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De huidige CAO Wsw loopt af per 1 februari 2011. Binnenkort start de Kamer Gesubsidieerde Arbeid 

van het College voor Arbeidszaken van de VNG (KGA), die als werkgeversorganisatie voor de Wsw 

functioneert, het overleg met de vakbonden voor een nieuwe CAO. Dit overleg wordt gevoerd op basis 

van de inzetbrieven. De KGA baseert zijn inzet voor de onderhandelingen op de 

arbeidsvoorwaardennota en de uitkomst van de ledenraadpleging. 

Met deze ledenbrief legt de KGA het concept van de arbeidsvoorwaardennota (bijlage 1) aan de leden 

van de VNG voor. U wordt verzocht het reactieformulier (bijlage 2) met uw eventuele inhoudelijke 

opmerkingen uiterlijk op 26 januari 2011 te faxen of te mailen naar het CvA-secretariaat. 

De KGA benadrukt dat de mogelijkheid tot reageren bedoeld is voor bestuurders. Wanneer u niet 

reageert, geldt dit als instemming met de concept arbeidsvoorwaardennota CAO Wsw vanaf februari 

2011. 

U kunt tot uiterlijk 26 januari 2011 reageren. 
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i Geacht college, 

Met deze ledenbrief houden wij de ledenraadpleging over de arbeidsvoorwaardennota van de 
CAO Wsw vanaf februari 2011. De huidige CAO loopt af op 1 februari 2011. 

De partijen voeren het overleg op basis van hun inzetbrieven. De Kamer Gesubsidieerde Arbeid 
van het College voor Arbeidszaken van de VNG (KGA) baseert zijn inzet op de 
arbeidsvoorwaardennota en de reacties op de ledenraadpleging. In deze ledenbrief vragen wij uw 
instemming met de concept-arbeidsvoorwaardennota. U vindt het concept in bijlage 1. 

De Kamer Gesubsidieerde Arbeid fungeert als de werkgeversorganisatie voor de sociale 
werkvoorziening en is als kamer een zelfstandig onderdeel van het College voor Arbeidszaken (CvA) 
van de VNG. Vanwege de sterke verwevenheid tussen de beleidsmatige en de werkgeversaspecten 
kent de KGA een gemixte bestuurlijke samenstelling. Zij bestaat uit gemeentebestuurders met de 
portefeuille sociale zaken en/of personeelszaken en die eveneens zitting hebben in de VNG commissie 
Werk en Inkomen of het CvA. Op deze wijze worden beide aspecten optimaal met elkaar in verband 
gebracht. 

Wij houden de ledenraadpleging schriftelijk. In bijlage 2 vindt u een reactieformulier, waarop u 
kunt aangeven of u instemt met de concept-arbeidsvoorwaardennota. De KGA benadrukt dat de 
mogelijkheid tot reageren alleen bedoeld is voor bestuurders. Wanneer u niet reageert, geldt dit, zoals 
gebruikelijk bij onze ledenraadplegingen, als instemming met de concept-arbeidsvoorwaardennota 
CAO Wsw vanaf februari 2011. 





Wij verzoeken u het reactieformulier met eventuele opmerkingen te sturen naar de VNG. U kunt 
dit doen per fax naar nummer 070 363 5682, of per e-mail naar secr_eccva@vng.nl. U kunt tot en 
met 26 januari 2011 reageren. 

