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 Detacheren met impact

De vraag is hoe duurzame banen ontstaan 

voor mensen met een afstand tot de arbeids-

markt én tegelijkertijd de risico's voor werkge-

vers worden beperkt terwijl hun commitment 

gehandhaafd blijft. Een oplossing is het beste 

van publiek en privaat te combineren, waar-

in de overheid en werkgevers samen een 

publiek-privaat detacheringsbedrijf oprichten. 

Het zogenoemde publiek-private detache-

ringsbedrijf is een sociale onderneming waar 

zowel overheid als werkgevers mede-eigenaar 

van zijn. Deze entiteit zorgt ervoor dat de 

risico's voor de werkgever voor het werken 

met mensen met een afstand tot de arbeids-

markt worden beperkt en anderzijds de 

kansen op duurzame werkplekken toenemen.

Kenmerken van het publiek-private  

detacheringsbedrijf:

•  Het publiek-private detacheringsbedrijf is 

een sociale onderneming.

•  Werknemers worden gedetacheerd en bij 

goed functioneren krijgen zij, na afloop van 

een tijdelijk contract, een arbeidsovereen-

komst voor onbepaalde tijd.

•  Een kandidaat krijgt een arbeidsovereen-

komst zodra er een werkplek gevonden is.

•  In het detacheringsbedrijf participeren circa 

vijf tot tien werkgevers (partners).

•  Naast de partners kunnen ook andere werk-

gevers medewerkers inlenen.

•  De overheid is altijd (direct of indirect) één 

van de deelnemende partners.

Succesfactor! 
De bereidheid om mee te doen is de eerste voorwaarde 
voor succes. Dat houdt in dat er wordt gewerkt op basis 
van wederzijds vertrouwen van de deelnemende partijen.

1
Met de Participatiewet hebben werkgevers nadrukkelijker de 
verantwoordelijkheid om werkgelegenheid te bieden aan mensen 
met een beperking. Werkgevers staan er ook voor open om 
mensen uit de doelgroep kansen te bieden. Niettemin blijven 
zij terughoudend bij het in vaste dienst nemen van mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt. Als gevolg hiervan wordt er 
veelal gewerkt met tijdelijke dienstverbanden en is 'duurzaam 
werk' voor veel mensen nog ver weg. 
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Samenstelling van de werkgroep
De ideale samenstelling van de werkgroep is 

publiek-privaat. De publieke vertegenwoordi-

ging kan worden ingevuld door professionals 

van het SW-bedrijf, aangevuld met bijvoor-

beeld de secretaris van het regionaal werk-

bedrijf. De private vertegenwoordiging wordt 

ingevuld door één of twee ondernemers; 

eventueel aangevuld door een regionale 

werkgeversvertegenwoordiging. 

Deze samenwerking kan alleen slagen als de 

publieke vertegenwoordigers de uitgangs-

punten van de ondernemers kennen en vice 

versa. Belangrijk is dat iedereen deelneemt 

vanuit een intrinsieke motivatie om het 

detacheringsbedrijf op te richten en dus niet 

vanuit eigen belang. Dit vergt vooral een 

goed voorbereide startsessie om kaders en 

gezamenlijk belang vast te stellen. 

2 Route naar succesvol  
detacheren met impact

Publiek en privaat
Cruciaal is het verbinden van publiek en privaat in de samenwerking. Ondernemers 
kunnen snel schakelen. Binnen de overheid is de dynamiek anders door democratische 
besluitvorming en budgetsturing. Publiek en privaat moeten zich voldoende bewust zijn 
van de verschillen tussen ondernemersmentaliteit en de 'publieke mentaliteit'. Oplossing 
voor verschillende culturen is het elkaar meenemen in de eigen dynamiek, daar begrip 
voor kweken en met elkaar meebewegen. 

Daarnaast kent de overheid meerdere rollen: als leverancier van medewerkers, als 
werkgever en als participant. Rolverdeling en rolbewustzijn zijn dan ook belangrijk. Voor 
publieke en private partijen moet, naast een intrinsieke motivatie, de meerwaarde van 
een samenwerking helder zijn. 

