
 
 
 
 
 
 

Position Paper – Wet Arbeidsmarkt in Balans 
 
Cedris wil een arbeidsmarkt waarbij mensen met een kwetsbare positie niet de dupe worden 
van flex of verkeerde systeemprikkels. Daarom steunen wij doel en geest van deze wet. Op 
twee punten wordt echter het tegenovergestelde bereikt. Wij vragen om aanpassing op die 
punten.  
 

 Duurzaam detacheren én uitzenden of verlonen in het kader van re-integratie 
worden veel ingewikkelder, onvoorspelbaarder, duurder en daardoor 
onaantrekkelijker. Voor veel mensen met een grote afstand tot de reguliere 
arbeidsmarkt is een (duurzame) detachering juist dé succesformule om hen kansen te 
bieden: een brugfunctie. Uitzenden of verlonen is voor veel bijstandsgerechtigden een 
noodzakelijke, maar ook goede opstap. Beide formules dreigen onnodig in het dure en 
complexe pay-roll regime te komen.  
 

 Behoud mogelijkheden tot het eenvoudig verlonen, uitzenden en duurzaam detacheren 
van een bijzondere groep werkzoekenden (mensen met een vergrote afstand tot de 
arbeidsmarkt), waardoor zij toegang tot betaald werk krijgen. 
 
 De compensatie van de transitievergoeding gaat helaas toch níet gelden voor mensen 

met een ‘ondergrens WSW’-herindicatie (=verlies van arbeidsvermogen). Ondanks de 
brief van Minister Koolmees1 blijft hierdoor de perverse prikkel ontstaan dat het voor 
een werkgever aantrekkelijker is om iemand 104 weken ziek te houden, dan om 
hem/haar snel na herindicatie, binnen 16 weken een goed alternatief (bijv in de vorm 
van dagbesteding) te bieden. Hierdoor zitten mensen onnodig lang thuis en in 
onzekerheid. De schaarse middelen van de WSW worden bovendien onnodig belast 
met langdurig ziekteverzuim.  
 

 Compenseer de Transitievergoeding, óók voor Wsw-medewerkers van wie UWV heeft 
vastgesteld dat zij niet langer in staat zijn tot het verrichten van arbeid (de zogenoemde 
‘ondergrens’-herindicatie, ex art. 6 lid 2 WSW). 

 
Wij lichten beide problemen hieronder toe en bieden u een oplossing:  
 
De ruim 90 leden van Cedris zijn SW-bedrijven, Werk/Leerbedrijven, Sociale ondernemingen 
en gemeenten. Samen bieden en organiseren zij werk voor zo’n 100.000 mensen uit de Wsw 
én de Participatiewet. 
Voor vele duizenden werkzoekenden per jaar bieden zij een opstap naar de reguliere 
arbeidsmarkt, dankzij inzet van kennis, expertise en een breed instrumentarium. 
Beschikbaarheid van dit brede instrumentarium is mede door de SER2 aanbevolen als 
noodzakelijke faciliteit om kwetsbare groepen (zoals mensen die onder de Participatiewet 
vallen) duurzaam, bij voorkeur bij een gewone werkgever, aan de slag te helpen. Daaronder 
vallen onder meer: werk-fit maken, detacheren, beschut werk, werkgeversdienstverlening, 
matching en begeleiding. Deze expertise is onmisbaar voor een inclusieve arbeidsmarkt. 

                                                
1 Brief aan de Tweede Kamer, dd. 4 juli 2018 , ref.nr 2018 -0000112068 

2 SER-verkenning Sociale infrastructuur kwetsbare groepen binnen de Participatiewet, juni 2016 



Verloning als tijdelijke fase in het re-integratietraject en detacheren van garantiebanen 
 
Het conceptvoorstel Wab beoogt paal en perk te stellen aan het instrument payrolling. Omdat 
een regulier arbeidscontract vanuit inclusie altijd het hoogste doel is, steunen wij die 
gedachte. Een vaste baan, bij een gewone werkgever, blijft ons hoogste ideaal. Dat ideaal is 
echter juist voor werknemers met een kwetsbare positie niet altijd direct haalbaar.  
 
Wij maken ons sterk voor een goede brugfunctie, om de kloof tussen vast en flex te kunnen 
overbruggen.  
 
