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Arbeidsbeperkte

Om voldoende mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen zijn veel partijen nodig. De scheiding vervaagt. 
Tussen gemeenten, sociale werkbedrijven, reguliere bedrijven en social enterprises ontstaan vele samenwerkingsvormen.
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“Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische 

bezwaren”, dichtte Willem Elschot ooit. Een variant daarop is van 

toepassing op 700.000 mensen met een afstand tot de arbeids-

markt die graag willen werken. Tussen de uitvoeringsbak van de 

sociale dienst en de gewone vaste baan bij de gewone werkge-

ver staan heel wat obstakels in de weg en praktische bezwaren. 

Deze mensen kunnen werken maar hebben wel beperkingen, 

waardoor een gewone vaste baan bij een gewone werkgever 

er niet zomaar in zit. Natuurlijk is het goed dat er veel gedaan 

wordt aan het bieden van garantiebanen en inclusieve werk- 

gevers. Maar daar kan niet iedereen van profiteren. 

Gelukkig zoeken allerlei organisaties hun eigen weg om die 

kloof te dichten. Tussen bak en baan creëren zij werk met nieuwe 

organisaties, nieuwe diensten en producten. Mensen met ‘een 

afstand tot de arbeidsmarkt’ komen hierin tot hun recht. 

Sociale ondernemingen en sociale werkbedrijven – in al hun 

diversiteit en veelvormigheid - spelen daarin een belangrijke rol. 

Zij vinden elkaar steeds beter en weten elkaar te versterken.

In dit magazine leest u daarvan prachtige voorbeelden. Zoals 

sociale werkbedrijven die startende sociale ondernemingen in 

hun leegstaande hallen een plek geven om met mensen uit de 

doelgroep aan de slag te gaan. Of succesvolle sociale onder- 

nemers die samenwerken met meer dan vijftien sociale werk- 

bedrijven om mensen in te lenen. Of joint ventures waarbij de  

sociale onderneming de kennis heeft van de markt en het  

sociale werkbedrijf personeel levert en begeleiding regelt. 

Bemoedigende initiatieven, maar het is nog lang niet genoeg. 

Daarom laten we u in dit magazine ook de kansen zien om elkaar 

in de toekomst nog beter te vinden en elkaar te versterken. Laten 

we op allerlei verschillende manieren gebruik maken van elkaars 

kracht, kennis en kunde zodat we écht meters gaan maken. 

Mark Hillen (Social Entreprise NL), Job Cohen (Cedris) en Huib 
van Olden (SBCM)

VAN BAK 
  NAAR BAAN
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HOE KOMEN DIE MENSEN DAN AAN 
BETAALD WERK?

“Er zijn allerlei ‘tussenstations’ die een brug kunnen vormen 

tussen regulier werk en het vangnet van meer of minder be-

schut werk. Van detachering tot sociale ondernemingen en joint 

ventures met sociale werkbedrijven. Die zijn hard nodig. Zonder 

deze tussenstations maken mensen met een arbeidshandicap 

te weinig kans op werk. Ik noem dat de sociale netwerkecono-

mie. Zonder deze tussenstations zijn de mensen van niemand. 

En dan belanden ze in de kaartenbak van de gemeente.”

REDDEN WE HET MET DIE TUSSENSTATIONS
ALLEEN?

“We hebben jaren van economische crisis achter de rug. Nu de 

economie aantrekt zie je dat het aantal vacatures voor arbeids-

beperkten nog niet toeneemt. Ze moeten bovendien concur-

reren met mensen die lang dachten dat het geen zin had om te 

solliciteren. Denk aan de 50-plussers. 

Je redt het niet met het verdelen van de bestaande koek. 

Uiteindelijk moet de koek een stuk groter groeien. Er moeten 

simpelweg meer banen bij komen. 

Dat kan door reshoring, terughalen van productiewerk uit het 

buitenland. Of door het verzinnen van nieuwe concepten. Zo 

zoekt SW-bedrijf IBN in Uden naar mogelijkheden om voor alle 

bedrijven op het industrieterrein de auto’s te wassen. Voor indi-

viduele bedrijven is dat soort dienstverlening te duur, maar door 

samenbundeling lukt het.”

EN HOE KUNNEN WE ER VOOR ZORGEN DAT 
REGULIERE BEDRIJVEN MENSEN MET 
ACHTERSTAND OP DE ARBEIDSMARKT OPNEMEN? 

“Denken in financiële prikkels alleen is typisch Nederlands. Er is 

veel meer mogelijk. Ik pleit voor meer realisme om idealisme te 

ontwikkelen.” 

Van de 109.000 vacatures in juni 2015 waren er wel-

geteld twintig specifiek gericht op mensen die onder 

de Participatiewet vallen. Tegelijkertijd moeten er 

in 2026 125.000 banen zijn gerealiseerd voor mensen met 

afstand tot de arbeidsmarkt. Te ambitieus? Arbeidsmarkt-

professor Ton Wilthagen wil het potentieel benutten van de 

flexibele netwerken en intermediairs en aanjagers stimule-

ren. Vijf vragen.