Hoogachtend, 
College voor Arbeidszaken van de VNG 
Kamer Gesubsidieerde Arbeid 

Drs. J.D. Voortman 
wnd. secretaris 

Bijlagen: 
concept-arbeidsvoorwaardennota CAO Wsw vanaf februari 2011 
reactieformulier 

Deze ledenbrief staat ook op www.vnq.nl onder brieven. 
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Arbeidsvoorwaarden nota 
CAO Wsw vanaf februari 2011 

(concept) 

Kamer Gesubsidieerde Arbeid van het College voor Arbeidszaken van de VNG 
Januari 2011 



1. Inleiding 
De sociale werkvoorziening staat aan de vooravond van ingrijpende veranderingen. Die 
veranderingen zijn voor een deel ingegeven door de analyse van de commissie De Vries en de pilots 
Werken naar Vermogen. In het verlengde hiervan heeft het kabinet Rutte/Verhagen aangegeven te 
streven naar één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt, die de WWB, Wajong en WSW 
hervormt. De KGA geeft er de voorkeur aan te spreken over de 'basis van de arbeidsmarkt'. In het 
vervolg van deze arbeidsvoorwaardennota wordt deze term gebruikt. 
Deze hervorming gaat gepaard met (omvangrijke) bezuinigingen, die bovenop de korting op de 
rijkssubsidie van het kabinet Balkenende komen. 
Naast deze beleidsmatige veranderingen heeft de sector ook te maken de economische crisis. Als 
gevolg daarvan wordt de sector geconfronteerd met grotere concurrentie en dalende inkomsten. 
Tegelijkertijd stijgen de loonkosten. Daarnaast is de pensioenpremie erg hoog in vergelijking met de 
premie bij andere pensioenfondsen. 

Voorliggende arbeidsvoorwaardennota vormt de basis van het komende Cao-overleg met de 
vakbonden. In deze nota wordt in paragraaf 2 dieper ingaan op de relevante ontwikkelingen voor de 
sector. In paragraaf 3 komen de mogelijke effecten van deze ontwikkelingen op de positie van Sw-
medewerkers, Sw-organisaties, gemeenten en de Sw-Cao aan de orde. Tenslotte wordt in paragraaf 4 
aangegeven hoe de VNG de komende onderhandelingsronde voor ogen heeft. 

2. Relevante ontwikkelingen 

2.1 Financiële ontwikkelingen bij bedrijven 
De totale omzet in de Sw-sector bedroeg in 2009 zo'n 3,5 miljard euro. Dat is inclusief de 2,4 miljard 
subsidie van het ministerie van SZW. In de jaren 2007 en 2008 is de financiële positie van bedrijven 
verbeterd maar door de economische crisis staat de financiële positie van Sw-bedrijven sinds medio 
2008 onder druk. In 2009 bedroeg de financiële bijdrage van gemeenten, naast de rijkssubisidies, 
aan de Sw-bedrijven zo'n 100 miljoen euro (bron Cedris en CBS). 

Economische crisis 

De financiële situatie is in 2010 verder verslechterd als gevolg van de economische crisis. Sw-
bedrijven krijgen minder productieopdrachten en medewerkers die extern geplaatst zijn, verliezen (net 
als uitzendkrachten) hun werkzaamheden. Met name de (groeps)detacheringen hebben te lijden van 
de economische crisis. Grote groepen gedetacheerden komen terug naar de eigen organisatie. 

Hoge pensioenpremie 

Naast de financiële gevolgen van de economische crisis (minder productieopdrachten en 
gedetacheerden verliezen hun werk) worden de bedrijven al een aantal jaar geconfronteerd met extra 
kosten door de sterk gestegen pensioenpremie. De pensioenpremie, waarvan de werkgever het 
grootste deel voor zijn rekening neemt, groeide van 12,5% over het gehele salaris in 2004, naar 14% 
in 2005 en bedraagt sinds 2006 16%. Deze stijging van de bijdrage werd niet of slechts gedeeltelijk 
gecompenseerd door een verhoging van de rijkssubsidie. 

