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Het vraagstuk van detachering ontleed

1. Visie en 
meningsvorming

3. Businesscase

4. Organisatie van de 
uitvoering

Deze onderdelen samen leiden tot een besluit over publiek detacheren:
ja/nee, tijdelijk of vast, welke doelgroep, volume en  organisatie van de uitvoering

Is een publieke detacheringsfacilteit wenselijk en/of 
noodzakelijk? En waarom wel/niet? 

Welke risico’s loopt de overheid als (eigenaar van) 
een publieke detacheerder? En hoe kunnen die 
beheerst worden?

Wat zijn de kosten en opbrengsten van publieke 
detachering? En hoe zijn die te beïnvloeden?

hfdst 4

hfdst 5

hfdst 6

hfdst 7

De deelvragen per onderdeel:

2. Risico’s

Hoe kunnen de verschillende onderdelen van het 
detacheren worden georganiseerd? En wat betekent 
dat voor kosten en risico’s?



Hoe komen partners tot een besluit? 

Voordeel: 

Toets op visie en beleid

Risico’s voor gemeente 

afgewogen (en 

desgewenst afgedekt).

Voordeel: 

Snel antwoord op de 
marktvraag. Bestaande 
infrastructuur en contacten 
met inleners  worden benut. 

Voordeel: 

Risico’s zijn in beeld. In de praktijk 
ontwikkelen van 
beheersmaatregelen.

Vanuit praktijkervaring 
beperkingen van het instrument 
concreet  maken. 

1. Vooraf alle 
overwegingen en 
risico’s in beeld

2. Uitproberen als 
bewuste strategie

3. Aan de slag en 
ontdekken in de praktijk

Nadeel: 

Geen praktijkervaring.

Tijd gaat verloren voor  
ontwikkelen alternatieven.

Nadeel: 
Markt went aan de 
beschikbaarheid van 
publieke detachering.

Nadeel: 
Onduidelijk welke risico’s 
worden aangegaan. Dit kan 
in latere fase tot 
wantrouwen tussen 
betrokken partners leiden.



Visie en meningsvorming

Geen 
publieke 

taak

Tijdelijke 
publieke 

taak

Nood-
zakelijke
publieke 

taak

((

Beoordeling P-wet

Wens werkgevers

Arbeidsmarkt

Risico’s 

Omvang doelgroep

Quotumwet

Niet in de geest van de wet; doel is een
inclusieve arbeidsmarkt

Inclusieve arbeidsmarkt legt
verantwoordelijkheid bij werkgevers

Flexibiliteit in de arbeidsmarkt is 
doorgeschoten

Ervaringen (WSW, WIW, ID) leren dat 
overheid risico’s niet moet overnemen

Ondernemers (social enterprises, MVO) 
nemen de doelgroep zelf aan

Lost probleem voor werkgever op terwijl 
risico bij de overheid ligt

Detacheerder is ook een reguliere 
werkgever

Werkgevers vragen (in regionaal 
werkbedrijf) om faciliteit

Huidige arbeidsmarkt – zeker aan de 
onderkant – vraagt om flexibiliteit

Risico’s zijn beheersbaar en  overkomelijk

WSW-populatie leert: detachering is 
onmisbaar middel om volume te maken

Telt mee in baanafspraak



1. Welke risico’s ervaart de werkgever bij het in dienst nemen van een 

werknemer uit de doelgroep? 

2. Wat zijn de risico’s voor een publieke detacheerder? 

3. Beheersmaatregelen: onderscheid beheersmaatregelen die risico’s 

verkleinen of van beheersmaatregelen die risico’s verschuiven.

