen. Sommige mensen hebben de veilige 

en gestructureerde omgeving die daar wordt geboden nodig, zegt 

Duijst. Evengoed, meent ook zij, moeten ook deze plekken zoveel  

mogelijk naar buiten zijn gericht. 

Volgens socioloog Thomas Kampen dreigt bij de vermaatschappelij-

king van arbeid hetzelfde misverstand op te spelen als bij de vermaat-

schappelijking van de zorg, namelijk het idee dat mensen met een 

beperking vanzelf onderdeel worden van hun nieuwe omgeving (het 

bedrijf) en dat ze zich zullen optrekken aan anderen. ‘Er kan ook een 

tegenovergesteld, ontregelend effect optreden. Werken in een bedrijf, 

opeens omringd door anderen die meer kunnen of sneller werken, kan 

een aanslag zijn op het zelfvertrouwen van mensen. Voor sommigen is 

het gewoon beter om tussen gelijk geschikten te blijven, zodat ze zich 

veilig en gewaardeerd voelen.’

Gert-Jan van Westerveld van Presikhaaf Bedrijven wijst op het deta-

cheren van groepen in plaats van individuen. Zoals dat bij spuitwerk-

bedrijf Teamplast in Heteren gebeurt. ‘Daar werken mensen met een 

lage loonwaarde onder elkaar, beschut, en toch binnen een bedrijf.’

Op steeds meer plekken spelen nieuwe sociale firma’s hier op in: 

particuliere bedrijven die met producten of diensten concurrerend zijn 

en waarvan een substantieel deel van de medewerkers een afstand 

tot de arbeidsmarkt heeft. Het bedrijf haalt minstens de helft van zijn 

omzet uit commerciële activiteiten en investeert eventuele winst in de 

verdere ontwikkeling van de organisatie. 

Is er straks nog wel plek voor de meest kwetsbare 
mensen?
Een voorwaarde bij het idee dat iedereen werkt naar vermogen: er 

moet werk zijn. Is dat er wel, in een tijd waarin ook mensen zonder  

beperkingen maar lastig een baan vinden en waarin vooral eenvoudige, 

repetitieve taken steeds meer worden overgenomen door machines?

De sociale partners hebben afgesproken de komende tien jaar 

125.000 zogenaamde garantiebanen te creëren voor mensen met een 

handicap die het minimumloon niet zelfstandig kunnen verdienen: 

100.000 banen in de marktsector en 25.000 banen bij de overheid. Als 

de komende jaren blijkt dat deze banen niet tot stand komen treedt 

het ‘quotum’ in werking: werkgevers met meer dan 25 werknemers 

zijn dan verplicht om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen.
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Evengoed zullen bedrijven alleen mensen willen aannemen, als ze 

daarbij een economisch voordeel hebben, zegt Gert-Jan van Wester-

veld van Presikhaaf Bedrijven. ‘Anders is het niet duurzaam. Al zijn ze 

nog zo maatschappelijk betrokken, als bedrijven er economisch niet op 

vooruit gaan, zullen ze het niet volhouden.’

Een economisch voordeel bij bedrijven is er alleen wanneer zij 

gecompenseerd worden voor het deel aan arbeidsvermogen (of de 

loonwaarde) dat werknemers met een beperking missen. Daar wringt 

de schoen. Het zijn de gemeenten die verantwoordelijk zijn voor de 

uitvoering van het garantiebanenplan. Binnen het Regionaal Werk-

bedrijf stemt men de afspraken hierover af. Gemeenten moeten de 

loonkostensubsidie betalen uit het budget voor uitkeringen, terwijl ze 

zijn getroffen door bezuinigingen en kampen met schaarse middelen. 

Op gemeentehuizen leven daarom allerlei ideeën over welke men-

sen naar werk kunnen worden toegeleid en welke niet. Weliswaar  

bedraagt de landelijk afgesproken maximale loonkostensubsidie 

zeventig procent – en zijn de garantiebanen dus voor mensen met 

een minimale loonwaarde van 30 procent – gemeenten betalen liever 

minder. ‘Bij ons in de regio Midden-Gelderland hebben gemeenten 

uitgesproken dat ze geen loonkostensubsidie willen verstrekken voor 

werknemers met minder dan veertig procent loonwaarde,’ zegt Van 

Westerveld. ‘Het wordt anders te duur.’ Een enkele gemeente zou wil-

len uitgaan van een nog hogere ondergrens; er wordt zelfs gesproken 

over een ondergrens in loonwaarde van zestig procent.

Het betekent dat de meest kwetsbare mensen, begeleiding naar 

werk bij bedrijf of overheid vanuit de Participatiewet kunnen verge-

ten. De loonwaarde van mensen die aan arbeidsmatige dagbesteding 

doen, wordt doorgaans ingeschat tussen de nul en twintig procent. 

Het arbeidsvermogen van SW’ers zou tussen de twintig en tachtig  

procent liggen.

Werkzekerheid in plaats van inkomenszekerheid 
Volgens Louis Polstra, lector Arbeidsparticipatie aan de Hanzehoge-

school in Groningen, is mede daarom een omslag nodig in ons denken 

over werk en sociale zekerheid. Niet inkomenszekerheid moet het 

uitgangspunt zijn, maar werkzekerheid. ‘Nu is het zo dat mensen  

eerst een uitkering ontvangen, waarvoor de overheid iets terugeist.  

In wezen een vreemd uitgangspunt.’

In zijn ogen moeten mensen eerst aan het werk. Als ze aan de slag 

zijn, ontvangen ze een inkomen. Daarbij moet wel werkzekerheid 

bestaan, iets waar de overheid voor kan zorgen, meent Polstra. Er zijn 

veel maatschappelijk nuttige dingen te doen, zoals klusjes in huis voor 

mensen die dat zelf niet meer kunnen, onderhoud in de wijk of het 

groen. ‘Die waardevolle taken zouden ook als werk moeten worden 

beschouwd. Als je die verricht, ontvang je inkomen.’

Misschien wel 

het belangrijkste 

van alles: het 

herscheppen 

van banen zodat 

die passen bij 

mensen met een 

beperking. Het 

nadenken over 

job carving staat 

in Nederland 

nog in de 

kinderschoenen.



20  *  Niet voor spek en bonen

In zijn ideale samenleving richt iedere werkzoekende zich in eerste 

instantie op het bedrijfsleven in brede zin, eventueel met coaching en 

begeleiding. Mocht daar geen werk te vinden zijn, dan kan hij aan-

kloppen bij de overheid, die werk kan creëren op allerlei gebieden 

in de non-profitsector. ‘Als je helemaal niet kunt werken, ontvang je 

uiteraard ook een inkomen. Maar we moeten het omdraaien: eerst 

uitgaan van het werk dat iemand kan doen, niet van het inkomen 

waar hij recht op heeft. Bovendien moeten we maatschappelijk nuttige 

taken als werk gaan beschouwen en waarderen.’

