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at het ministerie van SZW betreft is de modernisering

van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) geen

trendbreuk met de bij de invoering van de huidige

wetgeving ingezette koers. Staatssecretaris Van Hoof, verant-

woordelijk voor het moderniseringsproces, stelde onlangs in een

interview in het SW-journaal met nadruk dat de uitgangspunten

van de bestaande wet niet veranderen. Er worden slechts punten

op de spreekwoordelijke i gezet. “Bovendien” zo voegt de

bewindsman toe, “is de modernisering géén bezuiniging. De bud-

getten blijven gelijk en gaan zelfs omhoog.” Ondanks al deze

geruststellende woorden zullen de gevolgen van de modernisering

in de praktijk groter zijn dan gesuggereerd wordt.

Oppervlakkige lezing van de moderniseringsvoorstellen brengt

inderdaad geen opzienbarende trendbreuk aan het licht. De

moderniseringsvoorstellen leggen nadruk op het feit dat de WSW

er alleen is voor diegenen waarvoor de voorziening sinds de

invoering van de nieuwe Wet op de Sociale Werkvoorziening in

1998 bedoeld is: mensen die door een lichamelijke en/of verstan-

delijke handicap aangewezen zijn op werk onder aangepaste

omstandigheden. Daarnaast hamert het Ministerie in de voor-

stellen op het maximaal inzetten op de beweging “van binnen

naar buiten”. Voor degenen die minder vertrouwd zijn met het

sectorgebonden beleidsjargon: SW-bedrijven moeten ernaar

streven de doelgroep zoveel mogelijk werk buiten de beschutte

omgeving van het SW-bedrijf aan te bieden. 

Er schuilt echter een addertje onder het zo groen ogende gras

van de Ministeriële beleidsnotitie. De Staatssecretaris stelt voor

om gemeenten daadwerkelijk de regierol te geven die hen reeds

bij invoering van de huidige wet was toebedacht. Om dat te

bereiken draait het Ministerie op een verrassende manier aan de

geldkraan. De staatssecretaris stelt een rechtstreekse finan-

cierings- en verantwoordingsrelatie tussen Ministerie en gemeente

voor. De huidige praktijk is dat de financiering verloopt via veelal

zeer zelfstandig opererende gemeentelijke samenwerkings-

organen. Deze zogenoemde “Gemeenschappelijke Regelingen”

laten de administratie van en verantwoording over de rijks-

subsidies in de praktijk veelal over aan het SW-bedrijf. De door
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Uw probleem, 
onze oplossing.
De veranderingen in de WSW roepen bij gemeenten veel

vragen op. Daarnaast verkeren veel SW-bedrijven in zwaar

weer. Langedijk SWO heeft brede ervaring met het adviseren

van gemeenten over de vraag hoe de nieuwe wetgeving kan

worden gebruikt om de gemeentelijke regierol aan te zetten.

Langedijk SWO verzorgt voor u een vrijblijvende presentatie

over de ontwikkelingen in de WSW afgestemd op uw speci-

fieke situatie en vraagstelling.

Mail ons voor een afspraak!

Info@langedijkswo.nl

Modernisering WSW: 
geen trendbreuk, wel praktische veranderingen
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het Ministerie voorgestelde wijziging heeft dan ook grote prak-

tische gevolgen. Om goed zicht te krijgen op deze gevolgen

nemen we een kijkje in de praktijk.

Na de invoering van de nWSW in 1998 kwamen veel SW-bedrijven

nadrukkelijk op afstand te staan van hun publieke opdrachtgever.

In veel gevallen was dit een publiekrechtelijk samenwerkings-

verband van gemeenten. Deze Gemeenschappelijke Regelingen

controleerden de SW-bedrijven op (grote) afstand. De samen-

werkende gemeenten lieten de uitvoering van de vaak ingewik-

kelde regeling graag aan hen over. De de facto zelfstandige SW-

bedrijven konden op deze manier niet gehinderd door de politieke

waan van de dag hun vleugels uitslaan. Veel SW-bedrijven

gedroegen zich in de praktijk ook als zelfstandige (private) onder-

neming. Ze richtten zich meer dan voorheen op andere (commer-

ciële) taken als uitvoering van gesubisideerde arbeid en reïnte-

gratie van arbeidsgehandicapten of werklozen.