Risico’s in beeld



Werkgever ontzorgen

Soort risico Mogelijke maatregelen Maatregel:
detacheren

Overheid Werkgever

financieel risico

lage productiviteit LKS; mobiliteitsbonus, LIV passend werk =

lange inwerkperiode proefplaatsing extra werkplek =

bedrijfsrisico’s

veel begeleiding jobcoach (financieren) dedicated leidinggevende +

werkplek werkplekaanpassing - =

adm. rompslomp frequentie loonwaardemeting - +

arb.recht. risico’s

ontslag - tijdelijke arbeidsovereenkomst +

ziekte no risk polis (ziekteverzuim en WGA-
premie)

verzuimbeleid +

geen werk, wel loon - capaciteitsplanning, inhuur +

In welke mate beïnvloedt detacheren de risico’s voor de werkgever/ ondernemer?

toelichting: “=“ : detacheren verandert het risico niet; “+”: detacheren verkleint het risico van de werkgever



Risico’s in beeld voor de detacheerder (1)

Risico Aard en omvang Verschuiven risico Verkleinen risico

financiële 
risico’s

• lage inleenvergoeding 
t.o.v. loonkosten 

• in gesprek met 
inlener

• passend werk zoeken
• marktbewerking
• werken vanuit tarief

risico’s 
bedrijfskosten

• acquisitie en matching
• begeleiding
• loonwaardemeting

• het vak detacheren 
verstaan

• minder intensieve 
begeleiding

• langdurige plaatsingen
• groepsdetachering

ziekteverzuim • loondoorbetaling bij 
ziekte 

• boetes wet 
poortwachter

• stijging 
gedifferentieerde 
premies (ZW en WGA 
vangnet)

• no risk polis
• selectie 

medewerkers
• doorberekenen aan 

inlener

• actief verzuimbeleid
• passend werk zoeken
• poortwachter-

procedure goed 
inregelen



Risico’s in beeld voor de detacheerder (2)

En wat zijn de risico’s voor de publieke detacheerder? vervolg

Risico Aard en omvang Verschuiven risico Verkleinen risico

leegloop • loondoorbetalingsplicht 
als er geen werk is

• uitzendbeding
• tijdelijk contract

• marktbewerking
• verbeteren van de 

bedrijfsvoering van het 
detacheren

vast contract • transitievergoeding (1/3 
mnd salaris/dienstjaar na 
2 jaar) 

• of vaststellings-
overeenkomst (in overleg) 
bij beëindiging 
arbeidsovereenkomst

• tijdelijke contracten 
(max 23 mnd)

• arbeidscontract laten 
eindigen als indicatie 
loonwaarde wijzigt of 
vervalt 

• permanent passend 
werk organiseren



Business case: 

Financiële factor

1a. Bruto salaris Arbeidsvoorwaarden (WML of cao)
Voltijd/deeltijd aanstelling

1b. Afdrachten e.d. Gebruikmaken van (toekomstig) laag-inkomensvoordeel
Evt. andere (tijdelijke) regelingen 

2. Bedrijfskosten Lean en mean detacheringsproces
Volume of individueel maatwerk
Geen integrale doorbelasting (dure) infrastructuur (SW)

3. Inleenvergoeding Marktomstandigheden
Ruimte voor andere keuzes dan bij detacheringen SW
Naar productiviteit/ marktconform
Begeleidingsvergoeding

4. Loonkostensubsidie Loonwaardemeting als vertrekpunt of als gegeven

5. Bijdrage P-budget Begeleidingsvergoeding P-wet (€ 4.000) of andere afspraken 
met de gemeente



Business case: overall beeld

Kosten Baten

1. Bruto salaris 20.000       3. Inleenvergoeding 12.000       

1b. LIV -1.600        4. Loonkostensubsidie 7.400          

2. Bedrijfskosten 5.000          5. Begeleidings vergoeding 4.000          

Som 23.400       23.400       



Business case: verschil met uitkering

Kosten en baten van uitkering door gemeente t.o.v.  Detachering

Kosten van detachering Kosten van bijstandsuitkering

Loonkostensubsidie aan detacheerder 7.400          Bijstandsuitkering 13.500       

Begeleidingsvergoeding aan detacheerder 4.000          Uitvoeringskosten 3.000          

Som 11.400       16.500       

Verschil: 5.100          



Organisatie van de uitvoering

De gemeente

De werkgever/ inlener

Acquisitie en matching

Loonwaarde-
meting

P&O (WvP etc)
Loonadm en 
facturering

Begeleiding op de 
werkplek



• Presentaties beschikbaar op maandag 10 okt

• Volgende Praktijkdagen op:

• 8 december in het Beatrixgebouw in Utrecht

• SVP evaluatieformulier invullen

• Een inspirerende dag gewenst!

Meer informatie