Overigens denkt Polstra, als projectleider verbonden aan de sociale 

dienst van de gemeente Groningen, dat vrijwel iedereen beschikt over 

voldoende arbeidsvermogen om in het bedrijfsleven te kunnen functi-

oneren, ook mensen met ernstige beperkingen, zoals chronisch psycho-

tische mensen. ‘Als je de omstandigheden op de juiste manier aanpast, 

is veel meer mogelijk dan we geneigd zijn te denken.’

Job carving en vangnetregeling
Bij het Rotterdamse Pameijer, een zorgorganisatie voor mensen met 

bijvoorbeeld een (lichte) verstandelijke beperking of met psychiatrische 

problemen, geloven ze heilig in de economische waarde van werkne-

mers met minder arbeidsvermogen. ‘Ons motto is: iedereen een betaal-

de baan naar loonwaarde,’ zegt strategisch marketing adviseur Freek 

Heerema. Alleen is het werk steeds minder te vinden binnen de deuren 

van Pameijer zelf. ‘Wij zijn goed in begeleiden, niet in ondernemen’. 

Pameijer heeft daarom besloten zelf geen (arbeidsmatige) werkpro-

jecten meer op te zetten, maar dat alleen nog maar samen met bedrij-

ven te doen. Ook werden bestaande werkprogramma’s van de zorg-

organisatie en dagcentra voor cliënten met een (licht) verstandelijke 

beperking ondergebracht bij bedrijven. 

Zo werken bij schadeverzekeraar Crawford achttien cliënten van  

Pameijer. Zij begonnen zes jaar geleden met lichte cateringwerkzaam-

heden en verrichtten vervolgens taken als het bijvullen van printer-

papier, het legen van prullenbakken en het scannen van dossiers. De 

groep is goed voor twee fte. Dat is niet veel, zou je kunnen zeggen, 

maar het is veel meer dan niks. Belangrijker nog: alle deelnemers varen 

er wel bij. De cliënten van Pameijer werken er met voldoening. Het be-

drijf heeft voor minimale kosten achttien gemotiveerde medewerkers 

in huis voor noodzakelijke taken. En voor de gemeente is het verstrek-

ken van een (loonkosten)subsidie, plus de begeleiding en de coaching 

die op de werkvloer nodig is, gunstiger dan het huren van achttien 

plekken voor arbeidsmatige dagbesteding.

Al gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat de achttien cliënten niet 

werken op basis van een arbeidscontract en loonkostensubsidie. Zij 

ontvangen nog altijd hun uitkering (Wajong of bijstand), omdat hun 

naasten niet willen dat zij hun indicatie voor dagbesteding verliezen. 
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Dat zou gebeuren, zodra ze een arbeidscontract tekenen. Familieleden 

vinden dat te risicovol. Immers, waar kunnen werknemers met een 

lage loonwaarde terecht als het bedrijf onverhoopt failliet gaat of hen 

ontslaat? Komen ze elders net zo makkelijk aan het werk? Bedrijven 

als Crawford zijn voorlopig nog dun gezaaid.

Heerema pleit daarom voor een vangnetregeling: wie zijn baan 

verliest, moet een garantie hebben op een vervolgtraject. Zo kun je de 

bezwaren tegen het opgeven van een Wmo-indicatie ondervangen.

Er zijn nog meer stappen te zetten op weg naar het ideaal van  

‘iedereen werkt naar loonwaarde’, weet Heerema. Zo moeten er  

duidelijke criteria komen om de loonwaarde vast te stellen. Daaraan 

gekoppeld: een helder systeem om de hoogte van de loonkostensubsi-

die te bepalen. Wettelijk is geregeld dat vanaf 2016 per arbeidsmarkt-

regio één gevalideerd loonwaardesysteem moet worden toegepast.

Misschien wel het belangrijkste van alles: het herscheppen van 

banen zodat die passen bij mensen met een beperking. Het nadenken 

over job carving staat in Nederland nog in de kinderschoenen, meent 

Heerema. In zijn meest verregaande vorm betekent het dat alle taken 

in een organisatie worden geanalyseerd en anders worden samen-

gevoegd, zodat er nieuwe banen ontstaan van passende, vaak een-

voudige taken voor mensen met een beperking. Zo is het Slotervaart 

ziekenhuis in Amsterdam enkele jaren geleden een programma begon-

nen waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen kerntaken (opereren 

en verplegen, uitgevoerd door vakmensen) en ondersteunende dien-

sten die door anderen kunnen worden gedaan. Voor de ondersteu-

nende diensten heeft het ziekenhuis ongeveer zeventig Wajongers 

aangenomen.

Evengoed blijft er een kleine groep mensen van wie de mogelijkheden 

zo minimaal zijn, dat een betaalde baan bij een bedrijf niet voor de hand 

ligt, erkent ook Heerema. ‘Zij zouden activiteiten kunnen verrichten die 

we nu arbeidsmatige dagbesteding noemen. Maar idealiter koppel je ook 

die activiteiten aan een bedrijf of een vakopleiding, zodat ook die men-

sen betekenisvol bezig zijn en zich kunnen ontwikkelen.’

Consensus, optimisme, maar ook grote risico’s
De geluiden van betrokkenen uit de praktijk samenvattend, kun je 

zeggen dat er grote overeenstemming bestaat over het idee van wer-

ken naar vermogen. Er lijkt een breed gedragen no nonsense houding 

te bestaan, met een afkeer van termen als arbeidsmatige dagbeste-

ding, die een sfeer oproepen van meedoen voor spek en bonen, terwijl 

mensen zelf heel goed proeven wanneer ze iets doen met maatschap-

pelijke of economische waarde of wanneer ze alleen maar worden 

bezig gehouden.

Ook heerst er optimisme: veel mensen uit de eerder genoemde 

groep van 60.000 à 70.000 kwetsbaren, zo is de overtuiging, zijn onder 
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de juiste omstandigheden prima in staat om te werken, wanneer je 

uitgaat van hun mogelijkheden, in plaats van een focus op hun beper-

kingen. Een goed idee daarbij is het door elkaar heen laten werken 

van SW’ers en arbeidsmatige dagbesteders, waarmee onder meer in 

Het Dorp in Arnhem wordt geëxperimenteerd.