HOE ZIET DIE ARBEIDSMARKT ERUIT ANNO 2015?
“Van oudsher wordt een markt gedefinieerd als een plaats waar 

vraag en aanbod bij elkaar komen. Maar de arbeidsmarkt wordt 

VAN VANG-NET 
 NAAR NET-WERK

gedreven door een veelheid aan factoren: de internationale 

markt, cultuur, demografie, instituties. En die zijn ook weer on-

derling verbonden. Soms denkt de politiek dat zij invloed heeft 

op de arbeidsmarkt. Maar die invloed is beperkt.

De arbeidsmarkt wordt steeds dynamischer door onderlinge 

verbondenheid. Organisaties spelen daarop in door zoveel 

mogelijk beweeglijkheid in te bouwen. Alleen dan bereik je inno-

vatie, effectiviteit en korte doorlooptijd. Dus kopen organisaties 

arbeid steeds minder in via banen en steeds vaker via projecten. 

De ‘flexibele schil’ die ze zo realiseren vullen ze met uitzendba-

nen, payrolling, buitenlandse werknemers of tijdelijke contrac-

ten. In die flexibele schil, daar ligt ook de kans om mensen met 

afstand tot de arbeidsmarkt aan betaald werk te krijgen.”

HOE PAST DE PARTICIPATIEWET BIJ DIE 
DYNAMISCHE ARBEIDSMARKT?

“Direct na de invoering zou je het meeste resultaat moeten zien 

van de wet. Maar je ziet nauwelijks specifieke vacatures voor 

functies die passen binnen de Participatiewet. Het telsysteem 

van de Partipatiewet is één van de meest belemmerende en 

demotiverende onderdelen voor werkgevers. Alles wat onderne-

mers niet snappen vormt een risico voor hen.”

‘Soms denkt de politiek 
dat zij invloed heeft 
op de arbeidsmarkt. 
Maar die invloed is 

beperkt.’
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In de regio Maastricht-Heuvelland 

hebben meer dan 115 werkgevers 

zich verenigd in Stichting Immens. 

Hun gezamenlijke doel is kansen te 

bieden aan mensen die extra steun en 

aandacht nodig hebben om hun plek 

op de arbeidsmarkt te laten vinden.

Stichting Immens is een initiatief van 

SW-bedrijf MTB (sociaal werkbedrijf 

Maastricht). In 2008 wilde directeur Hans 

Verwijlen een structurele verbinding 

creëren tussen reguliere bedrijven en het 

SW-bedrijf. Samen met R2M-directeur 

Erik Rosier benaderde hij grote bedrijven 

uit Zuid-Limburg die zich voor dit doel in 

wilden zetten. Dat maakte het vervolgens 

gemakkelijker om kleinere bedrijven als 

partners aan de stichting te verbinden.

Zo is een groot thematisch netwerk 

ontstaan, die dienst doet als een soort 

businessclub. Immens-partners ontmoe-

ten elkaar regelmatig om kennis uit te 

wisselen en inspiratie op te doen op het 

gebied van maatschappelijk verantwoord 

ondernemen, en dan vooral op het  

gebied van social return en innovatie.

De werkgevers hebben de regie bij  

Stichting Immens. Het bestuur bestaat 

uit founders én de directeur van het 

SW-bedrijf. Er bestaat een contributie-

structuur, zodat het lidmaatschap niet 

vrijblijvend is. En een bedrijf verbindt 

zich voor minstens drie jaar aan Immens: 

nodig om intrinsieke motivatie te kweken.

De 115 bedrijven moeten elkaar het 

gevoel geven dat ze echt partners zijn. 

Dat hun deuren open staan om zaken 

te doen. En passant leren ze van elkaar 

dat inzet van mensen met afstand tot de 

arbeidsmarkt ook profijtelijk kan zijn.

Op deze manier zijn honderden mensen 

met afstand tot de arbeidsmarkt aan het 

werk geholpen en is de omzet van MTB 

gestegen, omdat bedrijven daar werk 

naar toe brengen. Minstens zo belangrijk: 

het imago van het sociale werkbedrijf is 

verbeterd. Niet alleen bij de bedrijven van 

Immens, maar ook door de publiciteit die 

het bedrijvennetwerk genereert.

Autitalent en Pantar

Een bijzonder 
talent

Social enterprise AutiTalent en SW-bedrijf Pantar heb-

ben een slimme combinatie gemaakt van de sterke 

punten van beide ondernemingen om grote opdrach-

ten uit te voeren. In hun samenwerkingsverband vullen 

ze elkaars talenten aan en vangen tegelijkertijd elkaars 

beperkingen op.

AutiTalent is een zakelijke dienstverlener, die vooral gedreven 

wordt door de maatschappelijke missie: zoveel mogelijk mensen 

met autisme aan volwaardig, betaald werk helpen. Deze mede-

werkers doen werkzaamheden op het gebied van HRM, ICT of de 

financiële administratie, die een routinematig karakter hebben. 

Omdat hun bijzondere talenten zeer goed passen bij specifieke 

werkzaamheden, kunnen zij hoge kwaliteit leveren. Voorwaarde 

is wel dat zij dat in een prikkelarme omgeving kunnen doen en 

dat de werkprocessen nauw omschreven zijn. 