Het publiek-private detacheringsbedrijf is een samenwerkings-
verband tussen de overheid en een aantal werkgevers uit de regio. 
Bij het formeren van de coalitie zijn er rollen weggelegd voor het 
werkgeversservicepunt, het SW-bedrijf, werkgeversorganisaties, 
gemeenten en ondernemers. Eén of meerdere initiatiefnemers 
zullen met samenwerkingspartners een werkgroep instellen om 
het publiek-private detacheringsbedrijf te realiseren.
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 Stap 1: opstellen propositie

Het is van belang een propositie te maken 

waaruit de vormgeving van het publiek-private 

detacheringsbedrijf blijkt. Per regio kan de 

vorm en samenstelling van het detacherings-

bedrijf verschillen, inspelend op de regionale 

situatie en onderlinge verhoudingen. Om het 

detacheringsbedrijf goed te laten functione-

ren, zowel intern als extern, is een professio-

nele aanpak vanaf de start een vereiste. Door 

middel van een doordacht communicatieplan, 

een krachtige huisstijl en de juiste persbena-

dering krijgt het publiek-private detacherings-

bedrijf een gezicht en daardoor de benodigde 

spin-off: meer aandacht en herkenbaarheid, 

en dus meer werkgevers die aan willen sluiten. 

Het ontwikkelen van die heldere propositie 

vormt hiervoor de basis. 

Onderdelen van de propositie zijn:

•  Omschrijving van het publiek-private  

detacheringsbedrijf.

•  Welke bedrijven/organisaties worden  

partner en waarom?

•  Hoe kan (in welke rol, welke bijdrage) mijn 

bedrijf/organisatie meedoen?

•  Wat levert partnerschap mijn bedrijf/ 

organisatie op?

>> Zie bijlage 1 voor een voorbeeldpropositie.

Meerwaarde voor stakeholders

Een publiek-privaat detacheringsbedrijf  

kent verschillende stakeholders. Voor elke 

stakeholder zijn voor- en nadelen verbonden 

aan deelname aan een publiek-privaat  

detacheringsbedrijf.

Overheid

•  Het publiek-private detacheringsbedrijf is 

een extra instrument in werkgeversdienst-

verlening waarbij direct wordt aangesloten 

op de realiteit van de flexibele arbeids-

markt.

• Imago:

 −   Het organiseren van een publiek-privaat 

detacheringsbedrijf heeft een positieve 

uitstraling richting burgers. Het is een 

instrument waarbij mensen een salaris 

krijgen en volwaardig meedoen in de  

samenleving. Met andere woorden:  

impact is direct zichtbaar.

 −   Het organiseren van een publiek-privaat 

detacheringsbedrijf laat zien dat je als 

overheid betrokken bent bij de maat-

schappij, er ontstaat een imago van een 

innovatieve, sociaal betrokken en onder-

nemende overheid. 

Sociale onderneming
Het publiek-private detacheringsbedrijf zal als sociale 
onderneming functioneren. Dat betekent 'sociale impact 
op één' en tegelijkertijd voldoende 'inkomsten uit de 
markt' genereren. De eigenaren van het detacherings-
bedrijf mogen een bepaald (gemaximeerd) rendement 
verwachten. De winst wordt (grotendeels) geïnvesteerd 
in de onderneming met als doel de impact te vergroten 
en de continuïteit van de onderneming te borgen. 

De werkgroep zet de volgende drie stappen, die deels gelijktijdig gezet kunnen worden.
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•  Grip houden en invloed uitoefenen op 

werkgelegenheid voor een kwetsbare  

doelgroep. Als overheid houd je het in de 

hand en laat je het niet volledig over aan  

de markt.

•  Besparing op uitkeringen: gemeenten 

hebben een financieel belang om zoveel 

mogelijk mensen vanuit een uitkering aan 

het werk te krijgen. Het publiek-private 

detacheringsbedrijf helpt daarbij en zorgt 

meteen voor duurzame uitstroom. 

Werknemers

•   Een volwaardige baan met salaris,  

pensioenopbouw, vakantiedagen en een 

kerstpakket. Dit kent allerlei positieve  

neveneffecten als het gaat om meedoen  

in de maatschappij en dus de zingeving  

van werk.

•   De mogelijkheid van een vast  

dienstverband.

•  De medewerker is in beeld: als andere 

voorzieningen nodig zijn (zorg, schuldhulp-

verlening e.d.) kan dit geregeld worden. 

Hierbij functioneert het publiek-private 

  detacheringsbedrijf als sociaal vangnet, 

zoals de sociale werkbedrijven dit waren  

en zijn voor huidige WSW-medewerkers.

Werkgevers – partners

•   Bijdragen aan de maatschappij via maat-

schappelijk verantwoord ondernemen en 

de gezamenlijke verantwoordelijkheid die 

je vormgeeft samen met overheid en  

collega-werkgevers.

•   Imago: sociaal betrokken, ondernemend  

en samen met de overheid. 

•  Mede regievoerder en daardoor zijn poten-

tiële werknemers beter in beeld, maar ook 

invloed uitoefenen op andere onderdelen 

van dienstverlening zoals jobcoaching.

•   Lagere inleentarieven vanwege 

partnerschap.

•  Mensen onderling uitwisselen (banenpool).