Een bijkomende factor is de slechte financiële positie van het pensioenfonds. Het fonds had ultimo 
2008 een dekkingsgraad van 90,3% en verkeerde daarmee ver onder de vereiste dekkingsgraad van 
105%. DNB eiste een herstelplan waarin dit dekkingstekort binnen 5 jaar wordt opgelost. Bij het 
herstelplan dat is ingediend bij DNB zijn de overgangsregelingen, de zogenaamde B en C regelingen, 
die vervroegde uittreding mogelijk maken, opgenomen als mogelijke noodrem. Wanneer het herstel 



niet volgens plan verloopt, bestaat de kans dat het bestuur van het pensioenfonds, mede onder druk 
van DNB, zal moeten besluiten om deze regelingen eerder in te trekken. Dit zal een negatief effect 
hebben op de wachtlijsten, omdat mensen dan langer moeten doorwerken. 
Tot slot is de kans groot dat de premie in de loop van 2011 door de lage rente door het pensioenfonds 
op een nog hoger niveau zal moeten worden vastgesteld. 

Bezuinigingen kabinet Balkenende en RutteA/erhagen 
Het kabinet Balkende heeft macrobudget met € 120 miljoen verlaagd en de loon- en prijscompensatie 
voor 2010 en 2011 op nul gezet. Dit heeft direct tot gevolg dat veel meer Sw-bedrijven in de rode 
cijfers komen. 

Daarbovenop heeft het kabinet RutteA/erhagen meer maatregelen aangekondigd die moeten leiden 
tot een besparing op de WsW van 400 miljoen euro in 2015 en structureel 700 miljoen (doorrekening 
CPB). 
De conclusie is dat er sprake is van zwaar weer voor de sector. Inkomsten dalen substantieel en 
uitgaven stijgen. Daarbij zijn de verdienmogelijkheden voor de sector zeer beperkt, het grootste deel 
van de inkomsten is afkomstig van subsidies. 

2.2 Ontwikkelingen in het personeelsbestand: stimuleren van binnen naar buiten 
In 2009 waren er ruim 102.000 Sw-ers werkzaam in de sector (ruim 91.000 fte) en 17.500 fte overig 
gesubsidieerd personeel. De gemiddelde leeftijd onder de werknemers in de Sw was in 2007 
toegenomen van 45,2 jaar en is eind 2009 gestegen naar 46 jaar, dit ondanks de hoge instroom van 
jongeren. Mensen blijven de laatste jaren relatief langer werkzaam in de Sw mede ten gevolge van 
verandering in de pensioenregeling. 

Arbeidsontwikkeling en beweging van binnen naar buiten 
Sinds de wijziging van de Wsw in 1998 is de stimulering 'van binnen naar buiten' kerndoel van de 
Wsw geworden. Doel is om arbeidsplaatsen te realiseren die aansluiten bij capaciteiten en 
mogelijkheden van individuele Sw-geïndiceerden in een zo regulier mogelijke werkomgeving. Voor de 
Sw-organisaties betekent dit een beweging van binnen naar buiten en grotere investeringen in de 
(arbeids)ontwikkeling en de individuele mogelijkheden van de medewerker. 

Eind 2009 werkte bijna 1 op de 3 Sw-medewerkers buiten de poorten van het Sw-bedrijf. In 2005 was 
dat nog 1 op de 5. Vaak betekent dat detachering (individueel of in een groep) door het Sw-bedrijf bij 
een reguliere werkgever. Soms betekent het ook een dienstverband bij een reguliere werkgever 
(begeleid werken). Eind 2009 was het aandeel begeleid werken verder toegenomen en hadden 5.337 
personen (5%) een begeleid werkendienstverband en was 23% gedetacheerd op individuele of 
groepsbasis. De helft van de Sw-medewerkers werkt in de beschutte omgeving van het Sw-bedrijf. De 
resterende 21,5% werkt op locatie (denk aan groenvoorziening, inpakwerk etc). 