Via Pantar kwam er een opdracht binnen om 5000 ordners te 

digitaliseren. Zo’n grote klus leverde AutiTalent kopzorgen op, 

omdat het werk ook nog eens in een beperkte tijd klaar moest 

zijn. Een bestaand team van drie mensen uitbreiden met nog 

eens drie mensen gaat wel, een team van drie uitbreiden naar 

vijftien gaat niet. 

Het samenwerkingsverband met Pantar was voor beide partijen 

een uitkomst. Waar AutiTalent onvoldoende capaciteit had, kon 

Pantar de handjes leveren. AutiTalent kan de wensen van de 

klant goed in kaart brengen, de marketing doen en de kwaliteit 

bewaken. Pantar kent de weg bij subsidies, waardoor beide 

partijen met een goede prijs konden komen. Al met al geeft 

deze innige samenwerking beide partijen een steviger positie 

op de markt. Een model dat ook andere SW-bedrijven, markten 

of diensten nieuwe perspectieven geeft. 

“Er zit een groot gat tussen wat de 

sociale werkvoorziening doet en 

wat de werkgever daarvan ziet. Als 

directeur van MECC-Maastricht had 

ik zo twintig tot dertig mensen uit 

de sociale werkvoorziening een plek 

kunnen geven. Maar ik wist niet wat het 

SW-bedrijf te bieden had. Werkgevers 

leren het beste van andere werkgevers. 

Via Immens kunnen ze gemakkelijk 

ervaringen en tips uitwisselen over het 

werken met mensen die een afstand 

tot de arbeidsmarkt hebben.”

“Wij willen heel graag samenwerken met 

meer SW-bedrijven. Onderling vertrouwen 

is daarbij wel cruciaal. Je moet flexibel willen 

zijn en niet alles precies in regels willen 

vastleggen. Anders wordt het een juridisch 

steekspel en gaat de opdracht al naar een 

andere partij. Het is belangrijk om elkaar 

goed te leren kennen en elkaar te ver-

trouwen in het zaken doen. Dat betekent 

ook dat je elkaar de business gunt waar de 

ander goed in is.”

Stichting Immens

Bedrijvennetwerk 
als ideale partner

• Paul Vermeer, directeur AutiTalent

• Erik Rosier,
 directeur R2M

‘Werkgevers 
leren het beste

van andere 
werkgevers’

‘Onderling 
vertrouwen 

is daarbij wel 
cruciaal’
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Op de inclusieve arbeidsmarkt 

verdient iedereen een plek. 

Steeds meer bedrijven nemen 

hun verantwoordelijkheid. Ook Social 

label, een jong en trendy bedrijf uit 

Den Bosch, dat is opgericht door Petra 

Janssen en Simone Kramer. Social 

label zoekt nadrukkelijk de verbin-

ding tussen topontwerpers als Piet 

Hein Eek en Roderick Vos en nieuwe 

makers. Makers met een afstand tot 

de arbeidsmarkt. 

De groep makers bestaat uit een groep 

mensen die zich niet thuis voelt in 

huidige dagbestedingsplekken en de 

stap richting betaald werk nauwelijks 

maakt. Denk aan mensen met een licht 

verstandelijke beperking of verslavings-

problematiek. Hoe gaat dat in de praktijk? 

Ontwerper Piet Hein Eek, ambassadeur 

van het eerste uur, maakt bijvoorbeeld 

tekeningen voor houtproducten. De 

begeleiders van de makers zorgen voor 

mallen en organiseren hout- en werk-

opleidingen om hun het vakmanschap 

te leren. Het is een even inventieve als 

doeltreffende manier om mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk 

te helpen. 

In een landelijke conceptstore komen 

uiteindelijk alle lijntjes samen. Daar  

ontmoet het publiek de ontwerpers, ma-

kers en de ontwerpen. De meubels, vazen 

en kussens worden vooral aangeschaft 

door zelfbewuste consumenten en 

mensgerichte bedrijven. Niet voor niets, 

want de ontwerpen zijn inspirerend, 

tijdloos en duurzaam. Dat is natuurlijk 

een belangrijke factor voor het succes. 

Maar vooral: meer mensen krijgen op 

deze manier de kans mee te draaien in de 

lokale economie. Zo wordt de arbeids-

markt verrijkt met een groep trotse 

ambachtslieden die niet meer aan de 

zijlijn staat. Vanuit een sociale gedachte 

de maakindustrie aantrekken: Social label 

laat zien dat het kan.

“De producten zijn niet alleen de sleutel tot de 

verhalen van de mensen. Maar ook de sleutel om 

nieuw werk op maat te ontwerpen en bij te dragen 

aan een mensgerichte economie. We zorgen voor arbeid 

en waardevol werk, passend bij mensen die niet altijd mee 

kunnen komen in onze snelle wereld. Door in een regulier 

bedrijf te werken aan duurzame designproducten krijgen 

mensen krijgen hun eigenwaarde terug, die ze misschien 

lange tijd verloren waren.”

