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Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid   Den Haag, 3 oktober 2022 

T.a.v. Mevr. C.J. Schouten       

Postbus 90801         

2509 LV 'S-GRAVENHAGE 

 

 

Onderwerp: Verzoek om overleg  

 
 

 

 

Geachte mevrouw Schouten, 

 

 

Als sociale partners betrokken bij de cao’s Sociale Werkvoorziening en Aan de slag maken wij ons 

grote zorgen over onze branche; over de toekomst van de sociale werkbedrijven en over de 

ongeveer 100.000 medewerkers die daar werken. Als gevolg van een opeenstapeling van 

problemen verkeren gemeenten en de sociaal ontwikkelbedrijven in financieel zwaar weer en dreigt 

het failliet van de sector. Hierover willen wij graag op zo kort mogelijke termijn met u in gesprek. 

 

 

Context: de branche kampt nog altijd met forse tekorten 

De hierna genoemde gespreksonderwerpen zijn arbeidsvoorwaardelijk van aard en betreffen de 

financiële ruimte voor cao-partijen om adequate arbeidsvoorwaarden overeen te komen voor de 

werknemers in onze branche. Het is echter van belang om dit te plaatsen in een bredere context: 

De gemeentelijke sector kampt met forse tekorten onder meer als gevolg van de komst van de 

Participatiewet met bijbehorende bezuinigingen. Hoewel de tekorten op de Wsw kleiner worden 

naarmate de uitstroom van werknemers door pensioen toeneemt, blijkt uit diverse onderzoeken dat 

de budgetten in de Participatiewet om mensen naar en tijdens werk te begeleiden volstrekt 

onvoldoende zijn. De instroom van medewerkers blijft daardoor fors achter.  

 

Tegen die achtergrond willen wij met u in gesprek over het volgende. 

 

 

De financiering van de cao Aan de slag  

In 2021 is na lang overleg een eerste cao tot stand gekomen voor de werknemers met een 

beperking die geen aanspraak maken op de cao SW, de cao Aan de slag. Een sobere cao, gericht 

op zo veel mogelijk uitstroom naar reguliere werkgevers. Naar onze inschatting zoals kabinet en  
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Kamer dat graag wilden zien. Voor werkgevers was aanvullende financiering van deze cao een 

noodzakelijke voorwaarde om deze cao af te sluiten. Die voorwaarde is echter nog altijd niet 

ingevuld. Hierdoor is de kans groot dat de eerste cao Aan de slag ook meteen de laatste is 

geweest. De onzekerheid rondom de financiering van de nu reeds geldende cao Aan de slag is nog 

steeds niet weggenomen. Veel werkgevers en medewerkers verkeren dan ook in onzekerheid.  

 

 

Koopkrachtcrisis: snelle extra ondersteuning van de doelgroep dringend gewenst 

Daarnaast maken sociale partners zich, als gevolg van de torenhoge inflatie, zeer grote zorgen over 

veel van onze werknemers. Dagelijks ontvangen wij verontrustende signalen van werknemers. 

Uiteraard spelen deze zorgen ook elders, maar in onze sector gaat het om zeer kwetsbare mensen, 

die echt niet meer weten hoe het verder moet. Sociale partners willen graag op de kortst mogelijke 

termijn komen tot verbetering van de financiële arbeidsvoorwaarden: in eerste instantie om mensen 

te helpen om deze moeilijke tijd door te komen. En voor de langere termijn om te voorkomen dat de 

huidige crisis gaat leiden tot een structurele verarming van onze doelgroep. Gemeenten zien 

hiertoe echter geen mogelijkheden. De aangekondigde versnelde verhoging van het wettelijk 

minimumloon helpt uiteraard, maar roept bij cao-partijen ook vragen op over de financiering 

daarvan en over het in stand kunnen houden van de loongebouwen in beide cao’s. 

 

 

Wat als de tekorten blijven bestaan en de branche geen hulp ontvangt? 

Dan voorzien wij zeer negatieve gevolgen. Ook nu al kiezen sommige gemeenten er bewust voor 

om mensen in de bijstand te laten, aangezien dat op de korte termijn ‘goedkoper’ is dan werk te 

bieden. De financiële onzekerheid bij gemeenten leidt er dus toe dat - in tegenstelling tot de ambitie 

van het kabinet - niet méér, maar minder mensen met een arbeidsbeperking aan het werk geholpen 

gaan worden. Het uitblijven van voldoende instroom van nieuwe werknemers zal vervolgens 

ernstige gevolgen hebben voor het voortbestaan van de SW-infrastructuur: in plaats van de 

gewenste modernisering richting sociale ontwikkelbedrijven zal sprake zijn van verdere 

afbrokkeling. In uw brief aan de Werkkamer d.d. 31 mei jl. hebt u hierover al terecht uw zorgen 

geuit.  

 

Ten slotte: helaas constateren wij al langer een enorme discrepantie tussen enerzijds het belang 

dat breed wordt gehecht aan onze branche en anderzijds de bereidheid van de Rijksoverheid om 

hiervoor de benodigde financiering te regelen. Het is nu echt hoog tijd om de daad bij de mooie 

woorden te voegen, voordat het te laat is voor de medewerkers in de sociale werkvoorziening en de 

circa 1 miljoen mensen die nu nog langs de kant staan en niet aan het werk zijn. 
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Sociale partners bespreken graag zo spoedig mogelijk met u wat er nodig en mogelijk is om deze 

problemen van gemeenten, bedrijven en werknemers op te lossen. We kijken uit naar het gesprek. 

 

Met vriendelijk groet, 

 

 

   
 

Raymond Vlecken    Peter Wiechmann    

VNG      FNV Overheid 

 

 

 

 

       
Mohamed el Mokaddem    Nico Foppen 

Cedris      CNV Overheid 

 

 


