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Hoe kunnen bedrijven profiteren van 
samenwerking met de sociale werk-
voorziening? 

D eze brochure bevat voor-
beelden van bedrijven die 
daar ervaringen mee opge-
daan hebben. Deze verhalen 

bieden inspiratie voor andere bedrij-
ven die dit ook overwegen. Waarom 
is het werken met (medewerkers van) 
SW-bedrijven aantrekkelijk en wat levert 
dat de werkgevers precies op? 
In sommige bedrijven zorgen mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt 
voor extra handen in piekperiodes. 
In andere bedrijven nemen ze routine-
taken uit handen zodat andere mede-

werkers het werk doen waarvoor ze zijn 
opgeleid.

VUUR
Ondernemers zijn vooral te spreken 
over de inzet van de SW-medewerkers. 
Zoals bijvoorbeeld bij modeketen Piet 
Zoomers waar zestien gedetacheerden 
het logistiek centrum runnen. “Onze 
gedetacheerden gaan voor ons door het 
vuur”, zegt directeur Richard van Roon 
in de brochure.
De inzet van mensen met een arbeids-
handicap is bovendien vaak financi-
eel aantrekkelijk voor werkgevers. De 
SW-bedrijven kunnen werkgevers alle 
administratieve rompslomp, risico’s en 
begeleiding uit handen nemen.   

% arbeidsgehandicapten als 
minimum voor bedrijven van 25 
of meer werknemers. 

D at is het quotum binnen 
de nieuwe participatie-
wet. Staatssecretaris Jetta 
Klijnsma van Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid schreef op 21 
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ari 2015, waarna deze stapsgewijs in zes 
jaar wordt ingevoerd. Per jaar gaat dat 
dus volgens het Kabinet om ongeveer 
17.000 mensen. 
Niet geheel duidelijk is hoe dit aantal 
van totaal 100.000 mensen zich ver-
houdt tot de 5% van het quotum. Uit 
cijfers van het CBS blijkt dat alleen al 
bedrijven met meer dan vijftig werk-
nemers totaal 5,3 miljoen werknemers 
hebben. Als het quotum 5% is, gaat het 
dan al om totaal 265.000 plaatsen voor 
arbeidsgehandicapten.
Het regeerakkoord houdt er overigens 
ook al rekening mee dat het quotum niet 
zal worden gehaald: bij de ingeboekte 
structurele inkomsten van het quotum 
(340 miljoen euro) zi!en ook de opge-
legde boetes.   
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december in een brief aan de Tweede 
Kamer dat uiteindeli jk minimaal 
100.000 mensen aan het werk moeten 
komen om het quotum volledig te vul-
len. De quotumregeling start op 1 janu-

ONBEPERKT ONDERNEMEN

De brochure ‘Onbeperkt Ondernemen’ 
is gemaakt door netwerkorganisatie 
De Normaalste Zaak en SW-branche-
organisatie Cedris. De brochure is te 
lezen en te downloaden op cedris.nl 
(via > nieuws). 
Wilt u (gratis) een gedrukt exemplaar 
ontvangen? Geef uw bestelling door 
aan info@cedris.nl.