Social label Den Bosch

Ik ben wat ik maak
Koplopers 

naar een
 nieuwe 

economie

Sociaal ondernemers zien kansen waar de meeste mensen 

alleen een probleem zien, bijvoorbeeld op het gebied 

van klimaatverandering of mensen die ten onrechte aan 

de zijlijn staan. Toen ik drie jaar geleden met Mark Hillen Social 

Enterprise NL startte, werd Nederland nog beschouwd als de 

‘black hole of Europe’ op het gebied van sociaal ondernemer-

schap. Maar inmiddels begint sociaal ondernemerschap ook in 

Nederland ‘sexy business’ te worden.

Social enterprises werken onder meer met mensen met 

een arbeidshandicap en proberen van een achterstand een 

voorsprong te maken. Maar ze vinden in Nederland nog geen 

gespreid bedje. Zoals Renzo Deurloo (oprichter van GreenFox) 

het mooi zegt: “Als sociaal ondernemer ben je in Nederland een 

rondje dat in een driehoekje wordt geduwd.” 

De modellen van social enterprises passen hier nog niet in de 

dagelijkse werkelijkheid. Sterker nog, vaak wordt er nog met ar-

gusogen gekeken naar mensen die geld verdienen combineren 

met goed doen. Terwijl het heel veel creativiteit, doorzettings-

vermogen en topondernemerschap vraagt om een onderne-

ming te starten vanuit een visie over een betere wereld.

Renzo was één van de eerste ondernemers die zich bij Social 

Enterprise NL aansloot. Hij wil gebouwen verduurzamen door 

bestaande tl-armaturen te vervangen door milieuvriendelijke 

exemplaren met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Maar hij moet in aanbestedingen wél de strijd aan met commer-

ciële concurrentie, want daar speelt zijn missie geen rol.

In Engeland wordt dankzij de Social Value Act in aanbestedingen 

ook meegewogen wat de maatschappelijke impact van een 

gunning is. In ons land gaat het nog steeds voornamelijk om 

de laagste prijs, en in toenemende mate om duurzaamheid. 

De Renzo’s van Nederland zijn koplopers in de nieuwe, 

inclusieve en circulaire economie. En zoals dat koplopers 

vergaat, maken zij de weg vrij voor ondernemers die na hen 

komen met een sociaal businessmodel.

• Willemijn Verloop,
directeur Social Enterprise NL

• Simone Kramer, directeur Social Label

∙ DIT GAAT GOED ∙

‘Mensen krijgen hun 
eigenwaarde terug, 

die ze misschien
lange tijd verloren 

waren’
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Arbeidsbeperkte

Om voldoende mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen zijn veel partijen nodig. Sommige organisaties 
werken aan dat doel vanuit intrinsieke motivatie: social enterprises. Andere doen dat omdat ze vanuit de overheid die taak hebben 
gekregen: sociale werkbedrijven. Maar de scheiding vervaagt: tussen gemeenten, sociale werkbedrijven, reguliere bedrijven en 
social enterprises ontstaan vele samenwerkingsvormen.
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Het verhaal klinkt als een spannend jongensboek. In 2007 be-

nadert ondernemer Jos Huizinga van JoyinCare Alescon. Samen 

richten ze de joint venture 2CARE4 op. JoyinCare van Huizinga is 

de verkooppartij, Alescon verantwoordelijk voor het personeel 

en het productieproces. De groei neemt explosief toe en de 

joint venture is al snel marktleider in Nederland. In 2011 raakt 

het bedrijf op het netvlies van SCA, een Zweedse multinational 

die groot is op het gebied van onder andere incontinentie. Deze 

washandjes zijn voor hen van toegevoegde waarde. Het liefst 

wil SCA alleen het product kopen, maar Alescon directeur Albert 

Bruins Slot houdt voet bij stuk: “Alleen met mijn werknemers.”

definitie de beste ondernemer. Wij zijn goed in het begeleiden 

van SW’ers, laat het ondernemen over aan de ondernemers”, 

stelt Bruins Slot. 

Samen met afdelingsmanager Luuk Duursma loopt hij over de 

werkvloer van de fabriek. Vandaag ligt er even een machine stil, 

maar dat wordt door de medewerkers moeiteloos opgevangen. 

Dan doen ze toch even iets anders? Assistent teamleider Jan: 

“De helft van de werknemers is gedetacheerd vanuit Alescon, de 

andere helft vanuit Begeleid Werken. Ik merk geen verschil. We 

moeten er nu met z’n allen meer snelheid in krijgen.” Duursma 

beaamt dat: “Met de overname zijn de normen aangescherpt. 

Het product moet altijd 100% perfect zijn. We laten alles contro-

leren; onze werknemers doen het fantastisch. Het is bijna niet 

uit te drukken wat werken bij een zelfstandig – beursgenoteerd! 

– bedrijf doet met de eigenwaarde van werknemers.”

GEEN WINST, MAAR WERKGELEGENHEID
De joint venture dient nu voor het Zweedse SCA als succesvol 

voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook 

Bruins Slot is trots. Wat is zijn geheim? Hoe komt hij in contact 

met bedrijven? Bruins Slot: “We zijn altijd gericht op zoek naar 

marktpartijen. Soms is het toeval, meestal gaat het via via.” 