De meeste SW-bedrijven profiteerden optimaal van de verworven

zelfstandige positie. De bedrijven investeerden in nieuwe (indus-

triële) activiteiten. Dankzij de economische hausse werden daar-

mee volop opdrachten binnengehaald. Als gevolg van de hiermee

behaalde winsten vatte het idee post dat (semi)publieke bedrijven

met publiek geld op een winstgevende manier de de WSW kon-

den uitvoeren. Rond de eeuwwisseling vond echter een kentering

plaats. Juist de meer industriële activiteiten (grafisch, techniek,

metaal) konden de prijsconcurrentie met onder meer het Oostblok

niet langer aan. De met name in het machinepark gedane inves-

teringen konden niet zomaar worden afgebouwd. Dalende marges

zorgden voor een steeds wankeler financiële huishouding. Volgens

brancheorganisatie Cederis was in 2005 zo’n driekwart van de

SW-bedrijven verlieslijdend. 

De rekening voor de verlieslijdende exploitatie kwam in de meeste

gevallen via de Gemeenschappelijke Regeling uiteindelijk terecht

bij de verantwoordelijke gemeenten. SW-bedrijven staan op het

standpunt dat de gemeente als eindverantwoordelijke voor de

uitvoering van de WSW die rekening dient te voldoen. Ondanks

het feit dat hiervoor in de WSW geen wettelijke basis bestaat

bevinden de meeste gemeenten die met dit probleem worden

geconfronteerd zich in een weinig benijdenswaardige positie. Het

enige alternatief is het SW-bedrijf failliet te laten gaan. Hoewel

soms de spierballen worden getoond (de gemeente Oldenzaal

dreigde onlangs Topcraft failliet te laten gaan), durven de meeste

gemeenten deze ultieme keuze niet aan. Faillissement betekent

namelijk ook: per direct een andere invulling voor de honderden

SW-medewerkers waarvoor de gemeenten wettelijk verantwoor-

delijkheid dragen.

Hier wreekt zich de keuze voor de verzelfstandiging van de SW-

bedrijven. Zolang de sector “zwarte cijfers” schreef, betekende

de zelfstandige positie van de SW-bedrijven vooral een zorg

minder op de verschillende gemeentehuizen. Nu steeds meer

bedrijven in zwaar weer terecht komen, komen gemeenten tot de

conclusie dat ze vrijwel geen praktische mogelijkheden bezitten

om bij te sturen. Geen wonder dat bij veel gemeenten momen-

teel de discussie plaats vindt of de regievoering op de SW niet

moet worden aangescherpt. Van Hoof biedt hen hierbij de hel-

pende hand. De moderniseringsvoorstellen stellen immers voor

de subsidie en verantwoording daarover rechtstreeks te beleggen

bij de gemeenten! De bestuurlijke portee van de voorstellen is

dan ook de boodschap dat gemeenten hun verantwoordelijkheid

(terug) dienen te nemen. 

De rijkssubsidie zal met ingang van de nieuwe WSW  (waar-

schijnlijk 1 januari 2007) rechtstreeks worden overgemaakt naar

de gemeente. De achterliggende bedoeling is duidelijk: de

gemeente krijgt ongeacht de eerder in de Gemeenschappelijke

Regeling gemaakte afspraken de mogelijkheid via de financiën de

regie op de WSW weer naar zich toe te trekken. De gemeente is

op deze manier bijvoorbeeld in staat om rechtstreeks te sturen op

de bedrijfsvoering van het SW-bedrijf. Een andere manier om

regie te voeren is het aanbesteden van de uitvoerende werkzaam-

heden. Het SW-bedrijf is in deze visie niet meer bij voorbaat dé

uitvoerder van de WSW. Misschien zijn er wel andere bedrijven die

net zo goed (of beter) delen van de WSW uit kan voeren. En daar

waar veel SW-medewerkers bij de eigen gemeente werkzaam-

heden uitvoeren (in het groenonderhoud, in de schoonmaak, etc.)

is het de vraag of daarvoor nog een SW-bedrijf nodig is.

Er zijn gemeenten die reeds anticiperen op deze nieuwe ontwik-

kelingen. De in de Gemeenschappelijke Regeling Vechtdal samen-

werkende gemeenten Hardenberg en Ommen zagen zich door

oplopende verliezen bij het SW-bedrijf gedwongen na te denken

over een ander model voor de uitvoering van de WSW. Samen

met adviseur Langedijk SWO, ontwikkelden zij een toekomstvisie

die naadloos aansluit op de plannen van de Staatssecretaris. De

belangrijkste ingeredienten daarvan worden gevormd door de ont-

binding van de Gemeenschappelijke Regeling, het overhevelen

van de arbeidscontracten naar beide gemeenten en de aan-

besteding van de uitvoering waarbij het niet bij voorbaat vanzelf-

sprekend is dat voor alle SW-medewerkers capaciteit wordt inge-

kocht bij het bestaande SW-bedrijf. 

