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Het dossier: Werken loont

Loonkostensubsidie is voor werkgevers niet voldoende om ‘ja’ te zeggen tegen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het onder-
zoek ‘Werken loont’, dat gemaakt is in opdracht van de VNG en Cedris, toont dat aan. Drie opvattingen over wat ons nu te doen staat.
Tekst: Eric Went/Illustraties: Noinoloi

‘Hoogste tijd voor ander
verdienmodel’
Gemeenten en werkgevers schieten er nu bij in als zij iemand met een afstand tot 
de arbeidsmarkt aan werk helpen. De hoogste tijd voor een ander verdienmodel, 
vindt Huib van Olden, wethouder Sociale Zaken en Arbeidsmarktbeleid in 
’s Hertogenbosch. “De arbeid moet goedkoper”.

‘V
olgens Van Olden is 
het budget dat veel 
gemeenten straks 
krijgen voor de brede 
doelgroep van de Par-
ticipatiewet niet eens 

groot genoeg om de salarissen van alle 
SW-medewerkers te betalen. “Gemeen-
ten die daar onvoldoende budget voor 
hebben zullen een afwachtende houding 
aannemen. Zij gaan bijvoorbeeld min-
der hard duwen om mensen via detache-

ringsconstructies aan het werk te helpen, 
wetende dat zij dan het negatieve exploi-
tatietekort (van SW-bedrijven) moeten 
overnemen.”
Tegelijkertijd heeft ‘Werken loont’ aan-
getoond dat alleen loonkostensubsi-

‘V
olgens Curfs is het 
vertrekpunt zo hel-
der als wat: “Onder-
nemers zeggen: 
‘Onze rol is produc-

ten ontwikkelen en vermarkten. Maar 
wij zijn niet thuis in het organiseren van 
werk voor mensen die iets specifieks 
nodig hebben’. Willen we dus echt dat 
ondernemers de afspraken uit het soci-
aal akkoord nakomen en 125.000 extra 
banen creëren voor mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt, dan zullen 
we hen moeten helpen.” 
Het instrument loonkostensubsidie is 
daarvoor niet voldoende, laat het model 
‘Werken loont’ van Capel Advies haar-
fijn zien. Curfs: “De begeleiding van 
deze werknemers moet namelijk ook 
goed geregeld worden. Bovendien is het 
redelijk als werkgevers gecompenseerd 
worden voor hun gestegen bedrijfskos-
ten. Zo niet, dan schieten ze er onder de 
streep fors bij in, en zullen ze zich wel 
tweemaal bedenken.” 

NeveNeffecteN afvaNgeN
Groepsdetacheringen zijn een belang-
rijk deel van de oplossing, denkt Curfs: 
“SW-bedrijven kunnen dan een deel van 
de productielijn van de werkgever over-
nemen, of anders organiseren. Wij zijn 
het gewend om te sturen op bedrijfskos-

ten en slim en rendabel de begeleiding 
van mensen op de werkvloer te regelen. 
Op die manier kunnen we een deel van 
de neveneffecten voor ondernemers  
afvangen. Bovendien zijn detacheringen 
gezien de flexibilisering van de arbeids-
markt extra interessant. Ook werkge-
versorganisaties zien hier brood in. Als 
zij het tekort dan maar niet hoeven te 
dragen.”
Het SW-bedrijf vormt dan als het ware 
de schakel tussen werkgevers en men-
sen met een afstand tot de arbeidsmarkt, 
maar ook tussen werkgevers en de 
gemeente. Curfs: “Dat kost uiteraard wel 
geld. En dat geld zal de gemeente moe-
ten gaan betalen. Anders gaat het invul-
len van de baangarantie stagneren, dat 
kan iedereen voorspellen.”
Ook is het een kansrijke optie om werk-
nemers via werken met behoud van uit-
kering door te laten groeien naar wer-
ken met loonkostensubsidie, blijkt uit 
‘Werken loont’. Volgens onderzoeker 
Capel schieten alle partijen daar mee op. 
Curfs: “Het voordeel van deze vorm is 
dat werkgevers en werknemers dan eerst 
een poosje aan elkaar kunnen wennen. 
Die proefperiode moet dan wel afgeba-
kend worden en mag niet te lang duren. 
Ook mag het niet als oneigenlijk middel 
worden ingezet. Hooguit als drempel-
verlager.”