Het begint volgens hem met een directeur met het hart op de 

goede plek. Is de ondernemer bereid om op lange termijn te 

denken? “In het eerste hoofdstuk moet niet alleen het woord 

winst, maar ook werkgelegenheid vallen. Daarover maak je af-

spraken met elkaar. Niet in harde cijfers, maar in voorwaarden”, 

legt hij uit. Alescon haalt haar inkomsten uit de detacheringsver-

goeding en de hoeveelheid extern geplaatste mensen. Bruins 

Slot: ”De winst uit de verkoop van 2CARE4 hebben we geïnves-

teerd in nieuwe joint ventures. Zo konden we groei en daarmee 

de continuïteit van de werkgelegenheid garanderen. Dat is altijd 

ons belangrijkste doel.”

GOUDEN TIPS
Om zo efficiënt mogelijk te zijn, zijn ze gestart met ploegen-

diensten zodat ze ook ’s nachts door kunnen draaien. “Zo 

kunnen we ook bijvoorbeeld langdurig werkelozen en mensen 

uit GGZ-instellingen in dienst nemen”, vertelt Duursma. Bruins 

Slot vult aan dat het altijd een voorwaarde is om met een mix 

van reguliere en niet-reguliere werknemers te werken. Heeft hij 

nog andere tips? “Doe het alleen met onderdelen van je bedrijf 

die winstgevend zijn, zet je werknemers geografisch zo ver  

mogelijk het gebouw uit en definieer onmiddellijk de uniciteit 

van je product of dienstverlening.”

GROEIEN
Samen hebben Duursma en Bruins Slot nog genoeg dromen 

voor de toekomst. Een aantal onderdelen lenen zich prima voor 

verzelfstandiging: schoonmaak, post. “Maar denk vooral aan 

niches in de markt, daar liggen groeimogelijkheden”, aldus 

Bruins Slot. Een mooie bijkomstigheid is dat hiermee de 

werkgelegenheid in Drenthe toeneemt. Duursma: “Uit heel 

het land komen er bedrijven naar ons toe. Simpelweg omdat 

we kwaliteit leveren.”

Meer tips van Albert Bruins Slot? Lees verder op pagina 14. 

Op een industrieterrein in Assen staat een klein fabriekje. Binnen draaien grote rollen 

papier in hoge snelheid door enorme machines. Ze worden op maat gesneden, 

gesorteerd, in plastic verpakt en netjes gestapeld in dozen. Hygiënische washand-

jes voor zieken- en verpleeghuizen. Wie niet beter weet, denkt hier aan een regulier 

productiebedrijf. Maar niets is minder waar. Dit is een joint venture tussen sociaal 

werkbedrijf Alescon en…het miljardenbedrijf SCA.

VIJFTIEN SUCCESSEN
Opvallend genoeg is de joint venture tus-

sen SCA en Alescon niet uniek. Alescon 

heeft maar liefst twintig bedrijven en 

vijftien joint ventures waar nu vijfhonderd 

mensen met een afstand tot de arbeids-

markt werken. Veel van de activiteiten 

van Alescon zijn overgedragen aan 

marktpartijen. Deze lijn is door hen al 

tien jaar geleden ingezet. “Een directeur 

van een sociaal werkbedrijf is niet per 

DROOMHUWELIJK
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01 Richt een joint venture allereerst op om grip te krijgen op 

de werkgelegenheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt. 

Zeker in regio’s met weinig bedrijvigheid zijn joint ventures  

een interessante optie.

02 Toets mogelijke partners op hun duurzame visie. Hoe kijkt 

het bedrijf aan tegen arbeid en geld verdienen? Een bedrijf 

is een interessante partner als het bedrijf zijn geld investeert 

om de onderneming verder te laten groeien.

Tips voor het 
oprichten 
van een joint venture

Ombouwen: 
hoe doe je dat?

Hoe bouw je een sociaal werkbedrijf om naar een 

sociale firma? In een gezamenlijk onderzoek van 

Cedris en SBCM onderzocht Henk van der Pas een 

aantal sociale firma’s die deze weg hebben afgelegd. Wat 

is het geheim van hun succes en wat kunnen we van hun 

ervaringen leren?

Verzelfstandiging van bestaande activiteiten van SW-bedrijven 

bieden goede kansen om de werkgelegenheid veilig te stellen 

voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een SW-be-

drijf dat een activiteit wil verzelfstandigen moet eerst lokaal of 

regionaal de setting bepalen en daarbij duidelijke keuzes maken. 

Hoe publiek of privaat wil de nieuwe onderneming zijn? Welke 

rol krijgt het SW-bedrijf? En welke keuzes worden er gemaakt op 

het gebied van opleiding, doorstroom en plaatsing?