•   Continuïteit van dienstverlening: belang bij 

het instrument van detachering.

•  Mogelijkheid om kennis en expertise  

te delen.

Werkgevers – inleners 

•  Goede werknemers

•  Geen (administratief) gedoe

•  Voldoen aan de Wet Banenafspraak

•   Risicobeperking: wel werken aan maat-

schappelijk verantwoord ondernemen, 

 maar zelf geen mensen in dienst

•  MVO

 Stap 2: partnerwerving

Het werven van geschikte partners is een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid van de 

initiatiefnemers. Mogelijke partners zijn bedrij-

ven en organisaties die een belang hebben. 

De redenen daarvoor variëren, maar hebben 

altijd betrekking op de inzet voor de doel-

groep of maatschappelijk verantwoord  

ondernemen. Zo wordt een ROC participant 

omdat haar leerlingen van niveau 1 en 2  

moeite hebben een plek op de arbeidsmarkt 

te veroveren.  Een grote klant van het  

SW-bedrijf (bijvoorbeeld een logistiek  

bedrijf met een grote groepsdetachering) 

heeft belang bij continuïteit van de dienst- 

verlening (voor haar eigen continuïteit)  

ondanks krimp van de SW-doelgroep. 

Succesfactor! 
Het succes van het publiek-private detacherings- 
bedrijf wordt mede bepaald door haar imago als sociale 
onderneming, de bekendheid van werkgevers met de 
dienstverlening die zij biedt en het commitment van de 
partijen van het eerste uur. 
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Ervaring leert dat het zinvol is om de partner-

werving stapsgewijs te doen. Het projectteam 

ontwikkelt de propositie. Met elkaar scherp 

je gaandeweg de propositie aan. Betrek je 

potentiële partners terwijl de propositie 

ontwikkeld wordt. Zo krijg je waardevolle 

input en zal de definitieve propositie beter 

aansluiten bij de wensen en mogelijkheden 

van de potentiële partners.

>> Zie bijlage 2 voor een voorbeeldwervingsplan.

 Stap 3: organisatieopbouw

Om het publiek-private detacheringsbedrijf te 

realiseren dient een aantal keuzes gemaakt te 

worden over rechtsvorm, arbeidsvoorwaarden 

en dienstverlening. Daarnaast is een sluitend 

verdienmodel essentieel.

Een passende rechtsvorm

Aangezien naast de overheid private partijen 

mede-eigenaar worden, krijgt het publiek-

private detacheringsbedrijf een privaat- 

rechtelijke constructie: een coöperatie,  

vennootschap of stichting. Hieronder zijn  

deze drie rechtsvormen vergeleken langs  

zes criteria.

 

 Coöperatie Vennootschap Stichting

Toe- en uittreden Is mogelijk, kan worden 
beperkt.

Is mogelijk, kan worden 
beperkt. 
Aandeelhouderschap is 
minder flexibel 
overdraagbaar.

Is mogelijk door  
het vervullen van een 
bestuursfunctie.

Aansprakelijkheid Aansprakelijkheid voor 
verliezen kan worden 
uitgesloten. De zogeheten 
coöperatie UA.

Aansprakelijkheid is 
uitgesloten. 
Aandeelhouders kunnen 
slechts het door hen 
genomen aandelenkapitaal 
verliezen.

Alleen bestuurders- 
aansprakelijkheid (kan 
worden verzekerd).

Governance Leden hebben de 
zeggenschap. Kenmerk van 
veel coöperaties is dat ze 
actief bestuurd worden 
door leden aangezien het 
hun eigen belang dient. 
Het bestuur stuurt de 
directie aan. 

Op afstand als 
aandeelhouder via de 
Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders (AVA). De 
AVA benoemt en ontslaat 
bestuurders (de directie) en 
kan aanwijzingen geven.

Het stichtingsbestuur 
benoemt en ontslaat de 
directie en kan 
aanwijzingen geven.

Fiscale aspecten Belastingplichtig voor 
vennootschapsbelasting 
(vpb), btw en 
werkgeverslasten 
(loonheffingen).

Belastingplichtig voor 
vennootschapsbelasting 
(vpb), btw en 
werkgeverslasten 
(loonheffingen).

Vrijstelling voor vpb is 
mogelijk bij een jaarwinst 
lager dan €15.000.  
Wel belastingplichtig voor 
btw en werkgeverslasten 
(loonheffingen).