De mate waarin individuele bedrijven de doelstelling van binnen naar buiten weten te realiseren 
verschilt sterk per organisatie. De oorzaak daarvan ligt in verschil in beleid tussen Sw-organisaties en 
een complex van factoren die deels een regionale achtergrond hebben (zoals de arbeidsmarkt) en de 
samenstelling van het personeelsbestand en de kwaliteit van Sw-indicaties. Door de economische 
crisis loopt het aantal opdrachten terug en keren er meer medewerkers terug uit 
detacheringovereenkomsten. Nieuwe opdrachten en detacheringen leveren een lagere marge op dan 
voorheen. 



Instroom Wsw 
De variatie in de groep Sw-ers neemt steeds verder toe. Er is met name een sterke toename van het 
aantal geïndiceerde werknemers met een psychische beperking. 48% van de nieuwe instroom heeft te 
maken met een psychische beperking ten opzichte van 22% met een lichamelijke beperking en 30% 
met een verstandelijke beperking. Dit betekent een verandering in het personeelsbestand bij 
bedrijven. Sinds 2005 is het aandeel werknemers met een lichamelijke beperking afgenomen van 37% 
naar 34% (eind 2009). Het aandeel werknemers met een psychische beperking is sinds 2005 
gestegen met 3% tot 28% eind 2009. Het aandeel werknemers met een licht verstandelijke handicap 
blijft vrijwel stabiel en is eind 2009 35%. 

Deze beweging zal zich versneld doorzetten gezien de samenstelling van de wachtlijst waar 50% een 
psychische beperking heeft. De verandering van het personeelsbestand heeft veel invloed op de 
werkwijze en de cultuur binnen bedrijven. 

Verder stroomt momenteel 20% van de medewerkers in met een leeftijd onder de 20 jaar en 25% met 
een leeftijd onder de 23 jaar. Dit hangt mede samen met het beleid van gemeenten rondom de 
wachtlijst. Ondanks de grote instroom van medewerkers onder de 20 jaar neemt de gemiddelde 
instroomleeftijd nog toe. Ca. 8% van de instroom is ouder dan 55 jaar. 

2.3 Kabinetsbeleid 
In oktober 2008 heeft commissie De Vries, op verzoek van voormalig staatssecretaris van SZW 
Aboutaleb een nieuwe aanpak gepresenteerd die ertoe moet leiden dat meer mensen met een 
beperking aan de slag kunnen. In het rapport worden ook voorstellen gedaan die erop gericht zijn om 
vanuit bestaande regelingen (WsW, WWB, Wajong, WIA) eenzelfde systematiek van inkomens- en 
beloningssystematiek te gaan bieden. Als vertrekpunt wordt daarbij gekozen dat iedereen die 
onvoldoende productief is om het minimumloon te verdienen (maar wel in staat is tot werk) dezelfde 
ondersteuning krijgt. De commissie doet concrete voorstellen om de doelgroep voor het stelsel te 
verbreden, de indicatiestelling en loonwaardebepaling te integreren, en in beloningssystematiek van 
werknemers en uitkeringsgerechtigden aan de basis van arbeidsmarkt meer prikkels tot participatie in 
te bouwen. 

In haar reactie in februari 2009 liet het toenmalige kabinet weten een aantal uitgangspunten van de 
commissie De Vries te onderschrijven, maar het stelde een definitieve reactie afhankelijk van de 
uitkomsten van pilots en aangekondigde onderzoeken. Deze zogenaamde pilots Werken naar 
Vermogen hebben tot doel: 

1. De bestaande werkwijze bij Sw-bedrijven gericht op arbeidsontwikkeling en doorstroming van Sw-
ers verder te stimuleren. 

2. Te stimuleren dat Sw-ers kunnen doorstromen naar het reguliere bedrijfsleven 
(werkgeversbenadering). 
3. De samenwerking tussen gemeenten, UWV en Sw-bedrijven op de werkpleinen te verbeteren. 
4. Te experimenten met de voor- en nadelen van het instrument van loondispensatie voor Sw-ers. 
Hoofdvraag daarbij is of de inzet van dit instrument de kans op doorstroming van Wwb-ers en Sw-ers 
naar het reguliere bedrijfsleven vergroot. 

