
  

Het SW Sectorplan 
 





Het proces tot nu toe… 

 

 

 

 

 



Inhoud van de plannen  

 

 

 1. Ontwikkeling en plaatsing van SW-medewerkers of nieuwe werknemers 

Participatiewet 

2. Bevordering en ontwikkeling expertise medewerkers van de sociale werkbedrijven 

3. Bijdragen aan transformatie / innovatie van de regionale infrastructuur 



Opvallend: 

 

• In alle regio’s wordt ingezet op thema 1, vooral inzet 

begeleiding van werk naar werk  

 

• Scholing van jobcoaches en functiecreatoren komt 

vaak terug (zo’n 25 keer) 

 

• In 30 van de 35 regio’s wordt ingezet op verbeteren 

werkgeversdienstverlening, vaak in samenwerking 

met WSP in de regio 

 

• Ook veel inzet op cultuurverandering, 

loonwaardemeting en LEAN 

 



Opvallend: 

 
• Het ontwikkelen van regionale detacheringsfaciliteit 

en/of het ombouwen van (onderdelen) van SW 

bedrijven naar joint ventures of (sociale) 

ondernemingen komt in 22 regio’s voor 

 

• In 60% van de regio’s gaat men aan de slag met 

toekomstbestendige vormen van beschut werk 

 

• In 14 plannen komen andere activiteiten voor gericht 

op transformatie van de infrastructuur, bijv. fusie met 

SD, herinrichting / afstoten van gebouwen, bundeling 

van staffuncties, verbinden met regionale partners en 

ontwikkeling ICT tbv samenwerking in de regio 

 

 



 Alle ondersteunende diensten willen we 

vanwege de kwetsbaarheid niet langer 

zelfstandig blijven uitvoeren. Te beginnen 

met de onderdelen KAM, ICT, ARBO en 

salarisadministratie. We onderzoeken de 

samenwerkingsmogelijkheden tussen WIN 

bedrijven en in het uiterste geval komt 

outsourcing voor. (Transitieplan WIN WIN, 

Noord Limburg).  
 



Een aantal voorbeelden… 

 
 Doel van Werkend Leren is om werkzoekenden in het 

algemeen en jongeren tot 27 jaar in het bijzonder te 

laten instromen op de leerwerkplekken in een 

concept van een Leerwerkbedrijf. Het plan is om voor 

kwetsbare jongeren een onderscheid te maken 

tussen diploma’s voor leerlingen die uitstromen naar 

de arbeidsmarkt, een vakdiploma, en voor leerlingen 

die doorstromen naar een hoger niveau binnen het 

onderwijs, een doorstroomdiploma. (Transitieplan 

Het werkt in de arbeidsmarktregio Stedendriehoek en 

Noordwest Veluwe) 

 

 



Doorbreken van muren tussen SW-bedrijf en 

werkgevers is van groot belang. 

Het project Wisselwerk richt zich op het 

uitwisselen van werkleiders tussen SW bedrijf 

en reguliere werkgevers. Om zo 

elkaars taal beter te gaan spreken, en 

barrières te slechten.  

Transitieplan Lander, Rivierenland  



 Regiobrede inzet op het inventariseren van 

mogelijkheden om samen met corporaties, 

onderwijsinstellingen en andere 

maatschappelijke organisaties, passend werk te 

creëren voor de naar buiten plaatsbare SW 

medewerkers. Focus ligt op te creëren functies 

als speelpleinbeheerder, conciërge, 

toezichthouder en pleinbeheerder.  

 Sectorplan Baanstede, regio 

Zaanstreek/Waterland  

 



De SW sector zelf… 

 Voor een succesvolle uitvoering van 

ons sectorplan heb ik nodig… 

- Van de gemeente/het UWV…. 

- Van overige spelers in de 

arbeidsmarktregio… 

- Van Cedris als overkoepelend 

orgaan…  
 



Overige partners 

Ik zie de volgende mogelijkheden 

voor samenwerking…….. 

 

Bij de uitvoering, zou ik rekening 

houden met……. 



Opvallendheden en afsluiting 