Imago Samenwerking Commercieel Ideëel

Winstuitkering Is mogelijk Is mogelijk Niet mogelijk

Tabel 1. Relevante aspecten van rechtsvormen
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Elk van deze drie rechtsvormen is in 

principe geschikt. Uit de verkenning bleek 

dat de coöperatie de meest voor de hand 

liggende rechtsvorm is. De doorslaggevende 

argumenten zijn dat de coöperatie de meeste 

flexibiliteit biedt voor de publieke en private 

partners rond toe- en uittreden en dat er een 

mogelijkheid is voor winstuitkering. Daarnaast 

past een actieve rol van de leden erg bij het 

doel van de samenwerking. Ook hiervoor 

biedt de coöperatie veel mogelijkheden.

De juiste dienstverlening 

Het doel van het publiek-private 

detacheringsbedrijf is het uitlenen van 

kandidaten uit de Participatiewet aan 

opdrachtgevers die geschikte werkzaam-

heden hebben, maar hiervoor geen eigen 

personeel in dienst willen nemen. De werk-

groep bepaalt welke dienstverlening binnen 

het publiek-private detacheringsbedrijf wordt 

georganiseerd en welke dienstverlening de 

partners leveren. De core business, bestaande 

uit acquisitie, matching, planning en verloning 

zal minimaal binnen het publiek-private 

detacheringsbedrijf georganiseerd worden. 

Overige dienstverlening zoals jobcoaching, 

loonwaardemeting en het in beeld brengen 

van potentiële werknemers kan binnen het 

detacheringsbedrijf of door samenwerkings-

partners georganiseerd worden. Hetzelfde 

geldt voor niet-kerntaken als ICT, huisvesting 

of marketing: zelf doen of uitbesteden? 

Denk hierbij aan een 'lean en mean' bedrijf 

waarbij taken worden uitbesteed aan derden 

of door het netwerk van betrokken werk-

Succesfactor! 
Er is werk beschikbaar en er zijn mensen zonder werk 
die graag willen werken. Helaas komen in de praktijk 
onvoldoende matches tot stand. Essentieel voor het 
slagen van het publiek-private detacheringsbedrijf is de 
aanlevering van geschikte kandidaten vanuit de sociale 
diensten van gemeenten.

Figuur 1. kernactiviteiten publiek-private detacheringsbedrijf

Gemeente 
(aandeelhouder) 

Loonadm. en 
facturering 

Acquisitie en matching 

P&O 

Publiek-private 
detacheringsbedrijf 
(formeel werkgever) 

Loonwaardemeting 

Begeleiding op 
werkplek 

Werkgever/inlener 

 

 

Werkgevers 
(aandeelhouder) 
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Succesfactor! 
Zonder geschikte werkplekken kan het publiek-private 
detacheringsbedrijf geen werkgelegenheid organiseren 
voor de doelgroep. Professioneel accountmanagement 
is hiervoor hoofdzaak. Dit is ook van belang om leegloop 
te voorkomen en klanttevredenheid hoog te houden.

gevers worden gedaan. Dit biedt flexibiliteit 

maar ook complexiteit en afhankelijkheid. 

Tegelijkertijd kost een 'full service concept' 

in eerste instantie meer, maar levert wel een 

meer robuuste organisatie. Dergelijke (ont-

werp)keuzes zijn afhankelijk van de samen-

werkende partijen en de mogelijkheden in 

de regio. 

Business case

Het publiek-private detacheringsbedrijf dient 

financieel duurzaam te zijn. Al vroeg in het 

proces is het van belang een financieel per-

spectief te schetsen. Zo wordt het mogelijk 

om met elkaar inzicht te krijgen en aannames 

te doen ten aanzien van omvang, kosten en 

inkomsten. Start gezamenlijk met het doen 

van een aantal essentiële aannames:

•  Maken we onderscheid in groepen die we 

willen bedienen, bijvoorbeeld ten aanzien 

van afstand tot de arbeidsmarkt,  

loonwaarde, leeftijd? 

•  Wat is – gezien de omvang van de regio 

en de totale doelgroep – een realistische 

instroom van potentiële werknemers?  

En hoeveel werkbare/factureerbare uren 

zijn er beschikbaar?

•  Wat zijn processen of werkzaamheden die 

we kunnen uitbesteden? Zijn er werkzaam-

heden die door één van de partners gefaci-

liteerd kan worden? Denk bijvoorbeeld aan 

de loon-/personeelsadministratie via een 

uitzendbureau of een sociaal werkbedrijf.

•  Wat zijn vaste kosten waarmee we rekening 

willen houden? Denk aan huisvesting,  

administratie, ICT en management. 

•  Welke capaciteit is nodig voor begeleiding 

en matching? Hebben we dit in huis of 

kopen we het in? 

•  Welke inleenvergoeding of detacheringsfee 

verwachten we te realiseren? Met andere 

woorden: welke uurtarieven hanteren we?