De VNG deelt de analyses en uitgangspunten van deze fundamentele herbezinning op de sector. 
Samen met Cedris, Divosa en UWV speelt de VNG een voortrekkersrol in de uitvoering en organisatie 
van de pilots. De pilots moeten informatie geven over de effectiviteit van het instrument van 
loondispensatie en de mogelijkheden en belemmeringen voor de omslag. 



Plannen kabinet RutteA/erhagen 
In het regeerakkoord geeft het kabinet aan toe te willen naar één regeling voor de basis van de 
arbeidsmarkt, die Wwb, de Wajong en de Wsw hervormt. Een paar aanvullende punten hierbij: 
1. De Wsw blijft bestaan voor de huidige Sw-ers; er vindt geen algemene herindicering plaats. 

2. Voor de nieuwe instroom blijft de Wsw alleen bestaan voor mensen die geïndiceerd zijn voor een 

beschutte werkplek. 
3. De overige arbeidsgehandicapten met een beperkte verdiencapaciteit worden zoveel mogelijk via 
loondispensatie aan de slag geholpen bij reguliere werkgevers. 
4. Het subsidiebedrag per Sw-plek zal worden afgestemd op eerder doorgevoerde wijzigingen in de 
Cao Wsw. 

Geconstateerd kan worden dat het kabinet RutteA/erhagen meer prioriteit geeft aan $e eigen 
financiële taakstelling en minder tot geen aan arbeidsontwikkeling. Dit blijkt ook uit het voornemen om 
de overheidssubsidies voor MBO-opleidingen voor 30-+ers af te schaffen. Dit heeft verregaande 
gevolgen voor de ontwikkeling van Sw-ers. Voor veel van hen wordt namelijk subsidie voor de 
opleiding ontvangen. Als deze wegvalt, betekent dat extra lasten voor Sw-bedrijven die dat op dit 
moment niet kunnen financieren. De ontwikkeling van medewerkers komt hiermee verder onder druk 
te staan. 

Sociaal akkoord 
Op korte termijn spelen de gevolgen van het sociaal akkoord dat kabinet en sociale partners in maart 
2010 hebben afgesloten. In dat kader is door het kabinet besloten om de bijdrage in de 
loonontwikkeling voor de collectieve sector en de sectoren die voor hun bekostiging van de overheid 
afhankelijk zijn op nul te zetten. Dit kabinetsbesluit werkt rechtstreeks door naar de sociale 
werkvoorziening via het zogenaamde ova-model waarin de kabinetsbijdrage aan de arbeidskosten in 
de sociale werkvoorziening wordt geregeld. Voor de CAO 2010-2011 betekent dit dat de subsidie per 
Sw-medewerker niet meestijgt met de loonstijging. 

De totale bezuiniging die het kabinet Rutte overneemt van het voorgaande kabinet op de WsW komt 
daarmee op 190 miljoen euro op jaarbasis. 31 miljoen euro daarvan bestaat uit het niet compenseren 
van gestegen lonen in 2010 en een geschatte 38 miljoen voor het niet compenseren van de lonen in 

2011 (zie hierboven: het op 0 zetten van het ova model). De overige 120 miljoen euro wordt gevonden 
door te beargumenteren dat het subsidiebedrag per Wsw-plek kan worden afgestemd op eerder 
doorgevoerde wijzigingen in de Cao Sw. 

2.4 Ontwikkelingen bij gemeenten 
Per 1 januari 2008 krijgen Sw-bedrijven de subsidie niet meer rechtstreeks van het Rijk, maar loopt de 
financiering van de Sw-bedrijven via de gemeenten. Dit biedt gemeenten de mogelijkheid om meer 
regie te voeren op de sociale werkvoorziening en vergroot de betrokkenheid bij het bedrijf. 
De mate waarin en de wijze waarop gemeenten de regie nemen verschilt sterk. Dat blijkt ook uit het 
onderzoek van de RWI naar arbeidsontwikkeling in de Sw-sector. 