Niettemin schuilt er een gevaar in een cultuur van ondernemer-

schap waarin kwetsbare mensen moeten opereren, en in het zoveel 

mogelijk onderbrengen van mensen met een arbeidsbeperking in het 

bedrijfsleven. Sommige mensen hebben een veilige en gestructureerde 

omgeving nodig zoals die geboden wordt in een sociale werkplaats of 

een instelling voor arbeidsmatige dagbesteding. Al kun je zo’n omge-

ving ook creëren wanneer je mensen groepsgewijs detacheert bij een 

bedrijf, zoals bij spuitwerkbedrijf Teamplast in Heteren is gebeurd, 

waar mensen met onder andere het syndroom van Down in een aparte 

ruimte inpakwerk kunnen doen.

Het grootste risico bij de uitvoering van de nieuwe Participatiewet, 

is dat degenen met de laagste loonwaarde buiten de boot dreigen 

te vallen. Gemeenten kunnen aan bedrijven een loonkostensubsidie 

verstrekken van maximaal zeventig procent om zo het tekort aan 

loonwaarde van een medewerker te compenseren. Maar gemeenten 

hebben een beperkt uitkeringsbudget en verstrekken liever minder 

dan zeventig procent. Daarom richt een aantal gemeenten zich vooral 

op de doelgroep met een loonwaarde van tenminste vijftig procent. 

Mensen met minder dan vijftig procent loonwaarde kunnen daarvan 

de dupe worden. 

Genoeg (garantie)banen, daar begint en eindigt alles mee. Louis 

Polstra, lector Arbeidsparticipatie, pleit voor een omdraaiing van het 

uitgangspunt: werkzekerheid in plaats van inkomenszekerheid. De 

lokale overheid kan allerlei zinnige, maatschappelijke relevante werk-

zaamheden organiseren in de non-profitsector.

Binnen de Participatiewet zijn ook nog wat kleinere problemen op 

te lossen, zoals de angst van familieleden van mensen met een arbeids-

matige dagbestedingsindicatie, die de indicatie niet zomaar willen 

opgeven in ruil voor een ‘echte’ baan bij een bedrijf, omdat dat risico’s 

met zich meebrengt: ze willen het recht op (Wajong)uitkering niet op 

het spel zetten. Ook moeten er nog duidelijke criteria worden ontwik-

keld om de loonwaarde vast te stellen. Of andersom bekeken: een 

helder systeem om de hoogte van de loonkostensubsidie te bepalen. 
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ANDER SPEELVELD VOOR SW-BEDRIJVEN EN ZORGINSTELLINGEN

Wat betekent de invoering van de Participatie-

wet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

(Wmo) voor de toekomst van SW-bedrijven en 

zorginstellingen die arbeidsmatige dagbeste-

ding aanbieden?

SW-bedrijven

Omdat er vanaf 2015 geen nieuwe instroom 

is van mensen met een SW-indicatie, maar de 

huidige SW-werknemers tot aan hun pensioen-

gerechtigde leeftijd wel hun rechten behou-

den, zullen de sociale werkvoorzieningen de 

komende decennia langzaamaan afsterven. 

In die tijd zullen zij ook van karakter veran-

deren: zij worden een soort ‘reïntegratiebe-

drijven’ voor kwetsbare mensen in plaats van 

werkgevers met grote eigen werklocaties. Hun 

voornaamste taak: het toeleiden naar banen 

bij reguliere werkgevers. Het ligt voor de hand 

dat SW-instellingen nauw gaan samenwerken, 

of zelfs fuseren, met de gemeentelijke sociale 

diensten of de diensten Werk en Inkomen. 

Evengoed is het grootste deel van de hui-

dige circa 100.000 SW’ers voorlopig nog werk-

zaam op eigen, interne plekken van de sociale 

werkvoorzieningen (niet meer dan 34.000 

SW’ers werken nu bij reguliere bedrijven). In 

de Participatiewet is daarnaast vastgelegd dat 

er 30.000 beschutte arbeidsplaatsen worden 

gecreëerd, gereserveerd voor mensen die niet 

makkelijk bij reguliere werkgevers zijn onder 

te brengen. Deze plekken kunnen op eigen 

locaties worden ingevuld, maar ook op een 

‘beschutte’ locatie bij bedrijven.

Zorginstellingen

Wat betreft de arbeidsmatige dagbesteding, 

die valt onder de nieuwe Wmo: gemeenten 

kunnen de bestaande dagbesteding in blijven 

kopen bij de zorginstellingen die de taak tot 

2015 reeds verzorgden. Veel gemeenten zijn of 

willen op zoek naar een nieuwe invulling van 

arbeidsmatige dagbesteding. Zij zoeken naar 

vormen waarbij deelnemers meer onderdeel 

zijn van de maatschappij en die bovendien 

goedkoper zijn dan de voorheen gebruikelijke 

vormen.

Een mogelijkheid is dat zorgorganisaties 

gaan samenwerken met SW-bedrijven, die 

(een deel van) de arbeidsmatige dagbesteding 

integreren. In de praktijk lijkt een deel van de 

SW-bedrijven hier niet op ingericht, door de 

schaalgrootte waarop ze werken en het gemis 

aan kennis van de verschillende beperkingen 

van mensen. Het beste uit verschillende werel-

den bij elkaar brengen lijkt hier een oplossing 

te kunnen bieden. SW-bedrijven en zorgaan-

bieders zouden samen ondernemers kunnen 

helpen bij het inrichten van kleinschalige 

werkprojecten, al dan niet in sociale firma’s. 

Wat daarbij zou helpen is als mensen met een 

dagbestedingsindicatie of Wmo- beschikking 

ook in aanmerking kunnen komen voor een 

van de 30.000 beschutte arbeidsplaatsen.
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Er is grote consensus over werken naar vermogen, maar er is ook een aantal 

hordes te nemen, leren we uit de gesprekken met mensen die werken in het 

veld. Waar liggen de kansen voor vernieuwing en welke oplossingen zijn er? In 

dit hoofdstuk laten we vijf professionals aan het woord met een alternatieve en 

vernieuwende blik op werk voor mensen met een arbeidshandicap.

3   Relatie werkgever-
werknemer centraal 
Kansen en nieuwe oplossingen
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Als je Sue Smith en Masja Ottenheim vraagt naar een omschrijving van 

hun medewerkers beginnen ze niet over beperkingen of indicaties die 

recht bieden op langdurige zorg. Ze komen met woorden als divers, 

onvoorspelbaar, authentiek, puur, origineel en oprecht. Smith en Ot-

tenheim zijn werkbegeleiders in het bedrijfsrestaurant van de Reclas-

sering Rotterdam, waar de gasten erg te spreken zijn over de sfeer, de 

bediening en het verse, wisselende menu dat de medewerkers dage-

lijks bereiden.