‘Meer nodig’
“Met alleen loonkostensubsidie gaat het niet 
lukken,” stelt Desiree Curfs, directeur van 
SW-bedrijf Patijnenburg, “want ook begeleiding 
en bedrijfskosten maken het duur.”

Welke optie ook uitgewerkt wordt: 
gemeentes zullen altijd ‘aan de voorkant’ 
rekening moeten houden met extra kos-
ten die bovenop de loonkostensubsidie 
komen, voordat werkgevers bereid zijn 
mensen met een afstand tot de arbeids-
markt aan het werk te helpen, besluit 
Curfs. “Mijn advies aan gemeenten: kijk 
hoe je de uitkeringsorganisatie anders 
kunt inrichten en de kosten kunt verla-
gen, wetende dat de arbeidsmarkt om 
flexibiliteit vraagt. Pas je systemen daar-
op aan.”
Ook de Rijksoverheid moet een bijdrage 
leveren, vindt zij: “Het rijk heeft finan-
cieel voordeel, blijkt uit het model. Het 
zou terecht zijn als de afdrachten die nu 
daar terecht komen als smeerolie wor-
den ingezet om de baangarantie uit 
het sociaal akkoord kans van slagen te 
geven.”    
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Het dossier 

‘W at is de 
winst van 
dit model?
“Het laat zien 
dat er vier act- 

oren zijn die het spel samen spelen: werk-
gevers, werknemers, gemeenten en het 
Rijk. De winst van de ene partij kan het 
verlies van de andere zijn. Ook zien we 

dat bij toepassing van loonkostensub-
sidie de werkgever vaak fors in de min 
duikt. Dat komt omdat een werkgever 
weliswaar gecompenseerd wordt voor de 
loonkosten, maar niet voor overhead en 
bedrijfskosten. Hoe meer werknemers hij 
in dienst neemt, hoe groter dat gat wordt. 
Daar moeten de actoren iets mee. Anders 
komt het hele spel niet tot stand, en heb je 
straks alleen verliezers.”

Kan je met de conclusies van het 
model een ‘optimale’ route voor 
maximale participatie uitdenken?
“Het model maakt in elk geval duide-
lijk dat de uitgewerkte variant ‘Werken 
met behoud van uitkering als opstap-
je naar werken met loonkostensubsidie’ 
voor alle actoren een prettige optie is. 
Daar zit namelijk een tijdelijk voordeel 
in voor de werkgever omdat hij de eer-
ste tijd geen loonkosten hoeft te beta-
len. Bovendien kunnen werknemer en 
werkgever aan elkaar wennen voordat 
een definitieve arbeidsovereenkomst tot 
stand komt. Voor gemeenten is dat in 
eerste instantie iets duurder, vanwege de 
begeleidingskosten. Maar als de match 
tot stand gekomen is, dan dalen de kos-
ten, omdat gemeenten in plaats van de 
hoge uitkeringskosten dan alleen nog de 
lagere loonkostensubsidie betalen. En bij 
elke baan die tot stand komt is het Rijk 
de lachende vierde, want de uitkerings-
kosten gaan omlaag terwijl de premie en 
belastinginkomsten stijgen.”

‘Winst van de een kan 
verlies van de ander zijn’ 

Werken loont: het model
Het model in het rapport ‘Werken loont’ laat (in opdracht van VNG en Cedris) zien wat de inzet van loonkostensubsidie betekent 
bij mensen met verschillende loonwaardes (beschut werk, 50 procent loonwaarde en 80 procent loonwaarde) voor vier actoren: 
de werknemer, de werkgever, de gemeente en het Rijk. Ook kijkt het model naar het effect van beloning (werken met behoud van 
uitkering, minimumloon en 110 procent van het wettelijk minimumloon) en verschillende typen dienstverbanden (volledig dienstver-
band, gedeeltelijk dienstverband, detachering). Meer weten? Kijk dan op www.cedris.nl