Voor een ondernemer is het belangrijk dat het SW-bedrijf op 

de lange termijn continuïteit kan garanderen en de groei kan 

“Een sociale firma definiëren wij als de overdracht van 

activiteiten van sociale werkvoorzieningen naar andere 

vormen. Simpel gezegd: alle ondernemers die een klop-

pend hart voor de doelgroep hebben. Persoonlijk heb ik 

liever een goede ondernemer met het juiste gevoel dan 

een sociale persoon die niet kan ondernemen. Een com-

binatie van die twee is natuurlijk helemaal geweldig.”

waarborgen. Want sociale firma’s hebben vaak last van een 

luxeprobleem: ze groeien sneller dan de SW-bedrijven mensen 

kunnen leveren. 

Ook de samenwerking met de gemeenten verloopt niet 

altijd even vlekkeloos. Terwijl de rol van de gemeente wel 

erg belangrijk is: zowel bij het aanleveren van werknemers 

als bij het aanbieden van werk. 

Als het misgaat met sociale firma’s, dan ligt dat vaak aan 

cultuurverschillen of met gemis aan ervaring met de doelgroep. 

Ook ontstaan er problemen als het product of werkterrein niet 

goed afgebakend is.

Toch zijn de meeste ondernemers die ervaring hebben met 

deze overgang positief. Zij hebben echt gemotiveerde men-

sen. De meeste SW’ers willen niet meer terug. De werknemers 

hebben het gevoel eindelijk op een plek te zitten, waar zij echt 

willen werken. 

• Henk van der Pas, Van der Pas Governance, 

Consultancy & Management 
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Albert Bruins Slot (algemeen directeur Alescon) over de ‘do’s 

en don’ts’ bij het oprichten van een joint venture van een 

SW-bedrijf met een regulier bedrijf:

09 Geef mensen van het SW-bedrijf 

maximaal de ruimte om de identiteit 

van de joint venture aan te nemen. 

De trots van SW’ers gaat met spron-

gen omhoog, het ziekteverzuim daalt.

10 Vraag als SW-bedrijf alleen een deta-

cheringsvergoeding en dividend, als 

dat aan de orde is.

11 Geef de joint venture maximale 

kansen om zich te ontwikkelen als 

marktconforme onderneming.

03 Laat vooral de Gemeenschappelijke Regeling niet de baas 

zijn van de joint venture. Gemeenten moeten geen 

 financieel risico lopen.

04 Laat de politiek alleen op hoofdlijnen sturen. De aandeel-

houders nemen de bedrijfsbeslissingen. 

05 Neem als SW-bedrijf een minderheidsaandeel in de joint 

venture. Wel heeft het SW-bedrijf een gelijk aandeel bij het 

nemen van strategische besluiten.

06 Word als SW-bedrijf niet de huisbaas van de joint venture. 

Accepteer leegstand in je eigen pand als je daarmee SW’ers 

aan het werk helpt. Het gaat uiteindelijk om het creëren van 

werkgelegenheid: dat is de opdracht van het SW-bedrijf.

07 Ga marktconform werken.

08 Zorg voor externe financiering.
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01 Ondernemers vinden dat door de 

 Participatiewet mensen met afstand 

tot de arbeidsmarkt goede werk-

 nemers verdringen.

02 De reguliere werkgevers en doel-

groep zelf vinden dat ze onvoldoende 

betrokken zijn bij het nadenken over 

belemmeringen en oplossingen.

03 Imago. Gaat twee kanten op: werk-

gevers zijn terughoudend door de 

veronderstelde beperking van de 

doelgroep. En mensen uit doelgroep 

zelf denken dat ze geen kans maken.

04 Er is te weinig werk om 125.000 men-

sen uit de doelgroep aan het werk 

te helpen. De koek moet simpelweg 

groter worden. Werkgevers moeten 

creatiever zijn.

05 In de hele maatschappij wordt het 

vereiste opleidingsniveau steeds 

 hoger. Eenvoudige banen zijn 

 weggesaneerd.

06 Ongeloof in eigen kunnen, on-

 zekerheid en slachtoffergedrag bij 

de doelgroep zelf. Dit gedrag is ook 

decennialang beloond.

07 Bij aanbestedingen letten gemeen-

ten te veel op prijs en kwaliteit, maar 

maatschappelijke impact wordt 

onvoldoende meegenomen.

08 Voor deelnemers is het financieel 

onvoldoende aantrekkelijk om aan 

het werk te gaan (armoedeval).

09 Regelgeving (Participatiewet) is in-

gewikkeld en lastig te begrijpen voor 

Twintig belemmeringen 
om weg te werken

15 Transitievergoeding van de wet werk 

en zekerheid vormt belemmering voor 

werkgevers.

16 Thuisfront van de doelgroep, ook vaak 

zonder baan, werkt belemmerend 

voor doelgroep om aan het werk 

 te gaan. 

17 Doelgroep wordt door organisaties 

gezien als verdienmodel en dit kan 

leiden tot oneigenlijk gebruik.

18 Het wegvallen van de no-riskpolis 

 kan een financieel risico vormen 

 voor werkgevers.

19 Non-profitorganisaties zijn door bezui-

nigingen te veel gericht op overleven 

en te weinig op creativiteit en samen-

werking.

