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1. De meervoudige opgave 

Spoor 2: 6 pilots om de kansen  
te onderzoeken 



2. Perspectief en afbakening 
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2. Perspectief en afbakening 

• Focus ligt op het onderzoeken van de kansen in 
de bedrijfsvoering tussen sociale werkbedrijven 

• Geen onderzoek naar structuurwijzigingen, fusies 
of integrale samenvoegingen; geen blauwdruk 
voor het Werkbedrijf; geen verkenning naar al 
dan niet gewenste bestuurlijke samenwerking 

• Juist vanuit de uitvoeringsdeskundigheid en de 
managementverantwoordelijkheid naar de 
kansen en mogelijkheden kijken. 

 

 



3. Thema’s voor samenwerken 
Het SW-bedrijf in de regio gestileerd weergegeven: 

Individuele detachering, 
Begeleid werken 

Intern en beschut werk: 
Verpakken en montage 

Arbeidsintensieve diensten 
op locatie: 
Groen, schoonmaak, post 

Staf en overhead: 
PIOFAH-taken 

Gemiddeld per arbeidsmarktregio zo’n 3 SW-bedrijven 



De arbeidsmarktregio 

Het Werkbedrijf 

De werkgever als afnemer  
van personeel 

De afnemer van 
arbeidsintensieve diensten 
(groen, post, schoonmaak 

De afnemer van producten/ 
processen (verpakken, 
montage) 

De werkgever/ ondernemer/ klant 
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Een regionaal aanbod van werkgeversdiensten 

Een gezamenlijke detacheringsfaciliteit 

Passend werk voor de Participatie-doelgroep 

Toekomstbestendig aanbieden van intern/ beschut werk 

Krachten bundelen in staffuncties en overhead 



4. Voorbeelden van kansen 

1. Gezamenlijk aanbod van werkgeversdiensten 

- Een uniform aanbod van diensten op het 
terrein van diagnose, training en werk 

2. Een gezamenlijke detacheringsfaciliteit 

- Gezamenlijk haalbaarheidsonderzoek voor het 
werken met loonkostensubsidie, 
proefplaatsingen, financiële en juridische 
consequenties bij uitzenden en detacheren 

 



4. Voorbeelden van kansen 

3. Passend werk voor de doelgroep 

- Samenwerken in groen, schoonmaak en post.  
Van bundelen krachten in opdrachten, acquisitie 
tot (mogelijke) organisatorische samenvoeging 

4. Toekomstbestendig aanbieden intern werk 

- Gezamenlijk waarborgen van goede klanten/ 
afnemers en opvangen mogelijke krimp 

5. Bundelen krachten in staf 

- Efficiencyslag en opvangen mogelijke krimp 



5. Lessen en conclusies  

Lessen: 

- Structuurdiscussies blokkeren innovatie 

- Professionals willen werken aan optimalisatie 

- Management wil verantwoordelijkheid pakken 

- Bestuurders meenemen in proces (ook al is het 
primair een uitvoeringsverantwoordelijkheid) 

- Samenwerken kan op allerlei manieren en 
niveaus 

 

 



5. Lessen en conclusies  

Conclusies: 

1. Vormgeving regionale werkbedrijven heeft vaak 
nog een virtueel karakter, gericht op werkgevers-
benadering, loonwaarde en garantiebanen 

2. Op verschillende thema’s biedt operationele 
samenwerking tussen sociale werkbedrijven 
voordelen in efficiency en werk in de regio. 

3. Deze kansen zijn vaak realiseerbaar ongeacht de 
lokale uitvoeringsstructuur van de P-wet 



Blok 2. Pilot Noord-Nederland 



Blok 2. Pilot Noord-Nederland 

1. Opzet  en ervaringen pilot 

2. Relatie met ontwikkeling Werkbedrijf 

3. Relatie met lokale uitvoeringsstructuur 

4. Lessen en conclusies 



Blok 2. Pilot Noord-Nederland 



Meer informatie 

• www.samenvoordeklant.nl 

•        @samenvdklant  

• E-mail: pwet@samenvoordeklant.nl 

• Schrijf in voor het ProgrammaraadJournaal 

 

 

http://www.samenvoordeklant.nl/
mailto:pwet@samenvoordeklant.nl


Implementatiedagen 

• Donderdag 20/11 in Alphen a/d Rijn met o.a.: 
– Gesprek met Jetta Klijnsma, staatssecretaris van SZW en de 

leden van de Programmaraad 
– Resultaten onderzoek Optimale verdienmodellen 
– Beschut werken 
– Aanbodzijde in beeld 
– Uitvoeringsvarianten voor re-integratie 
– Hoe omgaan met doelgroep 16 – 18 jr. 
– Scholing jonggehandicapten en veel meer… 

• Vrijdag 12/12 Werkconferentie door SZW, 
Werkkamer en Programmaraad.   

 

 