Wat kunnen gemeenten met dit 
model?
“Cruciaal is dat gemeenten inzicht gaan 
krijgen in de kosten-batenafwegingen 
van werkgevers. Als zij iets aan werkge-
vers willen verkopen, moeten ze snappen 
wat voor soort onderneming ze voor zich 
hebben. Nu zie ik bij gemeenten overal 
modellen opduiken, bijvoorbeeld over 
hoeveel uitvoeringskosten er gemoeid 
zijn met detacheren. Dat baart mij zor-
gen, want dat is alleen denken vanuit je 
eigen positie, niet vanuit die van de werk-
gever. Gemeenten moeten als het ware 
leren om werkgevers te snappen.” 

en wat kunnen sW-bedrijven 
met dit mechanisme?
“Aan SW-bedrijven de opdracht om tot 
een goede eigen business-case te komen. 
Soms in de rol van werkgever met een 
eigen product of dienst, soms als deta-
cheerder. Het model maakt haarfijn dui-
delijk dat zij bij het detacheren van mede-
werkers het verlies van de werkgever 
overnemen. Hou me ten goede: detache-
ren is een hele goede oplossing, maar het 
is geen financiële oplossing. Daarnaast 
geldt voor hen feitelijk hetzelfde als voor 
gemeenten: snap wat werkgevers nodig 
hebben, zodat je beter met ze in gesprek 
kan gaan.”   

die niet voldoende is om werkgevers te 
compenseren zodra zij mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk 
helpen. Van Olden: “Dan vraag je hen dus 
feitelijk om een gunst in plaats van dat het 
hen iets oplevert.” 

arbeid goedKoper
Bepaald geen gunstige uitgangssituatie 
dus om de 125.000 extra banen uit het 
sociaal akkoord daadwerkelijk tot stand 
te brengen, redeneert Van Olden. “En 
dus is het de hoogste tijd om een nieuw 
verdienmodel te ontwikkelen. Zodat we 
met elkaar onder de streep wel goed uit-
komen.” Waar hij dan aan denkt? “We 
zouden moeten beginnen met de factor 
arbeid voor brede groepen goedkoper te 
maken. Dan halen we de maakindustrie 
weer terug naar Nederland en zijn bedrij-
ven minder bang om mensen op de pay-
roll te zetten.” 
Dat kan via oplossingen in de fiscale sfeer. 
“Bijvoorbeeld door de premiedruk voor 
de onderste loonschalen weg te halen, 
of een premievrijstelling voor de eerste 
X-werknemers van de doelgroep. Ook 

zullen we dan moeten accepteren dat er 
bescheiden pensioen wordt opgebouwd. 
Waar we ook aan kunnen denken: ziek-
tekosten zo goedkoop mogelijk centraal 

inregelen voor gemeenten bijvoorbeeld 
door goedkope collectieve polissen. Het 
gaat erom dat we alle bruto-componen-
ten verminderen.” Ook SW-bedrijven 
zullen moeten kijken of zij doelmatiger 

‘Hogere 
wiskunde 
voor wat 
winst’

en efficiënter kunnen werken, denkt hij. 
“Ik ben een voorstander van het in stand 
houden van de huidige sociale infrastruc-
tuur. Ik ben niet voor nieuwe aanbieders 
die het wiel opnieuw gaan uitvinden. Het 
overgrote deel van de SW-bedrijven laat 
zien dat zij prima in staat zijn om detache-
ringen efficiënt te regelen. Maar we weten 
ook dat daar nog steeds geld bij moet. 
Laten we kijken of we daar via hogere 
wiskunde nog wat winst kunnen beha-
len.”

LacheNde vierde
Maar bovenal is het Rijk aan zet, vindt de 
wethouder: “Het model ‘Werken loont’ 
maakt haarfijn inzichtelijk dat het Rijk 
in bijna alle gevallen dat iemand aan het 
werk komt, de lachende vierde is. Waar 
het om moet gaan is dat zoveel mogelijk 
mensen in deze samenleving kunnen 
participeren, en werk is daar de beste 
manier voor. Daar zou het Rijk echt niet 
beter van hoeven te worden.”    

De inzet van loonkostensubsidie pakt financieel scheef uit. Robert Capel heeft 
in het rapport ‘Werken loont’ een model voor het inzicht in deze verdelingen 
ontwikkeld. “Gemeenten moeten leren om werkgevers te snappen.”