Dat klinkt simpeler dan het in werke-

lijkheid is. “Denk niet dat het een

peulenschil is om een levensvatbare

Sociale Werkvoorziening neer te

zetten”, vat de Hardenbergse wet-

houder Arie Pouwels kernachtig

samen. “De gemeente dient bijvoor-

beeld zelf het klantmanagement in

te richten.” Hij ziet echter ook voor-

delen: “Het geeft de gemeente wel

de mogelijkheid een samenhangend

beleid te voeren voor WSW, WWB

en in de toekomst WMO en WIN”.

Ook Paul Overmars, hoofd afdeling

Werk, Zorg en Inkomen in Harden-

berg ziet daar een duidelijke meer-

waarde. “Je kunt een samen-

hangende aanpak voeren naar

werkgevers.  Je kunt het potentieel

aan plaatsen binnen het bedrijfs-

leven veel beter benutten.

Daarnaast stelt het je veel beter in

staat te bepalen welke persoon op

welke plaats dient te komen. Voor

de meer structurele plekken kom je met een SW-medewerker,

zoek je een werkstage voor iemand uit de WWB dan is een tijdelijke

klus een betere optie.” 

Daarnaast ziet Overmars meerwaarde voor de gemeentelijke orga-

nisatie. Voor een gemeente van de schaal van Hardenberg (circa

60.000 inwoners en circa 600 WWB-ers) is het goed het klant-

management verder te versterken. Je haalt meer deskundigheid in

huis en je wordt door de omvang minder kwetsbaar.” Ook de SW-

medewerkers zijn volgens Overmars beter uit. “Als je als gemeente

de regie zelf voert, is de beweging van binnen naar buiten goed te

maken. Je bent daarvoor op zoek naar volwaardige plaatsen buiten

het SW-bedrijf. Wanneer de potentie aanwezig is, is dat voor de

persoon zelf uiteindelijk te verkiezen boven een werkplek binnen

een SW-bedrijf.” Ook op andere plaatsen in het  land beraden

gemeenten en SW-bedrijven zich over de nieuwe taakverdeling.

Cruciaal daarbij is de vraag hoever de regierol van de gemeente

gaat. Is dat op grote lijnen of zelfs op klantniveau? De meeste

gemeenten zijn daar nog niet uit. De grootste slag moet echter

gemaakt worden bij het SW-bedrijf zelf. Zij moet afscheid nemen

van de gedachte dat zij het monopolie op de uitvoering van de

WSW bezit. De positie van een private  onderneming waarvan de

bedrijfsrisico’s worden afgedekt met publiek geld is niet langer

houdbaar. Bovendien moet het SW-bedrijf af van het idee dat zíj

bepaalt wat goed is voor de SW-medewerker. Als de klantmanager

van de gemeente vindt dat een SW-medewerker meer gebaat is

bij een detachering bij een regulier bedrijf dan bij plaatsing in een

hal van het SW-bedrijf, dan moet zij zich daar bij neerleggen.

SW-bedrijven staan niet op voorhand negatief tegenover deze ont-

wikkeling. Interim-directeur Otto de Goeij van SW-bedrijf Larcom

uit Ommen: “Wij vinden het een goede zaak dat gemeenten hun

regierol meer vorm gaan geven. Zij bouwen daarmee een stuk

expertise op en kunnen hun verantwoordelijkheid beter vorm-

geven.” Hij maakt ook kantekeningen als het gaat om het inkopen

bij verschillende partijen in relatie tot de ontwikkelfunctie: “Het is

wel de vraag waar regie ophoudt en uitvoering begint. Voor

Larcom betekent regie het vaststellen van het ontwikkelingsdoel en

een meetbaar ontwikkelplan. De uitvoerder geeft het ontwikkelplan

vervolgens handen en voeten. Voor een goede ontwikkeling en

doorstroming van mensen kan de uitvoering niet in onderdelen uit-

eenvallen. Ontwikkeling gaat vaak gepaard met twee stapjes voor-

uit en een stapje terug. Wij noemen dat ‘ademen’. Een SW-bedrijf

beschikt over kennis en infrastructuur om daar invulling aan te

geven. Als de uitvoering bij verschillende organisaties ligt, worden

muren gecreëerd en wordt het ‘stapje terug’ en dus ook ‘twee

stapjes vooruit’ lastig.” 

De mogelijkheid om bij derden in te kopen betekent dan ook niet

dat direct of per definitie afscheid genomen wordt van het

Hier wreekt zich de keuze voor de 

verzelfstandiging van de SW-bedrijven.

SW-bedrijven staan niet op voorhand negatief

tegenover deze ontwikkeling.