Via duurzame detachering helpen onze leden een fors deel van de doelgroep aan de slag en 
wordt (soms flexibel, soms duurzaam) voorzien in de personeelsbehoefte van ondernemers. 
Cedris waarschuwt voor het op één hoop gooien van alle verschijningsvormen van ter 
beschikking stellen van arbeid tot payrolling.  
 In het domein waarin onze leden werken komt payrolling in de zuivere vorm als 

verdienmodel níet of nauwelijks voor, in de zin dat werkgevers zelf de medewerker 
selecteren maar het werkgeverschap en alles eromheen bij het payroll-bedrijf neerleggen. 

 Echter; het komt wél regelmatig voor dat een ‘match’ gemaakt wordt door een ‘derde’ 
partij, bijvoorbeeld een werkgevers-servicepunt, of een sociale dienst, of een 
praktijkschool. Vaak treedt daarna een uitzendbureau of een SW-bedrijf in de rol van 
detacheerder (en soms ook begeleider).  

 Deze brugfunctie is ondersteunend aan de medewerker en ontzorgend voor de werkgever 
(veelal MKB-ondernemer). De werknemer krijgt de zekerheid van een (vast) contract. De 
(kleine) ondernemer wordt ontzorgd rond het Loonkostenvoordeel, Lage Inkomens 
Voordeel, No-Risk-polis, loonkostensubsidie en loonwaarde-meting. Deze sociale 
arbeidsmarkt-functie dreigt ten onrechte als pay-roll beschouwd te worden. Hierdoor 
wordt het duurder, ingewikkelder en onaantrekkelijker. Dat vermindert baankansen voor 
kwetsbare groepen.    

 
Uit onderzoek3 blijkt dat bijna een-derde van de mensen met loonkostensubsidie dankzij een 
intermediair (uitzendbureau of SW-bedrijf) aan het werk is. Dit onderstreept het enorme 
belang van de brugfunctie.  
 
Cedris wijst het huidige voorstel af omdat:   
 Onhelder is wanneer iets als payroll beschouwd wordt. De definitie laat open dat alle 

bemiddeling door een derde (zoals WSP’s of gemeente) leidt tot payrolling én dat dit 
eventueel achteraf (na 2 jaar) nog vastgesteld kan worden. Dit is onwerkbaar. 

 Ook de duurzame detachering van mensen met loonkostensubsidie kan daardoor als 
payrolling beschouwd worden. Ditzelfde geldt voor (korter durende) verloning als 
onderdeel van een re-integratietraject. Beide zijn er juist op gericht om mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt, bij voorkeur duurzaam, toegang te verschaffen tot deze 
arbeidsmarkt en een arbeidsmarktpositie te verkrijgen. De brug-functie staat onder druk.  

 Deze instrumenten maken deel uit van een door de gemeente betaald re-integratie traject. 
Als opstap naar een duurzame plaatsing is dit vaak een tijdelijke fase waarbij de eerste 
maanden (bv door mensen eerst intern te plaatsen) worden benut voor diagnose en 
loonwaardemeting. Zodra er een passende werkgever gevonden is worden met die inlener 
afspraken gemaakt om betrokkene – na bv een (half) jaar verlonen – met 
loonkostensubsidie in vaste of tijdelijke dienst te nemen. Dankzij tijdelijke verloning kan de 
gemeente i.c. het SW-bedrijf als onderdeel van het traject een zorgvuldige intake en 
diagnose doen en./of werknemersvaardigheden ontwikkelen. De kans op een kwalitatief 
goede match neemt toe. Dit bevordert ook de duurzaamheid van de plaatsingen. 

                                                
3 “Loonkostensubsidie: wie is de werkgever?”, Capel Advies, november 2018 



 
Wat zijn de gevolgen van het voorstel:  
 Indien de kortdurende verloning (in het kader van re-integratie) of duurzame detachering 

(ten behoeve van garantiebanen) onder payrolling vallen, dan wordt arbeid voor deze 
groep duurder vanwege hogere premies (NB; daarin is in de financiering van 
loonkostensubsidie geen rekening gehouden). Ook wordt de uitvoering vele malen 
complexer; omdat een veelheid van CAO’s toegepast moet worden. CAO’s die niet altijd op 
de doelgroep zijn toegesneden. Re-integratie krijgt daarnaast met een veelheid aan 
arbeidsvoorwaarden en pensioenfondsen te maken. Dit maakt de belangrijke brugfunctie 
onaantrekkelijker. Hierdoor daalt de kans op werk voor een groep die toch al kwetsbaar is. 