De werkbegeleiders zelf zijn ook uitgesproken enthousiast. ‘Onze 

medewerkers zijn vaak vrolijk en heel direct,’ zegt Smith. ‘Dat heeft 

een ontspannende uitwerking op de werknemers van de Reclassering, 

die vaak erg druk zijn.’ Ottenheim: ‘Deze mensen geven ziel aan het 

restaurant.’

Het succes van het project van zorginstelling Philadelphia is voor 

een belangrijk deel te danken aan de ruimte die de twee eigenzinnige 

vrouwen krijgen om hun opvattingen in de praktijk te brengen. Hun 

veertien medewerkers zijn veelal jongeren met een (licht) verstande-

lijke beperking die een Wajonguitkering hebben en werken onder de 

noemer arbeidsmatige dagbesteding. Maar Smith en Ottenheim den-

ken, als gezegd, liever niet in beperkingen. Op zichzelf niet zo bijzon-

der – het is al eerder gezegd: denk in mogelijkheden, niet in beperkin-

gen – maar hun aanpak is dat wel. Je zou die kunnen omschrijven als 

empathisch en no nonsens tegelijk. 

Misschien nog wel belangrijker: ze zijn wars van het (zorg)systeem 

en de bijbehorende regels, waarin ze opereren. Invloeden van buitenaf 

proberen ze zo veel mogelijk buiten de deur te houden. ‘Een job coach 

die hier een sollicitatietraining komt geven, bedoelt het goed, maar 

wij hebben gemerkt dat veel medewerkers er alleen maar onrustig 

van worden,’ zegt Ottenheim. ‘Sommigen denken dan dat ze hier weg 

moeten, bij een ander blijft het beeld hangen dat hij 1500 euro per 

maand gaat verdienen’.

In de eerste plaats beschouwen Smith en Ottenheim zichzelf als 

ondernemers en hun jongeren als werknemers. ‘Dat betekent dat ze 

op tijd moeten komen, hun werk moeten doen en niet te veel ruimte 

krijgen om te zeuren,’ zegt Ottenheim. Tegelijkertijd functioneert hun 

bedrijfskantine onder andere economische voorwaarden dan reguliere 

bedrijven. De Reclassering betaalt de locatie en een deel van de facili-

teiten. De gemeente (Wmo) en het Zorgkantoor (Wet langdurige zorg) 

financieren het salaris van de twee werkbegeleiders. De medewerkers 

behouden hun uitkering en ontvangen daar bovenop een dagvergoe-

ding van twee euro. De omzet van de kantine komt grofweg overeen 

met overige kosten die worden gemaakt, zoals de inkoop van verse 

ingrediënten.
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Geen dossiers lezen

Smith en Ottenheim proberen zelf, op de werkvloer, uit te vinden wat 

de mogelijkheden zijn van hun medewerkers en op welke manier zij 

het beste met hen kunnen omgaan. Ze weigeren pertinent het dos-

sier van nieuwe medewerkers van te voren in te zien. ‘Die zijn gericht 

op wat ze allemaal niet kunnen,’ zegt Smith. ‘Wij willen hen eerst zelf 

leren kennen.’

De werkbegeleiders zijn ervan overtuigd dat hun medewerkers over 

het algemeen meer kunnen dan zijzelf of hun woonbegeleiders den-

ken. Smith verlangt van haar medewerkers dat ze zelfstandig kunnen 

reizen. ‘Ik wil voorkomen dat ze beneden lang op een taxi zitten te 

wachten, terwijl er allemaal cliënten van de reclassering langslopen. 

Veel jongeren blijken dat inderdaad te kunnen, ook al zeggen hun 

vaste begeleiders van niet.’

Ottenheim: ‘Onlangs kwam een nieuw meisje om negen uur ‘s och-

tends binnen met de mededeling dat ze om één uur ‘s middags moe 

zou zijn? “Oh ja?” zeiden wij. “Weet je dat nu al?” Ze mocht bood-

schappen doen in de nieuwe Markthal en toen ze ‘s middags om twee 

uur terugkwam was ze enthousiast en nog vol energie.’

Smith en Ottenheim steken veel energie in het uitvinden van hoe ze 

ieder individu het beste kunnen aanspreken. ‘Vaak is dat met humor,’ 

zegt Ottenheim. ‘Een enkele keer spreken we iemand streng toe. Hoe 

dan ook doen we normaal tegen ze. Je merkt soms bij stagiaires dat ze 

geschoold zijn in het idee dat het cliënten zijn, of patiënten, wat tot 

een gekunstelde houding leidt. Deze mensen zijn niet zielig.’

Vaardigheden onderzoeken op de werkvloer
De aanpak in het Rotterdamse bedrijfsrestaurant past naadloos bin-

nen de opvattingen van Theo Duijker, medeoprichter van Enspiratie 

in Arnhem, dat samen met ondernemers en zorginstellingen sociale 

ondernemingen ontwikkelt. Volgens hem kunnen de capaciteiten van 

iemand met een arbeidshandicap het beste worden onderzocht op de 

werkvloer en niet buiten de context van een werkgever.

Zijn ideaal: ‘Een nieuwe werknemer loopt enige tijd mee in het 

bedrijf, onder de hoede van een leidinggevende. Die kan ter plaatse 

vaststellen wat iemand kan of niet kan.’ Een werkgever zou voor die 

onderzoekende benadering wel de ruimte en middelen moeten krij-

gen, benadrukt Duijker. 

In wezen zijn er nu vier mogelijkheden voor mensen met een arbeids- 

beperking, die je als treden zou kunnen beschouwen: arbeidsmatige  

dagbesteding (meestal bij een zorginstelling of bij een gewoon bedrijf of 

SW-bedrijf), beschut werk (bij een SW-bedrijf of op een beschutte plek bij 

een bedrijf), een garantiebaan bij een reguliere werkgever met loon-

kostensubsidie, en regulier werk. Het doet Duijker denken aan de door 
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gemeenten en andere partijen gebruikte participatieladder, bestaande 

uit zes treden van maatschappelijke participatie. ‘Daar moeten we echt 

vanaf. Ik ken voorbeelden van mensen die van trede 1 naar trede 5  

schoten als ze gewoon eens een dagje ergens meedraaiden. Hulpverle-

ners dachten dat ze veel minder konden dan het geval was. Zoiets kun je 

alleen in de praktijk toetsen.’ 

