
Sessie 5: Arbeidsvoorwaardelijke 

modellen voor detachering onder de 

participatiewet



• Indiensttreding bij reguliere werkgevers is het doel van de 

Participatiewet

• Wegens kopschuwe werkgevers: detachering is gewenst

• Welke regels zijn van toepassing? Qua wetgeving, cao en in 

verband met premieplicht

• Ten behoeve van financiële en beleidsmatige  analyse van 

arbeidsvoorwaardelijke aanspraken

Inhoud en doel publicatie arbeidsvoorwaardelijke modellen



 WAADI:  

Ter beschikkingstelling tegen vergoeding, extra-concern, m.u.v. collegiale 

uitlening 

Gevolg: o.a. verplichting tot betaling van gelijke arbeidsvoorwaarden als 

werknemers in dezelfde functie, tenzij er een cao van toepassing is

 ABU cao (incl. aansluiting Stipp)

Uitzendloonsom is ten minste 50% van de premieplichtige loonsom

 Sectorindeling, i.h.b. sector 52 (uitzendwezen)

Wordt er bij de ter beschikkingstelling gewerkt met een zogenaamd 

uitzendbeding voor meer dan 15 of 50%van de loonsom?

Uitzendbeding: arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege wanneer de 

ter beschikkingstelling eindigt

Met welke regels moet rekening worden gehouden?



De 5 modellen



Afhankelijk van de keuze voor 1 van deze modellen:

• Meer of minder flexibiliteit qua arbeidsvoorwaarden

• Meer of minder kosten

Abu-cao heeft als nadeel dat je hem moet volgen

• Voordeel: extra flexibiliteit qua aanstellingsduur

– max 78 weken uitzendbeding (einde inlening = einde contract)

– daarna max 4 jaar tijdelijke contracten (in max 6 detacherings-

overeenkomsten)

– na 5,5 jaar contract onbepaalde tijd

• Nadeel: arbeidsvoorwaardelijke aanspraken – premieplicht

– inlenersvergoeding (na 1 jaar)

– verplichte pensioenafdracht StiPP

Voor-en nadelen



• Geen werknemer in civielrechtelijke dienstbetrekking maar 

ambtenaar 

• Rechtspositioneel: ketenregeling en ontslag  

• Arbeidsvoorwaardelijk: CAR UWO  functieprofiel, waardering 

en schaal 

• Schaal A (100 % wml, hoogste trede 120%) + EJU, 

vakantiegeld, levensloopbijdrage en pensioen

• Uitkeringslasten ( WW, bovenwettelijk)

Model 1: Detachering door gemeente(lijke dienst) of 

gemeenschappelijke regeling



• BW, ABU-cao, WAADI zijn relevante regels

• Rechtspositioneel: ketenregeling van toepassing en de 

transitievergoeding bij ontslag

• Betrekkelijke vrijheid ter zake van arbeidsvoorwaarden zolang 

de uitzendloonsom minder dan 50% is

• Geen inlenersbeloning wanneer normfunctie en geen gelijke 

functie is als andere functies in het bedrijf

• Hanteren uitzendbeding is van belang voor premieheffing: geen 

uitzendbeding  

Model 2: Detacheringsbedrijf als bijkomende taak



 Wanneer de uitzendloonsom meer dan 50% van het 

premieplichtige loon is, dan is de ABU cao van toepassing

 ABU cao: extra flexibiliteit voor hanteren uitzendbeding en 

detacheringsduur zonder dat een vaste aanstelling met het 

detacheringsbedrijf ontstaat

 Salaris gebouw van ABU cao en transitievergoeding bij ontslag 

is van toepassing

 Extra lasten: pensioenpremie Stipp, premieheffing 

Model 3: Detacheringsbedrijf op grote schaal



 Organisatie zal kosten in rekening brengen van de 

toepasselijkheid van het arbeidsvoorwaardenpakket 

en het risico van leegloop   

 Heeft maximale flexibiliteit als werkgever, maar leidt 

dat tot effectieve inzet?

 Risico van terugval in het vangnet

Model 4: Uitzendorganisatie voert uit, zonder bestuurlijke 

betrokkenheid



 Veronderstelt het bereiken van een akkoord met 

vakorganisaties

 Flexibiliteit qua aanstellingsvoorwaarden

 Flexibiliteit qua arbeidsvoorwaarden

 Kosten: mogelijk premies en pensioen, wanneer een 

uitzendbeding wordt gehanteerd.  

Model 5: Publiek uitzendbedrijf met eigen cao 



Al dit moois staat on-line op www.cedris.nl

Vragen?

Arend Pieterse

apieterse@cedris.nl

0610537342

Gerard Ruis

gruis@cedris.nl

06-20263273

Meer weten?

http://www.cedris.nl/
mailto:apieterse@cedris.nl
mailto:gruis@cedris.nl


• Presentaties beschikbaar op maandag 10 okt

• Volgende Praktijkdag op 8 december in het 

Beatrixgebouw in Utrecht

• SVP evaluatieformulier invullen

• Een inspirerende dag gewenst!

Meer informatie




