
Detacheren & Uitzenden 
 

Anticiperen op Participatiewet 
 
 

Door : Jan Klerks  
Controller WSD 



Aanleiding 

• Participatiewet 
• Stop instroom SW  

• Nieuwe positionering WSD 

• Wat doen we met nieuwe brede doelgroep 

• Wat kan | wat mag | wat wordt gevraagd 

• Wens om regionaal samen te werken 
• Gemeente Boxtel, Den Bosch, Tilburg  

• WSD | Diamant | Weener XL | Baanbrekers | Go  

• Wens voor regionale propositie  

 

 



Project Triple A 

 

 

 

 

 

 

 
Stuurgroep/projectgroep/3 werkgroepen 

http://www.weenerxl.nl/
http://www.samenvooroosterhout.nl/


Winst voor allen  

• Noodzaak voor nieuwe propositie 
 

 

 

 

Bedrijven 

 

Werknemer 

 

Sw - bedrijf Gemeente 



Nieuwe propositie  

Gemeenten  
• Opdracht  bestuur behoud van infrastructuur, kennis en netwerk WSD; 

• Zorgen voor positieve uitstroom uit WWB-Pwet  (nieuwe  definitie duurzaam) ; 

• Besparen duurzaam op hun uitkeringsvolume; 

• WSD acteert zonder winstoogmerk itt commerciële partijen; 

• Snel schakelen tussen WSD | Gemeenten op ontwikkelingen in zowel inhoudelijke  als 
financiële zin. 

Bedrijven 
• Prijstechnisch interessant; 

• Behouden flexibiliteit; 

• Geen toename risico's  & adm. ‘gedoe’; 

• Begeleiding op maat. 

 



Nieuwe propositie   

Werknemer 
• Medewerkers die zonder deze arrangementen niet redden op de  

 arbeidsmarkt worden uitkeringsonafhankelijk; 

• Doen met reguliere arbeidsovereenkomst werkervaring op  

 in reguliere werkomgeving; 

• Kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot; 

• Door de onderliggende detacheringsconstructie wordt de  

 duurzaamheid van de plaatsing gewaarborgd (terugvallen op infrastructuur). 

 



Inhoud propositie AndersWerken  

• Nieuwe detacheringformule (eventueel uitzenden);   

• Kwalitatief en kostentechnisch interessant aanbod;  

• Volumebehoud voor werkgevers (key accounts); 

• Loonkosten geen belasting participatiebudget I-deel;  

• Begeleiding P-deel; 

• Volume creëert financieel vliegwiel voor gemeenten; 

• Volume creëert reserve voor risicobeheersing. 

 



Inhoud pilot AndersWerken  

1. Proefplaatsing  3 maanden 

– Inleenvergoeding werkgever  (bandbreedte  € 7.50-10.00) 

– Werknemer werkt met behoud van behoud van uitkering 

 

• Inleenvergoeding vormt  ‘financiële  buffer’ 

• Testen ‘wat voor vlees je in de kuip hebt ‘ (zowel WSD , inlener, gemeente) 

Weloverwogen wel/geen diensverband aangaan 

 

 



Inhoud pilot AndersWerken  

Stap  2  Arbeidsovereenkomst   6-9 maanden 

– Werknemer heeft inkomen, geen of gedeeltelijke uitkering; 

– Werkgever betaalt  inleenvergoeding (obv loonwaarde); 

– Gemeente  betaalt  50% loonkostensubsidie (gemiddelde in pilot-periode); 

– Geen begeleidingskosten in pilot-periode. 

 

 



Inhoud pilot AndersWerken  

Opbrengsten 

• 50% loonkosten subsidie 

• Inleenvergoeding 

• Begeleidingskosten (niet altijd) 

Kosten 

• 100 % loonkosten 

• Eventuele begeleidingskosten (indien direct AOK)  

NB          Pilot is primair bedoeld om ervaring op te doen  

 



Resultaten pilot AndersWerken  

• 61 kandidaten aangemeld 

• 35 kandidaten gestopt 

• 16 kandidaten in de ‘pot’ 

• 10 dienstverband (3 proefplaatsing, 7 DVB) 

 

• 12 van 49 aanmeldingen geplaatst   

 (van ‘pot’ naar baan = geen traject = bijvangst) 

• Plaatsingpercentage 25 %  

 



1e conclusies AndersWerken  

1. Proefplaatsing 3 mnd. is niet voor niets; 

2. Werkproces opgezet samen met gemeente Boxtel; 

3. Leerzaam voor back office; 

4. Leerzaam voor front office; 

5. Managen van verwachtingen  (‘pot’, rapportage); 

6. Evaluatie Werkgevers (oa. Efteling);  

7. Herformuleren, fine-tunen proces  mét  gemeenten. 

8. Participatiewetproof (kosten omlaag opbrengsten omhoog)  



3 segmenten 

1. WSD oud  (€ 26.000 naar € 22.700) 

2. Beschut werken onder participatiewet (1/3) 

3. “Regulier werken” onder participatiewet (2/3) 



Verdienmodel beschut FTE 

Minimum loon    - € 23.000 

Bedrijfsresultaat  - €   3.700 

 

Loonkostensubsidie  € 15.000 

Begeleidingssubsidie €   8.500 

 

Tekort    -€ 3.200 



Verdienmodel regulier werken 

Minimum loon    - € 23.000 

Bedrijfsresultaat    €   3.650 

 

Loonkostensubsidie  € 11.500 

Begeleidingssubsidie €   4.000 

 

Tekort    - € 3.850 



Evaluatie Werkgevers  

1. Verrast door aanbod WSD & gemeenten  

2. Ervaren geen verhoging van risico’s   (randvoorwaarde) 

3. Behoud van flexibiliteit       (randvoorwaarde)  

4. Financieel aantrekkelijk aanbod   (randvoorwaarde)  

5. Geen gedoe 

6. Goede aansluiting |invulling  irt Participatiewet 

7. Professionele houding uitvoerders 

8. Marktpartij met ‘sociaal hart’ 

9. Lange termijn partner 



Evaluatie Gemeenten  

1. Verrast door aanbod WSD   

2. Nog lastig om regie los te laten, flexibel omgaan met beleid is nieuw 

3. Onbekend met ‘pot kandidaten’, ‘lean’ dienstverlening, wennen 

4. Onbekend met managen verwachtingen (eigen en klant) 

5. Onervaren in ‘onderhandelen’ met werkgevers, creatief omgaan met beleid en 

actualiteit 

6. Willen graag meedenken 

7. Enthousiast over pilot en aansluiting Participatiewet.  



Hoe nu verder …  

• Evaluatie met deelnemende gemeenten  + werkgevers  afgerond  

• Input voor fine-tuning proces  (intern-extern) 

• Besluitvorming  juridische positionering   

• Definitief product definiëren ism gemeenten , afronding vóór 2015 

• November overeenkomsten gemeenten  

• November – december presenteren uitvoering  

• Januari lancering Anders Werken  

 

 



Aandachtspunten …  

• Werken met behoud van uitkering , wat mag / wat niet (mindset)   

• Nieuwe Flexwet 

• Arbeidsvoorwaarden afstemmen  

• Regionale propositie  

• Regionaal Prijsbeleid 

• … 

 

 

 

 

 



Aandachtspunten …  

 

 

 

Dank voor uw aandacht ! 
 

 

 

 

 