Die praktijk is de werkvloer. ‘Leidinggevenden en betrokken colle-

ga’s kunnen iemand na enige tijd het beste inschatten. Zij kunnen ook 

beoordelen wat eventueel nodig is. Daarbij kunnen ze de expertise 

inschakelen van een SW-bedrijf of een zorginstelling, als de regie maar 

bij het bedrijf ligt. Werkgever en werknemer hebben een gedeeld be-

lang: dat de werknemer optimaal kan werken.’ 

Bij regie horen middelen. Duijker doet een concreet voorstel: het 

geld dat SW-bedrijven nu ontvangen voor een werknemer (is in 2015 

ruim 25.000 euro en wordt tot 2021 verder afgebouwd naar het  

minimumloon) moet naar het bedrijf gaan, net als andere reïntegratie-

gelden. ‘Ik denk dat bedrijven de collectieve middelen veel effectiever 

kunnen besteden. Het zal niet alleen de ontwikkeling van mensen met 

een arbeidshandicap vergroten, maar ook een financiële besparing 

opleveren.’

Duijker wijst ook op het belang van een goed contact tussen werk-

gevers en instellingen voor speciaal onderwijs. ‘Jongeren die van zo’n 

school komen zijn vaak veel rijper voor de arbeidsmarkt dan gedacht. 

Ze hoeven niet automatisch naar een zorginstelling of SW-bedrijf. Ze 

hebben veel vaardigheden al. Er blijven plekken nodig waar vaardig-

heden verder worden ontwikkeld, maar die kunnen ook bij werkgevers 

worden georganiseerd.’

Perverse prikkels eruit
Door de relatie werkgever-werknemer centraal te stellen, draait het 

minder om het verdienmodel van SW-bedrijven en zorginstellingen, 

zegt Duijker. Ook Mark Hillen, medeoprichter van Social Enterprise NL, 

een landelijk platform voor sociale ondernemingen, ziet een groot ob-

stakel in de ‘perverse prikkels’ van het huidige systeem. Als instellingen 

bijvoorbeeld geld ontvangen om mensen dagbesteding aan te bieden, 

hebben ze een belang bij het voortduren van dat proces, en minder bij 

het laten uitstromen van mensen naar een reguliere werkgever.

Hillen: ‘De gevestigde orde heeft belang bij de status quo. Dat is een 

belemmering voor echte veranderingen. Zorginstellingen proberen 

weliswaar mee te bewegen, maar hun eigen belang staat vaak voor-

op.’ Hij wijst ook op bijvoorbeeld job coaches die zzp’er zijn en mensen 

op de werkvloer moeten begeleiden. ‘Logischerwijs komen zij liever 

vijf keer langs dan één keer. Je moet de beoordeling van wat mensen 

kunnen daarom niet aan hen over laten, maar aan de werkgever en 

werknemer samen.’
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Hillen schreef het boek Iedereen werk, iedereen winst, waarin hij 

schetst hoe sociale firma’s werk kunnen bieden aan mensen met een 

arbeidsbeperking en tegelijkertijd op de vrije markt concurrerend kun-

nen zijn. Sociale firma’s hebben een inclusieve economie als oogmerk, 

waarin iedereen mee kan doen. Er zijn grofweg een miljoen mensen 

met arbeidsbeperkingen, zegt Hillen, van wie een derde aan het werk 

is. ‘Helaas is dat aandeel al dertig jaar hetzelfde, wat er tot dusver ook 

is geprobeerd. In mijn ogen zou het tweederde moeten zijn. Vanuit 

economisch maar ook vanuit ethisch oogpunt.’

Wat vaak wordt gezegd: de vernieuwing moet van buiten komen. 

Van nieuwe sociale ondernemingen. Hillen: ‘Wij zijn een beweging van 

ondernemers. Zij brengen verandering, maar die gaat langzaam. Echte, 

wezenlijke verandering begint toch bij de overheid. Het systeem is 

overgereguleerd en teveel afhankelijk van overheidsgeld. Er gaan mil-

joenen naar job coaches, keuringsartsen etc. Die overhead moet eruit.’

Cultuur van ondernemerschap 
Wat de vernieuwende professionals delen, is hun opvatting dat een 

cultuur van zorgen plaats moet maken voor een cultuur van (sociaal) 

ondernemen. Mark Hillen vat het samen wanneer hij zegt: ‘Het werk 

voor mensen met arbeidsbeperkingen is nu georganiseerd vanuit over-

heidsregelingen en financieringsstromen. Dan krijg je vanzelf struc-

turen, labels en schotten die ongewenst zijn. Je moet meer vanuit de 

mensen kijken, én vanuit de economie.’

 Smith en Ottenheim bouwden beiden veel ervaring op in de 

Rotterdamse horeca, voordat ze min of meer toevallig de leiding 

kregen over het bedrijfsrestaurant van de Reclassering Rotterdam. Ze 

willen in de eerste plaats een goede, eigentijdse horecazaak uitbaten, 

met een dagelijks wisselende verse menukaart. 

Bij goed ondernemerschap hoort maatschappelijke betrokkenheid, 

meent Smith, die samen met haar medewerkers buiten werktijd regel-

matig uitstapjes maakt, bijvoorbeeld naar musea. ‘Ik heb twee ken-

nissen die ook mensen met een zorgindicatie in dienst hebben: een 

importeur van vlees en een horecaondernemer. Ook daar verloopt de 

samenwerking naar ieders tevredenheid. Als je iemand in dienst neemt 

vanuit ondernemerschap, en niet vanwege de subsidie, werkt het heel 

goed is mijn overtuiging.’

Volgens Hillen is het ondernemende klimaat op de werkvloer van 

doorslaggevend belang. ‘Het is heel belangrijk voor mensen om deel 

uit te maken van een team en iets te doen met economische waarde of 

maatschappelijk nut. Probeer het dan ook als werk te benaderen. Dat 

betekent dat het ertoe doet dat mensen op tijd komen en dat ze zich 

afmelden bij ziekte. Je kunt niet zomaar een dagje overslaan. Je kunt 

evenmin tussendoor een tukje doen.’

Het besef dat het werk telt, dat het nuttig is en waarde heeft, is iets 
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wat medewerkers haarfijn aanvoelen, zegt Hillen. ‘Ooit bestonden er 

werkplaatsen waar mensen aan de ene tafel moertjes aandraaiden die 

er aan de volgende tafel weer af werden gedraaid. Dat is fnuikend 

voor de sfeer en motivatie.’

Vaststelling loonwaarde noodzakelijk
Vanuit een economische benadering is het dubbelhartige concept van 

arbeidsmatige dagbesteding onhoudbaar, benadrukt Hillen. Als onder 

de noemer arbeidsmatige dagbesteding spullen worden ingepakt of 

papier wordt bedrukt, kan het eindresultaat niet vrij verkocht worden, 

is zijn opvatting. Dat is niet eerlijk ten opzichte van reguliere drukke-

rijen of verpakkingsbedrijven, die het zonder subsidie moeten doen. 