 
Reactie van het ministerie van SZW: 
 Tot onze grote schrik stelt het ministerie in de beantwoording dat “de gemeente […] er 

ook voor kan kiezen om over te gaan tot een proefplaatsing.4” Dit bevestigt onze vrees: 
betaald werk wordt voor deze groep zó complex gemaakt, dat ónbetaald werk (met 
behoud van uitkering) als alternatief wordt gezien. Dat mag niet de bedoeling zijn.   

 Daarnaast stelt het ministerie “dat payrolling gewoon mogelijk blijft”. Dát is niet ons punt. 
De verloning tijdens de re-integratie en duurzame detachering van deze doelgroepen 
horen allebei niet thuis binnen de payroll-definitie. En horen dus ook niet belast te worden 
met alle extra kosten en complexe regelgeving.  

 
Cedris verwacht dat daarmee de bereidheid van werkgevers afneemt om mensen met een 
arbeidsbeperking aan de slag te helpen. Dit maakt het moeilijk te voldoen aan de 
banenafspraak voor arbeidsbeperkten. 
 
 Wij dringen aan op een heldere uitzonderingspositie voor banen in het kader van re-

integratie of met loonkostensubsidie, alsmede voor banen die via publieke bemiddeling 
(gemeente of WSP) tot stand zijn gekomen.  

 
Compensatie van de Transitievergoeding bij ‘herindicatie ondergrens WSW’. 

 
Wij steunen dat er een compensatieregeling komt voor werkgevers die een 
transitievergoeding hebben uitgekeerd aan medewerkers van wie na 104 weken ziekte het 
dienstverband wordt ontbonden. 
 
Helaas is hierdoor in de ‘oude’ WSW een perverse prikkel ontstaan.  
 
Wanneer iemand door ándere oorzaken dan ziekte zijn of haar arbeidsvermogen verliest, dan 
wordt de werknemer voorgedragen voor her-indicatie. Indien deze persoon daarbij de 
indicatie WSW verliest, dan dient het arbeidscontract ontbonden te worden. Doorgaans 
zorgen gemeente en SW-bedrijf dan binnen enkele maanden voor een goed alternatief, een 
soepele overgang naar bijvoorbeeld dagbesteding.   
 
Helaas vindt in dit geval géén compensatie van de transitie-vergoeding plaats. Het alternatief is 
om iemand niet voor te dragen voor her-indicatie, maar 104 weken ‘ziek te houden’. Daarna 
wordt de transitievergoeding namelijk wél gecompenseerd.  
 
Dit is om twee redenen onwenselijk: 
 Het belemmert een snelle en goede overgang naar alternatieve participatie-vormen; een 

medewerker blijft onnodig lang ‘ziek’, terwijl daar eigenlijk geen sprake van is.  
 De ‘zieke’ medewerker telt nog langer mee in de budget-verdeling van de schaarse WSW-

subsidiemiddelen. Hierdoor raakt het WSW bestand onnodig ‘vervuild’.  

                                                
4 35 074, nr.3 - Memorie van Toelichting, p.109 



 
Cedris is in goed overleg met het ministerie van SZW getreden. Bovenstaand probleem wordt 
gezien, maar helaas (om technische redenen?) niet opgelost.  
Wij dringen met klem aan op het verwijderen van deze onbedoelde perverse prikkel om 
medewerkers 104 weken ziekgemeld te houden, in plaats van hen voor te dragen voor een 
herindicatie ondergrens conform Wsw art 6, lid 2b. 
 
 Wij vragen u om ‘ondergrens herindicatie’ als grond voor compensatie van de 

transitievergoeding toe te voegen. 
 
Uiteraard zijn wij van harte bereid om onze zorgen, aan de hand van praktische voorbeelden, 
toe te lichten.  
 
______________ 
 
Indien u meer informatie wenst over deze reactie kunt u contact opnemen met Jan-Jaap de 
Haan, directeur Cedris, via telefoon 06 – 518 44 020. 