Trainingen in voorbereiding
Met het oog op de veranderingen van de WSW bereidt Langedijk SWO een aantal trainingen

voor.

Training personeelswerk WSW

Doelgroep: (gemeentelijke) personeelsconsulenten/werkers/adviseurs die voor het eerst met

de WSW in aanraking komen.

Training inkoop WSW

Doelgroep: gemeentelijke inkopers in gemeenten die de inkooprelatie met het SW-bedrijf

willen verzakelijken.

Training klantmanagement WSW

Doelgroep: klantmanagers in gemeenten die de ontwikkeling van haar WSW-ers zelf wil

gaan uitvoeren.

Deze trainingen zullen bij voldoende animo in het vierde kwartaal van 2006 worden aan-

geboden. Wilt u op de hoogte gehouden worden van ons aanbod, mail ons dan waarbij u

aangeeft in welke training u geïnteresseerd bent en welke zaken u in een dergelijke training

behandeld zou willen zien.
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• Gemeente Almere

• Gemeente Amstelveen

• Gemeente Amsterdam

• Gemeente Enkhuizen

• Gemeente Hardenberg

• Gemeente Hilversum

• Gemeente Lelystad

• Gemeente Noordoostpolder

• Gemeente Zeist

• Zorg en Arbeidsmarkt

• Provincie Flevoland

• Syntens

• Kamer van Koophandel Flevoland

• Combiwerk Delft

• Flevodrome

• ROC Flevoland

• Concern voor Werk

• Duurzaam Flevoland

• Provinciaal Platform Arbeidsmarkt

Flevoland

• Woondiensten Enkhuizen

• Technocentrum Flevoland

• Centrale Organisatie voor Werk en

Inkomen

• Diverse bedrijven in het MKB

Verrichte werkzaamheden
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De partners
Langedijk SWO werkt met de volgende professionals:

Dirk Langedijk Werken aan oplossingen. Dirk@langedijkswo.nl

Gerard Witsmeer ESF: van aanvraag tot implementatie beheersorganisatie en 

monitoring. Gerard@langedijkswo.nl

Huub Kolen Equal: van aanvraag, partnersearch en transnationaal document 

tot transnationale coördinatie en monitoring. Huub@langedijkswo.nl

Eduard Voogt Trainer vaardigheden en attitude. Eduard@langedijkswo.nl

Ben Verheijden Trainer en coach. Ben@langedijkswo.nl

Françoise Kooijmans Trainingsactrice, theater op maat, dagvoorzitter in rol. 

Francoise@langedijkswo.nl

Gideon van Dam Interimmanagement, werkprocessen, kwaliteitszorg.

Gideon@langedijkswo.nl

Langedijk SWO verricht werkzaamheden voor onder meer de volgende opdrachtgevers:

Françoise Kooijmans

bestaande SW-bedrijf. Overmars: “Wel moet je kijken of er wegen

zijn om tot een breder aanbod te komen. Ik zie bijvoorbeeld een

rol voor andere regionale partners zoals uitzendbureaus. Belangrijk

daarbij is enerzijds dat we niet inkopen op prijs maar op inhoud.

Zeker bij deze groep hoort de kwaliteit van het aanbod voorop te

staan. Anderzijds betekent de nadruk op de kwaliteit van de

dienstverlening niet dat de prijs irrelevant is. De gemeente is ver-

antwoordelijk voor een goede omgang met de beschikbare publie-

ke middelen. Deze verantwoordelijkheid nemen we zeer serieus”

De staatssecretaris heeft het gelijk aan zijn zijde als hij stelt dat de

ministeriële moderniseringsvoorstellen formeel geen trendbreuk

vormen met de bestaande wetgeving. De gemeentelijke verant-

woordelijkheid voor de uitvoering van de WSW ligt aan de basis

van de huidige wetgeving. Dat uitgangspuint blijft in het moderni-

seringsproces onverkort gehandhaafd. De modernisering heeft

echter wel grote gevolgen voor de sinds 1998 scheefgegroeide

uitvoeringspraktijk. Gemeenten en SW-bedrijven zullen hun onder-

linge relaties in het licht van de moderniseringsvoorstellen moeten

herijken. Dit gebeurt in veruit de meeste gevallen in goede harmo-

nie. De staatssecretaris heeft met de modernisering echter

gezorgd voor een stevige stok achter de deur.   

Dirk Langedijk, directeur Langedijk SWO.

Krijn Sijrier, senior consultant Iroko BV

Dit artikel is verscheen eerder in het februarinummer van

Sociaal Bestek

Relevante websites:

http://gemeenteloket.szw.nl/

www.cedris.nl

www.vng.nl

www.larcom.nl