Tenzij je vindt dat arbeidsmatige dagbesteding gewoon werk is en 

mensen met een arbeidsbeperking worden ingeschaald naar loonwaar-

de. ‘Zie het als werk of zie het als dagbesteding,’ zegt Hillen. ‘Allebei 

tegelijk is onmogelijk. Dat verstoort de markt.’

Het betekent dat een vorm van classificatie onontkoombaar is: 

classificatie naar loonwaarde. ‘Geen bedrijf of instelling gaat iemand 

in dienst nemen die voor 8 euro per uur produceert, terwijl je hem 

volgens het minimumloon 16 euro moet betalen. Loonkostensubsidie 

is nodig, en daarmee enige mate van labeling en categorisering. Die is 

overigens niet alleen van belang voor SW-bedrijven en sociale firma’s, 

maar ook voor bedrijven als Rabobank en Philips die mensen met een 

arbeidshandicap in dienst willen nemen.’

Vaststelling van loonwaarde is een faire manier om het werk van 

mensen met een arbeidshandicap in te schalen, vindt ook Theo Duijker. 

‘Als je het werk in euro’s kunt uitdrukken, betekent het dat het werk 

ertoe doet.’ 

Lokale ondernemers als ambassadeur
In de combinatie van het vaststellen van loonwaarde en loonkosten-

subsidie zit de haalbare vernieuwing, zegt Martin Mul, als bedrijfsma-

nager bij de sociale werkvoorziening Delta in Zutphen verantwoor-

delijk voor de overgang van de Wet sociale werkvoorziening naar de 

Participatiewet. Delta is daar mee bezig: samen met werkgevers zet 

het ‘Dariuz’ in, een instrument dat de productiviteit, inzetbaarheid 

en begeleidingsbehoefte uitdrukt in een percentage. Uitgangspunt 

daarbij is de loonwaarde van een volledig functionerende collega in 

een referentiefunctie van het bedrijf. ‘Hiermee wordt periodiek de 

ontwikkeling en de loonwaarde in kaart gebracht.’ zegt Mul. ‘Daarmee 

kan het bedrag aan loonkostensubsidie worden bepaald en wordt wil-

lekeur voorkomen.’ 

Het is zijn opgave om iedereen met dertig procent of meer loon-

waarde bij reguliere bedrijven een plek te geven. ‘Voor de mensen met 
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dertig tot vijftig procent loonwaarde is dat best lastig, al gaat het om 

een gedifferentieerde groep. Je hebt mensen met een lage loonwaar-

de die heel zelfstandig kunnen functioneren en mensen met een hoge 

loonwaarde die veel begeleiding nodig hebben. Mensen die weinig 

begeleiding nodig hebben maken tot dusver meer kans, ook al hebben 

ze een lage loonwaarde.’ 

Voor het verleiden van bedrijven zet Delta onder meer een moderne 

variant van de aloude ‘kruiwagen’ in: ambassadeurs. Dat zijn vaak 

lokale ondernemers die hun netwerk benutten voor het vinden van 

functies voor mensen met een beperking. ‘We maken daarbij gebruik 

van een online community, Zutphen Scoort, net zoals in Apeldoorn en 

Deventer gebeurt. We staan aan het begin, maar het levert al behoor-

lijk wat op.’

Het gaat deels om werknemers van de sociale werkvoorziening, die 

hun WSW-rechten niet hoeven op te geven: ze komen niet in dienst 

bij hun nieuwe werkgever, maar worden er gedetacheerd. Net zoals 

anderen die vanuit de Participatiewet worden gedetacheerd op  

beschutte werkplekken bij een bedrijf. Dat gebeurt momenteel door 

het detacheringsbedrijf Partide, verbonden aan Delta, dat de werkne-

mers uitbetaalt. Het detacheringsbedrijf int de eventuele uitkeringen 

en ontvangt van het bedrijf bijvoorbeeld een half salaris voor een 

werknemer met een loonwaarde van vijftig procent.

De begeleiding van mensen met een loonwaarde van minder dan 

dertig procent wordt door de gemeente verzorgd. Deze onderlaag 

van oude SW en de bovenlaag van arbeidsmatige dagbesteding kun-

nen als gemengde groep terecht in activiteitencentra in verschillende 

gemeenten. Zelf heeft de voormalige sociale werkvoorziening geen 

eigen werkplaatsen meer. In de activiteitencentra verrichten ze taken 

als het in- of ompakken van materiaal of eenvoudig montagewerk. Het 

lijkt sterk op arbeidsmatige dagbesteding, al wordt die term liever niet 

gebruikt. Het is werk. De organisatie van het werk wordt gefinancierd 

door een combinatie van gelden uit de Wmo- en Participatiewet. Het 

betreft mensen met oude WSW-dienstverbanden en mensen die bin-

nen de huidige Participatiewet een uitkering ontvangen, maar alleen 

in een dergelijke beschermde situatie kunnen werken.

Voor de meest kwetsbare groep, degenen die het werk in de acti-

viteitencentra niet aan kunnen, is er ‘belevingsdagbesteding’: zoals 

schilderen, kleien en andere vormen van handvaardigheid zonder 

economische waarde. Dat zal moeten plaats vinden op de locaties waar 

ze begeleid wonen.

‘We werken aan een inclusieve samenleving, waarin iedereen mee 

doet,’ vat Mul samen. ‘Zo veel mogelijk mensen zullen geplaatst wor-

den bij reguliere bedrijven. Voor de mensen die dat niet kunnen, of 

nog niet, realiseren we een efficiënte en effectieve lokale voorziening.’
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Per 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de participatie van 

mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. In 

samenwerking met werkgevers, zorginstellingen, SW-bedrijven en andere 

betrokken partijen moeten zij een nieuw werkveld organiseren. Hoe ziet 

dat er idealiter uit? En welke rol spelen gemeenten daar in? 

4  Gemeenten aan zet 
Belangrijkste uitdaging: passend werk voor iedereen
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In het veld bestaat instemming over de richting die de politiek is inge-

slagen: iedereen werkt zoveel mogelijk naar vermogen. Dat vermogen 

zou idealiter onderzocht moeten worden en invulling moeten krij-

gen in de praktijk. Dat wil zeggen: op de werkvloer, in relatie tussen 

werkgever en werknemer. Voor de meest kwetsbare mensen moeten 

evengoed beschutte plekken worden gecreëerd. Dat kan door collec-

tieve detachering bij een bedrijf, een sociale firma of desnoods bij een 

(voormalig) SW-bedrijf of zorginstelling.