20 Het kost werkgevers meer tijd om 

iemand uit de doelgroep aan te  

nemen, omdat er te weinig zicht is  

op de talenten.

werkgevers. En alles wat werkgevers 

niet begrijpen is een risico.

10 Onbekendheid met de doelgroep.

11 Bureaucratie rond loonwaarde-

 bepaling belemmert werkgevers 

 en begeleidingsinstellingen. 

12 Wegsaneren van publiek gefinan-

cierde jobcoaches en werkbegelei-

ding vormt een belemmering voor 

werkgever én werknemer.

13 Het gezamenlijk belang ontbreekt. 

Publieke instituties kijken te veel 

naar eigenbelang, belemmeringen, 

bedreigingen, risico’s en te weinig 

naar kansen. De politiek gaat voor 

eigen regio/stad en eigen mensen 

eerst. 

 

14 Wat vroeger laaggeschoolde arbeid 

was, valt nu vaak onder participatie. 

Denk aan mantelzorg. Gemeenten 

accepteren dit.

Hoe krijgen we mensen met afstand tot de 

arbeidsmarkt aan betaald werk? 

De Argumentenfabriek gaat belemmeringen 

inventariseren en oplossingen in kaart brengen. 

We beginnen met de hobbels.

Betrek buitenlandse 

ervaring ten aanzien van 

sociaal ondernemerschap.

• Stein Breur 
stagiair Social Enterprise NL

Politiek, laat het bepalen van de 
marktwaarde over aan de sociaal 

ondernemers en ga niet zelf met 
gemeenschapsgeld ondernemer-

tje spelen. 

• Martin Heuzeveldtdirecteur ZONE 3

Denk bij de inclusieve arbeids-

markt niet aan belemmeringen. 

Gewoon samen aan de slag!

• Bruno Fermin

projectleider SBCM

Onderzoek meer vormen van sa-
menwerking. Versoepel de regels 
met betrekking tot detachering 
(quotumwet). 

• Luc Kok
controller Visschedijk

Koop in bij een sociale 

onderneming.

• Stefan Panhuijzen
beleidsmedewerker 

Social Enterprise NL

Zoek samenwerkingen en leg verbindingen met andere bedrij-ven en disciplines. Treed buiten de gebaande paden. 

• Olga Tokmakova en Karen HopFoenix

Betrek als de sodemieter 

reguliere werkgevers en de doel-

groep erbij, voordat wij als politiek 

en SW-bedrijven voor ze gaan 

verzinnen wat goed is. 

• Eva Walraven
manager director 
bakkerscafé Brood op de plank

Zet ondernemingen enkel op 

als social enterprise. Alleen zo 

verzekeren we onze toekomst.

• Marijn van Schie

Social Enterprise NL

Zoek meer naar werk in plaats 
van alleen naar banen. Groeps-
detacheringen zijn de toekomst 
voor het plaatsen van grote 
aantallen mensen met een 
arbeidsbeperking.

• Peter Fleuren
directeur NLW Groep

ZOEK NAAR WERK 
IN PLAATS VAN BANEN
De motor is gestart, de nodige kilometers zijn afgelegd, 

maar hoe komen we nu echt op snelheid? 
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Deelnemers luisteren toe
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“Investeer in een gezamenlijke impactmeting van sociale 

ondernemingen. Voor kleine ondernemingen is dat complex 

en duur. Samenwerking in bijvoorbeeld kenniscentra bevordert de 

herkenning en erkenning van deze ondernemingen.”

“Een aantal SW-bedrijven is al bezig om als sociale 

ondernemer te functioneren. Wel moet je als 

SW-bedrijf maatwerk blijven leveren. Past mijn 

doelgroep wel in zo’n concept? Ik hoop dat er een 

continuüm aan verschillende vormen zal ontstaan.”

“Het traject van het SER-rapport 

an sich heeft al een intrinsieke 

waarde, sociale ondernemingen 

melden zich spontaan om hen 

er ook in op te nemen.”

“Een sociale onderneming is in onze 
formulering een onderneming waar 
het maatschappelijk doel en niet het 
winst maken voorop staat.”

“Hoe meet je de maat-
schappelijke waarde 
van een sociale on-
derneming? Dat is 
lastig. Onderzoek om 
de maatschappelijke 
impact te meten, helpt 
daarbij. Die doorreke-
ning zien wij als taak 
van de sociale onder-
neming, de overheid 
kan helpen de kennis 
erover te vergroten.”

SER pleit voor label voor sociale ondernemingen

500
Uda dolor aut laboreribus es voluptas.
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De maatschappelijke waarde van sociale ondernemingen moet zicht- 

baarder worden. Een label kan daarbij goede diensten bewijzen, vindt de  

Sociaal-Economische Raad (SER). Op 22 mei heeft de SER een verkennend 

advies gepresenteerd over sociale ondernemingen. 

De overheid heeft volgens de SER een taak bij het verbeteren van de impactmeting 

en het vergroten van de zichtbaarheid van sociale ondernemingen. Dat kan ook  

bijdragen aan betere financiering en zichtbaarheid bij overheidsaanbestedingen. 

Ook beveelt de SER aan om de samenwerking te bevorderen tussen sociale  

ondernemingen, zodat zij elkaar kunnen versterken.