Wachtlijst 
Wachtlijstbeheer is een belangrijk onderwerp voor gemeenten. Er is al een aantal jaar sprake van een 
toenemende druk op de Wsw. Begin 2003 was het aantal mensen op de wachtlijst nog 5.845. De 
laatste jaren schommelt het zo rond de 19.000. Een gevolg hiervan is dat de gemiddelde wachttijd 
verder is opgelopen. Op grond van een uitstroom van ca. 5% per jaar en een wachtlijst van ca. 20.000 



mensen is de gemiddelde wachttijd opgelopen naar 4 jaar. Landelijk zijn grote verschillen te zien in de 
duur van de wachttijd. 
Verwacht wordt dat de wachtlijsten als gevolg van de economische crisis weer zullen groeien. De 
ervaring leert dat in tijden van grotere werkloosheid meer mensen een indicatie zullen aanvragen dan 
in meer gunstigere economische tijden. Als zij voldoen aan de criteria zullen ze die indicatie ook 
verkrijgen. Ook de mogelijke versobering van de pensioenregeling zal ertoe leiden dat de uitstroom 
van oudere medewerkers afneemt en de mogelijkheden voor instroom van nieuwe medewerkers vanaf 
de wachtlijst ook. 

3. Gevolgen van de ontwikkelingen voor medewerkers, Sw-bedrijven, gemeenten en Cao 

3.1 Gevolgen voor Sw-bedrijven en medewerkers in 2011 
Sw-bedrijven investeren volop in de arbeidsontwikkeling van medewerkers. Vanwege deze omslag 
naar arbeidsontwikkelingsbedrijf wordt de productiecapaciteit afgebouwd en wordt gezocht naar 
nieuwe markten om Sw-medewerkers te plaatsen. De omslag naar arbeidsontwikkelsbedrjif vraagt ook 
om (aanvullende) investeringen in kennis en vaardigheden van leidinggevenden. 
Door de bezuinigingen staat deze ontwikkeling erg onder druk. De financiële positie van Sw-bedrijven 
is gemiddeld genomen zeer zorgwekkend te noemen. De inkomsten dalen, de kosten stijgen. 
Gemeenten zullen deze verliezen niet tot in het oneindige voor hun rekening (willen) nemen. 
Bezuinigingen binnen de Sw-bedrijven slaan dan vooral neer bij de niet-Sw-medewerkers 
(leidinggevenden, staf en ondersteuning). Immers, Sw-bedrijven kunnen, anders dan in het 
bedrijfsleven, hun medewerkers (Sw-ers) niet ontslaan. Door de vastliggende loonkosten van de Sw-
medewerkers ligt ongeveer 70% van de kosten vast en vallen de bezuinigingen in de overige 30%. 
Deze onzekerheid voor bedrijven én medewerkers bestaat naast de onzekerheid die medewerkers 
toch al ervaren vanwege de discussie over de toekomst van de sector. 

3.2 Gevolgen voor gemeenten 
De indruk bestaat dat daar waar gemeenten sturen op bepaalde prestaties van Sw-bedrijven het ook 
vaker voorkomt dat die doelen gehaald worden. Voor gemeenten is het van belang te sturen op 
arbeidsontwikkeling, daling van het ziekteverzuim, financieel resultaat en wachtlijstverkorting. 

De slechte financiële positie van Sw-bedrijven betekent in veel gevallen dat de gemeenten met extra 
kosten worden geconfronteerd. In 2009 droegen gemeenten in totaal zo'n 100 miljoen euro bij aan de 
begrotingen van Sw-bedrijven. Daarnaast leveren de bezuinigingen op (korte) termijn een aanvullend 
financieel probleem op van zo'n 190 miljoen euro op jaarbasis. Daar komt bij dat de kosten per Sw-
medewerker in verband met scholing en begeleiding sterk toenemen terwijl anderzijds de 
verdienmogelijkheden van de Sw-bedrijven afnemen doordat de verdiencapaciteit van de nieuwe 
instroom veel lager is. 

