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Onderwerp:   

Oproep BOASW: hou de tijdelijke Sw-werknemers aan het werk!   

 
 

Geacht college, 

 

Partijen in het Bestuurlijk Overleg Arbeidsvoorwaarden Sociale Werkvoorziening (BOASW), te weten de VNG, 

Cedris, CNV Publieke Zaak en Abvakabo FNV vragen hiermee gezamenlijk uw aandacht voor de gevolgen 

van het laten aflopen van tijdelijke contracten in de Sociale Werkvoorziening (Sw). 

 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het realiseren van arbeidsplaatsen die aansluiten bij de mogelijkheden 

en capaciteiten van Wsw’ers. Gemeenten hebben de ruimte om de uitvoeringsmodaliteit te bepalen die het 

beste past bij de wijze waarop ze de verantwoordelijkheid voor hun Wsw’ers waar willen maken. De omvang 

van het voor de Wsw bestemde deelbudget volgt, onder andere gebaseerd op de geprognosticeerde 

uitstroom, het aantal Wsw - plaatsen dat de gemeente in het uitvoeringsjaar moet bekostigen. 

 

Vanwege de kosten van de SW-populatie, een dalend subsidiebedrag en een forse opgave om de nieuwe 

instroom in de Participatiewet goed te kunnen bedienen kijken gemeenten naar verschillende scenario’s hoe 

de financiële uitdaging het hoofd kan worden geboden. Sommige gemeenten overwegen daarbij om tijdelijke 

aanstellingen in de WSW te laten aflopen.  

 

Voor een groot aantal gemeenten bestaat de SW-populatie voor 15% tot 20% uit tijdelijke aanstellingen. De 

redenering kan ontstaan dat wanneer deze aanstellingen niet worden verlengd of niet worden omgezet in een 

vast contract er ruimte ontstaat in het Participatiebudget. Dit is in de praktijk echter niet het geval. Dit blijkt uit 

bijgevoegde notitie van de branchevereniging van SW-bedrijven, Cedris, waarin de argumenten en de 

financiële afwegingen over wel of niet verlengen van tijdelijke contracten in perspectief worden geplaatst. 

Gemeenten blijken over het algemeen geen structureel financieel voordeel te hebben bij het niet verlengen van 

tijdelijke contracten. 

 

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, kunnen gemeenten het geld van een Wsw-plek die niet wordt 

ingevuld, niet gebruiken om later anderen mee aan de slag te helpen. Met de opgegeven Wsw-plek wordt in 

het Wsw-deelbudget van de woongemeente het jaar erop geen rekening meer gehouden. Na beëindiging van 

een tijdelijk contract raken gemeenten de Rijksfinanciering voor de Wsw-plek structureel kwijt. Dat geld keert 

dus niet meer terug in het ongedeelde budget voor het sociaal domein na invoering van de Participatiewet. 

 

 

 

Bestuurlijk Overleg  
Arbeidsvoorwaarden Sociale  
Werkvoorziening (BOASW) 
. 



2/2 

Naast bovenstaande financiële argumenten wijzen sociale partners en Cedris op de sociale component. De 

werknemers met een tijdelijk Sw-contract hebben - veelal na geruime tijd op de wachtlijst te hebben gestaan in 

de Sw - eindelijk passend werk gevonden. Het kwijtraken van die baan zonder concreet uitzicht op een 

alternatief, is voor hen een enorm verlies.  

Om bovenstaande redenen doen partijen in het BOASW een dringende oproep op gemeenten: kies ervoor om 

de tijdelijke werknemers in de SW aan het werk te houden, door hun contract om te zetten in een vast contract 

of ten minste over te gaan tot verlenging van de arbeidsovereenkomst. 

 

Namens de sociale partners in het Bestuurlijk Overleg Arbeidsvoorwaarden Sociale Werkvoorziening 

    
Huib van Olden,   Peter Wiechmann    Alie de Jonge 

Voorzitter BOASW  Abvakabo FNV    CNV Publiekezaak 

 

 

Documenten/verwijzingen 

 

Notitie Cedris: 

http://www.cedris.nl/web/nieuws/Pages/_Artikel_Volkskrant_over_tijdelijke_contracten_4578.aspx?s

ource=%2fweb%2fnieuws%2fcedris%2fPages%2fdefault.aspx  

 

Eerder verschenen berichten 

 

http://www.vng.nl/onderwerpenindex/decentralisaties-sociaal-

domein/participatiewet/nieuws/tijdelijke-contracten-wsw-wel-of-niet-verlengen   

http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/cedris-waarschuwt-voor-stop-op-contracten-in-

wsw.9448288.lynkx    

http://www.volkskrant.nl/economie/grote-financiele-problemen-voor-

arbeidsgehandicapten~a3763778/   
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