Volgens de SER is nader onderzoek naar sociale ondernemingen noodzakelijk, om-

dat er zo weinig cijfers over hun impact bekend zijn. Vooral het veld zelf is hierbij aan 

zet. Het volledige advies is hier te lezen.

Moment suprême
“Ik vind het geweldig dat er steeds meer tussenvormen komen, 

zoals publiek-private samenwerkingen. Die zullen altijd nodig 

zijn. We kennen de mensen die met een beetje ruggensteun 

naar de arbeidsmarkt kunnen en mensen die meer steun nodig 

hebben. Ik zie echt meerwaarde in detacheren en andere vor-

men. Begrijp me goed, ik wil het fenomeen ‘sociale werkbedrij-

ven’ niet om zeep helpen. Er zijn nog steeds mensen die deze 

plek nodig hebben, maar ik wil ondernemers aansporen om 

meer mensen kansen te bieden. Er liggen voor de SW-bedrijven 

nu enorme kansen om zich om te vormen tot sociale onderne-

mingen. Grijp die kans! Het is het moment suprême; zet met die 

extra dertig miljoen die beschikbaar is voor innovatie de tering 

naar de nering. En wethouders, gooi niet je sociaal werkbedrijf 

dicht, maar kijk wat de meerwaarde kan zijn van jouw SW-bedrijf 

als instrument. Ik merk dat ook ondernemers steeds meer de lol 

van sociaal ondernemen inzien, meer dan vijf jaar geleden. Dat 

is pure winst.”

• Jetta Klijnsma,
 Staatssecretaris Sociale Zaken 

• Huib van Olden, voorzitter SBCM 
“Om kans op werk te houden moeten werkne-
mers aan de onderkant van de arbeidsmarkt zich 
blijven ontwikkelen. Het is belangrijk ‘een leven 
lang leren’ los te koppelen van de cao.” 

• Jan-Jaap de Haan, directeur Cedris
“Het moet voor werkgevers aantrekkelijker worden 
om mensen aan het werk te krijgen. Dan denk ik aan 
fiscale maatregelen, het instellen van een keurmerk 
en aanpassen van aanbestedingsregels.” 

• Mark Hillen, directeur 

Social Enterprise NL
“Het ambitieniveau om 
mensen met een arbeids-
beperking aan het werk te 
krijgen moet van 200.000 
naar 300.000 in 2020. 
Die vinden werk in een 
bloeiende sector van sociale 
ondernemingen.”

• Mariëtte Hamer
 voorzitter SER

19 Uitkomst18Onderzoek

In opdracht van de minister van Sociale Zaken voerde de SER een verkennend on-

derzoek uit hoe je sociale ondernemingen de ruimte geeft. Een tipje van de sluier.

https://www.ser.nl/~/media/db_adviezen/2010_2019/2015/sociale-ondernemingen.ashx


HOE NU VERDER?
Stel, u zit morgen op de stoel van een minister of directeur.

Wat zou u als eerste doen? Zes adviezen.

• Marleen Damen
wethouder gemeente Leiden

“Sociaal ondernemerschap is mooi, daar 

komt de innovatie vandaan. Maar ik heb 

in mijn gemeente ook vooral veel sociale 

ondernemers nodig, die zin hebben om 

deze mensen in dienst te nemen. Dan 

pas kun je massa maken.”

• Lisette Bosch
algemeen directeur SW-bedrijf Wedeo

“Nadenken over belemmeringen om 

mensen met een arbeidsbeperking aan 

het werk te helpen legt de basis om te 

werken aan oplossingen. Vragen stel-

len en nadenken, dat doen we soms te 

weinig.” 

• Lex Koudstaal
projectleider bij Callant BV

“Sociale werkplaatsen moeten de boel 

niet sluiten. Ze hebben zo veel knowhow. 

Die moeten ze inzetten om nieuwe 

bedrijven te vormen, coalities te sluiten 

of zich om te vormen tot sociale onder-

nemingen. Voor de doelgroep valt heel 

veel te doen.”

• Nadja Holstein
directeur Proson BV

“We moeten niet kijken naar wat deze 

groep niet kan, maar naar hun talenten. 

Er wordt voortdurend jargon gebruikt dat 

geen recht doet aan deze mensen. Als je 

mij vraagt een muurtje te metselen, heb 

ik toch ook een beperking?”

• Sjoerd van het Erve
algemeen directeur Weener XL 

“Er wordt nog te veel gesproken over 

mensen met een arbeidshandicap alsof 

het een homogene groep is. Maar er 

zijn wel vier verschillende niveaus – van 

helemaal aan de slag tot nooit aan het 

werk – waar je op in moet zetten. Dat 

onderscheid wordt nog onvoldoende 

gemaakt.”

• Ward Verkuylen
algemeen directeur Wezo

“Bij Cedris en SBCM zit zoveel expertise. 

Zij kunnen zich veel meer als expertis-

ecentrum opstellen voor VNO-NCW en 

andere werkgeversverenigingen om 

mensen met een arbeidsbeperking aan 

het werk te helpen.” 

Podium