Valideer deze aannames met relevante  

ervaringen/feiten uit de regio (sociale werk-

voorziening, sociale dienst, een uitzend-

bureau). Twee 'knoppen' zijn met name 

belangrijk: het (marktconforme) uurtarief en 

een goede mix van werknemers.

De potentiële werknemers van het bedrijf 

hebben een afstand tot de arbeidsmarkt.  

Hierdoor is de kans groot dat het overgrote 

deel van de medewerkers niet in staat is om 

meer dan het wettelijk minimumloon te ver-

dienen. Hiervoor kan het detacherings-

bedrijf worden gecompenseerd in de vorm 

van loonkostensubsidie. Maar er zijn ook 

andere mogelijkheden: bijvoorbeeld door de 

gerealiseerde schadelastbeperking (bespaar-

de uitkeringen) in te zetten als vergoeding 

voor het detacheringsbedrijf op het moment 

dat een groep duurzaam uit de uitkering is 

(zie ook kader). 

Marktconform uurtarief
Het detacheringsbedrijf zal marktconforme  

tarieven uit de uitzendbranche hanteren.  

Werk mag beloond worden. 

Goede mix van medewerkers 
Het detacheringsbedrijf zet een mix van  

werknemers in, met meer of minder 

hoge productiviteit. 
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De verkenning laat zien dat het publiek-

private detacheringsbedrijf op basis van 

realistische aannames in staat is om financieel 

duurzaam te functioneren. 

>>  Een gedetailleerde uitwerking van de 

business case vindt u in bijlage 3.

Arbeidsvoorwaarden

Aangezien het uitlenen van personeel de core 

business vormt van de op te richten faciliteit, 

zal de uitzendloonsom meer dan 50% van 

de totale loonsom bedragen. Zolang er nog 

geen cao is voor gesubsidieerde werkne-

mers onder de Participatiewet, kan gebruik 

gemaakt worden van ABU of NBBU cao. 

Beide cao's bepalen dat de inlenersbeloning 

betaald moet worden, maar maken hierbij 

uitzonderingen voor werknemers vanuit de 

Participatiewet. De inlenersbeloning is de 

beloning (loon, toeslagen en onkosten-

vergoedingen) die werknemers die in 

dienst bij de opdrachtgever hetzelfde werk 

uitoefenen betaald krijgen. De uitzondering 

voor medewerkers uit de Participatiewet geldt 

maximaal 52 weken. 

Impactfinanciering
Wanneer het publiek-private detacheringsbedrijf mensen in dienst neemt, realiseren de 
gemeenten schadelastbeperking. In Nederland is het zo geregeld dat als mensen uit de 
bijstand gaan, de gemeente (minimaal) het jaar er op een deel van het (uitkerings)bedrag 
blijft ontvangen voor mensen die niet meer in de uitkering zitten.
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3 Verkenning in de praktijk

In de regio's Zwolle en Zuid-Kennemerland en IJmond is een 
grondige verkenning gedaan naar de haalbaarheid van een 
publiek-privaat detacheringsbedrijf. Per regio is er een project-
team samengesteld en is in een aantal sessies onderzocht of een 
publiek-privaat detacheringsbedrijf in de betreffende regio 
voldoende draagvlak en bestaansrecht kan verwachten.

Zwolle
De verkenning is gestart met een projectteam 

samengesteld uit medewerkers van Wezo en 

de gemeente Zwolle. Na het bouwen van een 

gedeelde propositie vond een sessie plaats 

met vijf (diverse) werkgevers. Conclusie uit 

deze sessie: de werkgevers staan positief 

tegenover een publiek-privaat detacherings-

bedrijf, maar zij voelen geen urgentie. Voor-

alsnog vullen zij hun werkzaamheden (nog) 

naar tevredenheid in met gedetacheerde 

SW-medewerkers. 

Daarnaast spelen twee andere initiatieven in 

de regio een rol, namelijk PEC United (van  

de voetbalvereniging PEC) en een initiatief 

van Cycloon. Mogelijk concurreren deze  

initiatieven met een publiek-privaat  

detacheringsbedrijf, omdat zij een vergelijk-

bare dienstverlening aanbieden. Zo gebruikt 

PEC United haar netwerk om mensen met  

een afstand tot de arbeidsmarkt op te leiden  

en te detacheren naar partners. Cycloon is 

van origine een post- en koeriersdienst.  

Zij vermarkt nu haar kennis van werken met  

de doelgroep door mensen te detacheren  

en te begeleiden bij andere werkgevers.  

Voorlopige conclusie is dat het te vroeg is  

om een publiek-privaat detacheringsbedrijf te 

starten. Wel wordt mogelijke samenwerking 

met andere initiatieven verkend. 