Daarbij moeten nog wel enkele belemmeringen worden geslecht. 

Overheidsregelingen en financieringsstromen leiden tot schotten en 

labels die ongewenst zijn. Bovendien dragen ze ‘perverse prikkels’ in 

zich: betrokken organisaties hebben soms een (financieel) belang om 

mensen bij zich te houden. En mensen – met SW-rechten of een Wmo-

indicatie – kunnen zelf ook het idee hebben dat doorstromen, oftewel 

het opgeven van huidige zekerheid, indruist tegen hun eigen belang.

Voor mensen met een arbeidsbeperking zijn er per 2015 vier mo-

gelijkheden om te werken: arbeidsmatige dagbesteding (meestal bij 

een zorginstelling, maar het kan ook bij een gewoon of SW-bedrijf), 

beschut werk (bij SW-bedrijf of op beschutte plek bij een bedrijf), een 

garantiebaan bij een reguliere werkgever en tenslotte regulier werk. 

Je zou die vier mogelijkheden als een continuüm kunnen zien, waarin 

mensen een stapje omhoog kunnen zetten als ze zich ontwikkelen 

of juist een stapje omlaag gaan in tijden van terugval. In de prak-

tijk werkt dit nog niet zo. Een en ander moet nog wel van de grond 

komen. 

Een lastige spagaat voor gemeenten is dat zij enerzijds hun sociale 

werkvoorzieningen moeten afbouwen en een beperkt budget hebben 

om arbeidsmatige dagbesteding te ondersteunen en dat anderzijds 

nog nauwelijks alternatieve arbeidsmogelijkheden bestaan: de garan-

tiebanen en (nieuwe) beschutte werkplekken moeten grotendeels nog 

worden gecreëerd. Een groot risico is dat de groep met een loonwaar-

de van 30 à 40 procent tussen wal en schip valt doordat deze groep 

meestal vrij veel persoonlijke begeleiding/jobcoaching nodig heeft 

naast subsidiëring van de loonkosten.

Niettemin, wat kunnen gemeenten doen? Hoe kunnen zij er samen 

met hun partners – het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties 

– voor zorgen dat meer mensen kunnen meedoen? 

Hoe kunnen 

gemeenten er 

samen met hun 

partners voor 

zorgen dat meer 

mensen kunnen 

meedoen?
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Stimuleer garantiebanen in regionaal verband

Geef zelf het goede voorbeeld

Faciliteer en ontzorg bedrijven

De allergrootste opgave voor gemeenten is: 

zorgen dat er genoeg garantiebanen komen. 

Uiteindelijk staat en valt alles met het aantal 

arbeidsplaatsen dat beschikbaar is voor men-

sen met een arbeidshandicap. De bedoeling 

is dat het regionale Werkbedrijf – Nederland 

kent 35 arbeidsmarktregio’s – de voorwaarden 

daarvoor schept. Dit betekent onder meer het 

creëren van een aanspreekpunt voor alle werk-

gevers en het organiseren van overleg tussen 

sociale partners (werkgevers en werknemers), 

UWV en gemeenten over te realiseren aantal-

len en hoe werkgevers te faciliteren. 

Conform de door de sociale partners gemaakte 

afspraken moeten bedrijven de komende tien 

jaar 100.000 extra (garantie)banen creëren 

voor de doelgroep. Wat kun je als gemeente 

doen om hen daarin te faciliteren? Bedrijven 

worden door gemeenten vaak aangesproken 

op hun rol van werkgever, terwijl ze primair 

ondernemingen zijn. Ondernemers verwachten 

van gemeenten een breder partnerschap dan 

het in dienst nemen van mensen met een be-

perking. Ook een soepele gang van zaken rond 

vergunningen en handhaving hoort daarbij. 

Gemeenten kunnen zelf het goede voorbeeld 

kunnen geven door mensen uit de doelgroep 

in dienst te nemen. De sociale partners hebben 

afgesproken dat de overheid de komende tien 

jaar 25.000 extra (garantie)banen beschikbaar 

stelt voor mensen met een afstand tot de ar-

Ook kunnen gemeenten met bedrijven af-

spraken maken om bij bestaande functies die 

vrijkomen – en die vaak niet passend zijn voor 

mensen met een arbeidshandicap – job carving 

als instrument in te zetten: het samenvoegen 

van taken en daarna herscheppen van nieuwe 

banen zodat die passen bij mensen met een 

beperking. Gemeenten hebben vervolgens de 

taak om de gemaakte afspraken daadwerkelijk 

in te vullen: vraag en aanbod bij elkaar bren-

gen, loonkostensubsidie toekennen, begelei-

ding door jobcoaches aanbieden, et cetera. 

Het kan gewenst zijn om de inzet vanuit de 

diensten sociale zaken/werk&inkomen en 

economische zaken zo te bundelen dat een 

gezamenlijke benadering van ondernemers 

vorm krijgt. Als bedrijven zich belemmerd voe-

len door bijvoorbeeld een teveel aan regels, 

formulieren of loketten, zijn ze weinig geneigd 

mensen met een beperking in dienst te nemen. 

Ook zou er snel persoonlijke begeleiding be-

schikbaar moeten zijn wanneer de werknemer 

een tijdelijke terugval heeft (ontzorgen).

beidsmarkt. Het gaat om banen bij het rijk, ge-

meenten, provincies en waterschappen, maar 

ook bij defensie, de politie en in het onderwijs. 

De samenwerkende gemeenten in het regio-

nale Werkbedrijf doen er goed aan hierover 

onderling afspraken te maken. 

1

2

3
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Gebruik een methodiek om loonwaarde vast te stellen

Zet samen met bedrijven ambassadeurs in

Steun sociale firma’s en andere initiatieven 

Bedrijven moeten overtuigd raken dat mensen 

met minder arbeidsvermogen passen binnen 

een economisch model. De meeste zullen al-

leen gemotiveerd zijn om mensen met arbeids-

beperkingen in dienst te nemen, wanneer zij 

niet méér betalen dan de waarde die iemand 

toevoegt. Een goede systematiek om de loon-

waarde – en daarmee de bijbehorende loon-

kostensubsidie – van iemand te bepalen is dan 

van belang. 