3.3 Gevolgen langere termijn 
In 2011 zullen de kabinetsplannen voor één regeling concrete vormen aannemen. De nieuwe regeling 
zou per 1 januari 2012 in moeten gaan. Met de stelselverandering worden bezuinigingen beoogd. Op 
dit moment is nog onduidelijk hoe deze bezuinigingen precies vorm gaan krijgen. 

Ook voor het pensioenfonds betekenen de plannen waarschijnlijk een kostenverhoging. Afhankelijk 
van de vraag of er nog nieuwe instroom zal zijn en wat de omvang van de instroom zal zijn, zal de 
premie voor de pensioenregeling als gevolg van de veroudering van het bestand fors gaan stijgen. Dit 



kan de gemeenten, indien daar geen compensatie tegenover staat, vele tientallen miljoenen en 
wellicht zelfs enige honderden miljoenen per jaar gaan kosten. 

Voor de huidige groep Sw-medewerkers betekenen de ontwikkelingen: meer investeren in 
arbeidsontwikkeling en meer focus op detachering en begeleid werken; langer doorwerken; meer 
flexibiliteit. De ontwikkelingen geven ook een gevoel van grotere onzekerheid over de toekomst. 
De nieuwe instroom Sw-ers zal diverser zijn dan de bestaande groep Sw-medewerkers. Nieuwe 
instromers zullen van het begin af aan te maken krijgen met een activerender beleid van gemeenten 
en Sw-bedrijf. Hoe de plannen van het kabinet Rutte/Verhagen uitpakken voor de individuele Sw-er is 
op dit moment nog niet duidelijk. 

4. Komende CAO-onderhandelingen 
In de uitgebreide VNG-reactie op het regeerakkoord heeft de VNG al laten weten met het kabinet te 
willen overleggen over de hervorming naar één regeling voor mensen met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt. Tegelijkertijd heeft de VNG grote moeite met de bezuinigingen op de Sw-sector die 
gepaard gaan met die hervormingen. Vanuit werkgeversperspectief maakt de Kamer Gesubsidieerde 
Arbeid van de VNG (KGA) zich eveneens grote zorgen om gevolgen voor de Sw-sector van de 
bezuinigingen van kabinet Rutte/Verhagen. Veel Sw-bedrijven kampen al met financiële tekorten 
vanwege de economische crisis, de teruglopende productie- en dienstverleningsopdrachten en de 
stijgende loonkosten. Deze problemen worden vergroot door de bezuinigingen die het kabinet wil 
doorvoeren. 

Naast de verminderde inkomsten vanwege de bezuinigingen en de verdiencapaciteiten zullen de 
kosten voor Sw-bedrijven stijgen vanwege een toename van het minimumloon. Hierdoor zal het 
inkomen van veel medewerkers stijgen. Ook de toenemende kosten voor de werkgeversbijdrage in de 
ziektekosten leiden tot extra kosten voor de Sw-bedrijven. 

In andere sectoren zouden financiële tekorten leiden tot faillissementen en/of inkrimping van het 
personeelsbestand. In de Sw-sector is dit niet aan de orde. De tekorten kunnen alleen worden 
opgevangen door bezuinigingen in de bedrijfsvoering, bezuinigingen op het niet-Sw-
personeelsbestand en bezuinigingen op de loonkosten. De begeleiding en de ontwikkeling van Sw-
medewerkers komt daarmee onder druk te taan. De VNG maakt zich grote zorgen om deze 
ontwikkeling. Het mag niet zo zijn dat de bezuinigingen van het kabinet puur gaan om het halen van 
financiële doelstellingen. Arbeidsmobiliteit moet uitgangspunt van de sector blijven. Bedrijven moeten 
zich kunnen blijven inzetten op arbeidsontwikkeling en belemmeringen die de beweging van binnen 
naar buiten tegenwerken moeten worden geslecht. 