Zuid-Kennemerland en IJmond
In deze regio is de verkenning gestart met 

een gemengde projectgroep met een onder-

nemer, een werkgeversvertegenwoordiger, 

de secretaris van het werkbedrijf en de twee 

SW-bedrijven (Paswerk en IJmond Werkt!).  

De propositie is geleidelijk tot stand gekomen. 

De eerste werksessies met de projectgroep 

zijn besteed aan het bedenken en afstemmen 

van de juiste uitgangspunten, zoals: 

•  We gaan en staan voor duurzame arbeid. 

•  De vraag/behoefte van de werkgever staat 

centraal, dat houdt in de vraag naar flexi-

bele arbeidscapaciteit, rendement en het 

ontzorgd worden.

•  Het publiek-private detacheringsbedrijf  

is een aparte entiteit die autonoom  

functioneert.

•  Het verdienmodel dat uitgewerkt wordt, 

dient een duidelijke incentive/win te zijn 

voor de deelnemende werkgevers.  

Schadelastbeperking voor de overheid 

wordt hierin meegenomen.
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•  Bestuurlijk draagvlak is een must, maar 

vooralsnog moeten we laten zien dat  

het werkt. Net als in de andere regio  

informeren we het bestuur, zonder toe  

te werken naar één specifiek besluit- 

vormingsmoment.

•  Een heldere rolomschrijving voor de  

deelnemende gemeenten.

Inmiddels is er een business case en is er 

gewerkt aan bestuurlijk draagvlak.

De komende periode (tweede helft 2017) 

zal er op zijn gericht om van werkgevers en 

gemeenten daadwerkelijk commitment te 

krijgen voor de start van het publiek-private 

detacheringsbedrijf.
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Bijlage 1 
Een voorbeeldpropositie voor werkgevers
Via een publiek-privaat detacheringsbedrijf hebben overheid en bedrijfsleven de mogelijkheid 
om gezamenlijk duurzame werkplekken te creëren in het kader van de Participatiewet. 
Concreet: overheid en bedrijfsleven starten samen een publiek-privaat detacheringsbedrijf 
om zo mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen en houden.

De kracht van samenwerken

Het bedrijfsleven staat er niet alleen voor. Via het publiek-private detacheringsbedrijf stappen 

overheid, ondernemers en organisaties, in een gecombineerde werkgeversrol. Het beste van 

'publiek' en 'privaat' wordt gebundeld. Het werkgeversrisico wordt belegd in de coöperatie 

en tegelijkertijd zorgt de gedeelde verantwoordelijkheid voor gezamenlijk commitment om de 

benodigde werkplekken te creëren en duurzaam in te vullen.

Kenmerken van het publiek-private detacheringsbedrijf:

•  Het publiek-private detacheringsbedrijf wordt opgericht als coöperatie U.A. met in eerste 

instantie vijf tot tien leden.

• Naast de leden (partners) kunnen ook andere werkgevers medewerkers inlenen.

• De overheid is altijd (direct of indirect) lid van de coöperatie.

•  Eerst werk, dan groei; een kandidaat krijgt een arbeidsovereenkomst zodra er een werkplek 

gevonden is.

•  Werknemers worden gedetacheerd en bij goed functioneren krijgen zij, na afloop van  

tijdelijke contracten, een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Waarom lid worden?

Lid worden van de coöperatie doe je uit zakelijke motieven, ingekleurd met maatschappelijk 

verantwoord ondernemen. 

Zakelijk

•  Continuïteit van dienstverlening: tot nog toe kun je personeel met een afstand tot de  

arbeidsmarkt gedetacheerd krijgen via sociale werkbedrijven. Aangezien er geen instroom 

meer is in de WSW, droogt deze mogelijkheid langzaam op. Door gezamenlijk een  

detacheringsbedrijf op te richten, blijft de mogelijkheid van detacheren beschikbaar.

•  Invloed op beleid en strategie van het detacheringsbedrijf: als lid ben je mede regievoerder 

en daardoor heb je beter zicht op potentiële werknemers, maar kun je ook invloed uitoefe-

nen op andere onderdelen van dienstverlening zoals jobcoaching. 

•  Financieel: een positief resultaat wordt voor minimaal 50% geïnvesteerd in de coöperatie. 

De overige 50% wordt uitgekeerd waarbij een maximum geldt van € 10.000 per lid per jaar. 

Gebruikmaking van het detacheringsbedrijf levert bovendien een 'betrouwbare flexibiliteit' 

op. Zo wordt het risico op leegstand of slepende vacatures verkleind en daarmee kosten 

bespaard. 
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Imago 

•  Prominente rol in communicatie-uitingen en in media: het publiek-private detacheringsbedrijf 

zal de leden met naam en logo vermelden in al haar eigen communicatie-uitingen, maar  

ook via een actieve persbenadering voor kranten, (online) tijdschriften en (ondernemers)

vakbladen. 