Wettelijk is geregeld dat vanaf 2016 per ar-

beidsmarktregio één gevalideerd loonwaarde-

systeem moet worden toegepast. Daarmee zijn 

ook de productiekosten op een reële manier te 

berekenen en kan valse concurrentie worden 

voorkomen. Her en der zijn al instrumenten 

ontwikkeld die productiviteit, inzetbaarheid en 

begeleidingsbehoefte uitdrukken in een per-

Een manier om bedrijven te enthousiasmeren 

en vooroordelen weg te nemen over werkne-

mers met een beperking, is het inzetten van 

ambassadeurs. De sociale werkvoorziening  

Delta in Zutphen gebruikt bijvoorbeeld een 

Gemeenten kunnen (nieuwe) sociale firma’s on-

dersteunen met hun kennis en netwerk, maar 

ook hun procedures en financiering inzetten 

om initiatieven te bevorderen die nadrukkelijk 

kiezen voor mensen met een arbeidsbeperking. 

Zo worden in Breda wijkdiensten opgezet met 

centage, met als uitgangspunt de loonwaarde 

van een volledig functionerende collega in een 

vergelijkbare functie. 

Bij voorkeur wordt de loonwaarde op de 

werkvloer vastgesteld. Ook kan het instrument 

‘proefplaatsing’ worden ingezet: werknemers 

en werkgevers kunnen dan kijken of iemand 

op de goede plek zit. Overigens zullen ge-

meenten bereid moeten zijn om bij veranderin-

gen in loonwaarde, bijvoorbeeld door een tij-

delijke terugval van een werknemer, opnieuw 

de loonwaarde te bepalen zodat werkgevers 

passend gecompenseerd kunnen worden. Is er 

sprake van ziekte-uitval dan kan de UWV een 

ziektewetuitkering betalen, die voor een groot 

deel de loonkosten van de zieke werknemer 

dekt en extra regelwerk overnemen. Deze re-

geling wordt de no-riskpolis genoemd.

pool van lokale ondernemers en andere be-

trokkenen die hun netwerk benutten voor 

het vinden van functies voor mensen met een 

beperking. Ook oud-bestuurders van de ge-

meente kunnen hierin een rol vervullen.

mensen met een arbeidsbeperking. Gemeenten 

kunnen bij aanbestedingen bijvoorbeeld voor-

waarden stellen – zoals het in dienst hebben 

van de doelgroep – voor het verstrekken van 

subsidies.

4

5

6
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Zet middelen meer persoonsvolgend in

Koppel de inzet van een deel van de midde-

len aan mensen, niet aan organisaties. Anders 

gezegd, laat het geld meer persoonsvolgend 

zijn: iemand kan met een zeker bedrag onder-

steund worden voor het maken van bepaalde 

stappen, in plaats van dat subsidies geheel naar 

SW-bedrijven of zorginstellingen worden over-

gemaakt wanneer mensen zijn geïndiceerd. Zo 

worden de organisaties die mensen met ar-

beidsbeperkingen begeleiden meer uitgedaagd 

een persoonlijk ontwikkelingsplan met hen op 

te stellen. Bovendien houdt de gemeente beter 

zicht op wat er gebeurt qua doorstroom en uit-

stroom van mensen met arbeidsbeperkingen.

10

Ga creatief op zoek naar collectieve arrangementen

Ontwikkel één gemeentelijke visie op participatie

Benut ruimte voor experimenten

Voor de mensen die vanwege hun beperkingen 

individueel niet of nauwelijks inpasbaar zijn in 

een regulier bedrijf, kunnen collectieve arran-

gementen bij werkgevers een uitkomst zijn. 

Gemeenten kunnen nationale regels die de 

ontwikkeling van mensen tegengaan tijdelijk 

ter zijde schuiven. Minister Plasterk van Bin-

nenlandse Zaken werkt aan de zogenaamde 

Experimentenwet die gemeenten de mogelijk-

heid geeft een landelijke regeling voor één of 

twee jaar te negeren. In Leeuwarden gebeurt 

Gemeenten staan voor de opgave om intern 

de verbinding tot stand te brengen in toepas-

sing van de Participatiewet en de Wmo. Het is 

van belang om eventuele schotten te doorbre-

ken en cultuurverschillen op te lossen tussen 

ambtenaren die de Participatiewet uitvoeren 

(handhaven, verplichtingen opleggen) en zij 

Met groepsdetachering is meer mogelijk dan 

met individuele plaatsing, zoals bijvoorbeeld 

schadeverzekeraar Crawford en spuitwerkbe-

drijf Teamplast laten zien (zie hoofdstuk 2).

het al. De gemeenteraad heeft de wethouder 

de ruimte gegeven in het belang van mensen 

te handelen, ook al is de handelwijze strijdig 

met nationale regels. Dat kan betekenen dat 

iemand die een bijstandsuitkering ontvangt 

niet meteen hoeft te solliciteren, maar eerst als 

vrijwilliger actief mag worden in zijn wijk.

die opereren vanuit de Wmo, waarin empo-

werment centraal staat. Mensen verdienen een 

eenduidige benadering. Het kan niet zo zijn 

dat de ene professional hamert op sollicitatie-

plicht en beschikbaarheid, terwijl een collega 

dezelfde persoon enthousiast maakt om aan de 

slag te gaan bij een sociaal project.

7

8

9
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Bevorder uitstroom door een vangnet te bieden

Verbind werk & inkomen aan sociale (wijk)teams

Het is aan te raden dat gemeenten een ‘vang-

netregeling’ ontwikkelen voor SW’ers die wil-

len uitstromen naar een baan en mensen die 

hun Wmo-indicatie opgeven om ergens aan de 

slag te gaan. Zo’n regeling maakt het aantrek-

kelijker om bestaande zekerheden op te geven. 

Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een 

garantie op een vervolgtraject: als hun nieuwe 

baan verloren gaat, hebben ze recht op inten-

sieve begeleiding naar een alternatieve plek. 

Bij veel sociale teams is de gemeentelijke 

schuldhulpverlening al wel betrokken. Maar 

gemeenten kunnen sociale teams ook betrek-

ken in de opgave om mensen met een arbeids-

beperking aan werk te helpen. Het sociaal 

Delta in Zutphen heeft een andere oplossing 

bedacht: mensen met ww-rechten detacheren 

door een detacheringsbedrijf. De werknemers 

van de sociale werkvoorziening geven hun 

WSW-rechten niet op, omdat ze niet in dienst 

treden bij hun nieuwe werkgever. Het deta-

cheringsbedrijf waarvoor ze werken, int hun 

uitkeringen en ontvangt van het bedrijf bij-

voorbeeld een half salaris voor een werknemer 

met een loonwaarde van vijftig procent. 

team is, als het goed is, op de hoogte van wat 

er speelt in de buurt en weet bijvoorbeeld dat 

het gezondheidscentrum of de supermarkt 

iemand kan gebruiken. 

11

12
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