De beschreven ontwikkelingen zullen een grote invloed hebben op het komende CAO-overleg. De 
CAO-onderhandelingen spelen zich af tegen de achtergrond van zeer slechte financieel economische 
omstandigheden. Door de aangekondigde bezuinigingen en de slechte economische omstandigheden 
is er sprake van een negatieve loonruimte. Daarnaast speelt de grote mate van onzekerheid over de 
toekomst van de sector een rol bij de komende onderhandelingen. 

In de vorige Cao is afgesproken dat de pensioenregeling wordt herzien en dat deze herziening onder 
meer moet leiden tot een regeling met lagere premie. Gelet op de financiële situatie wil de KGA met 
de bonden spreken over het omzetten van deze afspraak uit de vorige Cao in een nieuwe 
pensioenregeling. Bepalend voor het onderhandelingsproces zullen de stappen zijn die partijen 



kunnen maken op het pensioendossier. Daarnaast zijn ook de uitkomsten van de werkgroep over 
flankerend beleid voor het bevorderen van de beweging van binnen naar buiten van belang. Alle 
mogelijkheden om medewerkers te bewegen moeten worden benut. Op deze wijze kan een bijdrage 
worden geleverd aan het beperken van de kosten van gemeenten voor de basis van de arbeidsmarkt. 

Op langere termijn is de toekomst ongewis. Welke effecten de plannen van het kabinet 
Rutte/Verhagen hebben op de positie van individuele Sw-medewerkers, Sw-bedrijven en de relatie 
Sw-bedrijf en gemeente is ongewis. Bij de uitwerking van de kabinetsplannen zal dit duidelijk(er) 
moeten worden. 

De VNG ziet een negatieve loonruimte bij bedrijven en acht het dan ook niet mogelijk nu in te zetten 
op verbeteringen in de Cao. Wel acht de VNG het van groot belang om de eerder afgesproken en 
noodzakelijke structurele hervorming van de pensioenregeling definitief vorm te geven. Om hierover 
een vruchtbaar gesprek te kunnen voeren is het van groot belang dat alternatieven voor de huidige 
regeling zoals nu wordt uitgewerkt door het pensioenfondsbestuur, conform de eerdere Cao
afspraken, voorafgaand aan de komende onderhandelingen bekend zijn. Dit geldt eveneens voor de 
voorstellen omtrent flankerend beleid. 

Gelet op de huidige politieke discussie rondom de vormgeving van de nieuwe regeling voor de basis 
van de arbeidsmarkt, spreekt de VNG zich uit voor een (verlengde) Cao met een korte looptijd. 



Bijlage 2 bij CvA-brief U201100005 

Reactieformulier 
Concept Arbeidsvoorwaarden nota CAO Wsw vanaf februari 2011 

Gemeente: 
Wethouder/Burgemeester* 
Naam: 
E-mail: 

* doorhalen wat niet van toepassing is 

Hieronder kunt u aangeven of u instemt met de conceptarbeidsvoorwaardennota CAO Wsw vanaf februari 
2011. 

D De gemeente stemt in met de conceptarbeidsvoorwaardennota CAO Wsw vanaf februari 2011 

D De gemeente stemt niet in met de concept arbeidsvoorwaardennota CAO Wsw vanaf februari 2011 

Hieronder kunt u eventuele opmerkingen betreffende de inhoud van de conceptarbeidsvoorwaardennota kwijt. 

U kunt dit reactieformulier faxen naar 070-363 56 82 of mailen naar 
secr_eccva@vng.nl 

(uiterlijk 26 januari 2011) 
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