•  Ambassadeurschap van de P van People in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de 

regio. Door lidmaatschap in de coöperatie wordt MVO op een zichtbare en concrete wijze 

vormgegeven. 

Wat verwacht het publiek-private detacheringsbedrijf van leden? 

In het publiek-private detacheringsbedrijf worden MVO en de gezamenlijke verantwoordelijk-

heid vormgeven met de overheid en collega-werkgevers.

 

• Deelname in de coöperatie, inclusief bijdrage in startkapitaal van € 15.000 per lid.

•  Ambassadeurschap van het publiek-private detacheringsbedrijf in de regio: zonder bekend-

heid geen klanten. Naast marketingactiviteiten die het detacheringsbedrijf onderneemt, 

verwachten we van leden mond-tot-mond-reclame en ambassadeurschap via bijvoorbeeld 

het agenderen van de dienstverlening van het publiek-private detacheringsbedrijf tijdens 

bijeenkomsten van ondernemingsverenigingen en netwerkborrels. 
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Bijlage 2 
Plan private partnerwerving 
Het werven van private partners (werkgevers) voor het publiek-private detacheringsbedrijf 
vergt een commerciële aanpak op basis van een professioneel marketing- en acquisitieplan. 
Dit is een andere aanpak dan het op zoek gaan naar en verkrijgen van commitment van 
publieke partners. Het werven van werkgever-inleners (klanten) maakt geen onderdeel uit 
van dit plan. Deze bijlage vormt een leidraad.

Stap 1: reclamebureau voor naam en huisstijl

Het professioneel kiezen van een naam en opstellen van de huisstijl is essentieel voor de part-

nerwerving. Een potentiële partner moet immers het gevoel krijgen dat dit een serieus initiatief 

is, dat goed verzorgd van start gaat. Het reclamebureau levert vervolgens een website en leaf-

lets op in de huisstijl van het publiek-private detacheringsbedrijf. Interne en externe communi-

catie verloopt via templates (Word, PowerPoint, e-mailhandtekening) met deze huisstijl.

Stap 2: opstellen shortlist en volgorde gesprekken

Het projectteam stelt een lijst op met potentiële partners. Dit zijn onder andere organisaties 

met wie reeds gesproken is, maar ook grote klanten van het sociaal werkbedrijf en semipublieke 

organisaties zoals een ROC. Vervolgens wordt de volgorde van gesprekken bepaald. Hierbij 

starten we met organisaties/bedrijven die 'geen nee kunnen zeggen'. Ook wordt bepaald welke 

personen naar welke potentiële partner ('warme ingangen') gaan. 

Stap 3: informeren van de wethouders en directies SW-bedrijven

Wethouders en directies van de SW-bedrijven moeten op de hoogte zijn van het publiek- 

private detacheringsbedrijf en het hoe en waarom voordat we partners werven. (Dit staat  

los van de formele besluitvorming in de raad of college.) Wanneer zij een ondernemer of  

organisatie spreken die op het lijstje staat, moeten zij weten van de ontwikkelingen rondom het 

publiek-private detacheringsbedrijf en ook een positief verhaal kunnen verzorgen. Ook zal in 

deze gesprekken aan de orde komen wie namens de publieke kant in de coöperatie stapt: de 

gemeente of het SW-bedrijf? 

Stap 4: Gesprekken voeren

Met de propositie (dit kan in de vorm van een PowerPoint presentatie), 10 tot 15 gesprekken 

voeren voor zo'n 8 partners.

Input gesprek:

• Wat is het publiek-private detacheringsbedrijf? 

• Welke organisaties en bedrijven worden partner en waarom?

  Partners hebben er een belang bij dat het publiek-private detacheringsbedrijf van de grond 

komt. De redenen daarvoor variëren, maar hebben altijd betrekking op de inzet voor doel-

groep of maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo wordt een ROC partner omdat haar 

leerlingen van niveau 1 en 2 moeite hebben een plek op de arbeidsmarkt te veroveren. 
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  Een grote klant van Paswerk of IJmond Werkt! heeft belang bij continuïteit van dienstverle-

ning. Partner worden van het publiek-private detacheringsbedrijf helpt bedrijven bovendien 

om hun MVO-businessmodel uit te dragen.

• Wat verwacht het publiek-private detacheringsbedrijf van partners?

 − Dit verschilt per regio, dient wel voorafgaande aan de gesprekken helder te zijn.

• Wat mogen partners verwachten van het publiek-private detacheringsbedrijf?

 − Ambassadeurschap van de P van People in MVO in de regio.

 − Invloed op beleid en strategie het publiek-private detacheringsbedrijf.

 − Prominente rol in communicatie-uitingen en in media.

 − Andere aspecten die per regio wel of niet aan de orde zijn.

Stap 5: persbijeenkomst 

Tijdens een persbijeenkomst tekenen de partners een intentieverklaring.
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Bijlage 3 
Business case in drie scenario's
Er is een financieel perspectief opgesteld om duidelijk te maken hoe het bedrijf als een 
gezonde sociale onderneming kan functioneren. De aannames rond kosten, inkomsten en 
omvang zijn gevalideerd door de deelnemers aan de verkenning in twee regio's. 

Inkomsten 

Er zijn drie scenario's met elk een andere bron van inkomsten die bovenop de reguliere omzet 

komt. In het eerste scenario wordt gerekend met loonkostensubsidie die het detacherings-

bedrijf ontvangt omdat ze als werkgever mensen in dienst neemt. In het tweede scenario komt 

daar een begeleidingssubsidie bij voor mensen met een loonwaarde van minder dan 70% wet-

telijk minimumloon (WML). Het derde scenario is op basis van impact financiering; de besparing 

op uitkeringen wordt (deels) uitgekeerd als het detacheringsbedrijf duurzaam mensen uit de 

uitkering krijgt.

Omzet op basis van inleenvergoeding

We onderscheiden drie groepen werknemers: mensen met een loonwaarde van 100% WML, 

gemiddeld 70% WML en gemiddeld 50% WML. Voor elke groep wordt met een marktconform 

tarief gewerkt (respectievelijk € 18,-, €13,50 en € 10,- per uur).

Aantal medewerkers

We kiezen voor een groeiscenario. De gemiddelde omvang van de drie doelgroepen (100% 

WML, 70% WML, 50% WML) groeit in de loop der jaren. Om de business case sluitend te krij-

gen is de groep met 100% WML het grootste. Door gebruik te maken van groepsdetacheringen 

en uitstekende matching ontstaat er ook ruimte voor mensen met een langere afstand tot de 

arbeidsmarkt. Zodra het detacheringsbedrijf groter is, groeit ook het (relatieve) aandeel van de 

groepen met een langere afstand tot de arbeidsmarkt. Dit overzicht is gebaseerd op een totale 

omvang van 57 werknemers in het eerste jaar en 130 in jaar 4. 

Tabel 2 Overzicht inkomsten

 

 * 1.000 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4

Omzet inleenvergoedingen e                       1.524 e                       2.199 e                       2.585 e                       3.365

Lage inkomensvoordeel e                          106  e                          150 e                          174 e                          223

Subtotaal e                       1.630 e                       2.349 e                       2.758 e                       3.589

Scenario 1: inkomsten uit 
loonkostensubsidie

e                            24 e                             46 e                             65 e                          103

Totale inkomsten scenario 1 e                     1.653 e                     2.395 e                     2.823 e                     3.692

Scenario 2: inkomsten uit LKS + 
begeleidingssubsidie

e                             55 e                          109 e                         1.56 e                          243

Totale inkomsten scenario 2 e                     1.685 e                     2.458 e                     2.914 e                     3.832

Scenario 3: Impact financiering e                          159 e                          228 e                          266 e                          347

Totale inkomsten scenario 3 e                     1.789 e                     2.577 e                     3.025 e                     3.936

Tabel 2. Overzicht inkomsten
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Kosten van het publiek-private detacheringsbedrijf

De kosten bestaan voor het grootste deel (grofweg 90%) uit loonkosten voor de doelgroep. 

Het bedrag hangt af van de omvang van de groep. Verder zijn er (loon)kosten voor begelei-

ders, matching en accountmanagement. Deze kosten zijn variabel en hangen af van de omvang 

van de doelgroep. Ten slotte is er een bescheiden overhead ingecalculeerd ten behoeve van 

administratie, huisvesting, ICT, marketing en directie. Deze overhead beschouwen we als vaste 

kosten. 

Resultaat

De voornaamste variabelen in het financieel perspectief zijn de inleenvergoeding (uurtarief) en 

het volume. Op basis van de huidige aantallen en prijzen leveren de scenario's met loonkosten-

subsidie (en de variant met begeleidingssubsidie) een negatief rendement van -6 respectievelijk 

-4% voor het publiek-private detacheringsbedrijf. De variant op basis van impact financiering 

is rendabel. Daarnaast realiseert het bedrijf aanzienlijke maatschappelijke opbrengsten omdat 

mensen aan het werk gaan (minder uitkeringen) en omdat de druk op andere voorzieningen 

(schuldhulpverlening, maatschappelijke ondersteuning) afneemt. Deze resultaten zijn niet opge-

nomen in dit exploitatieoverzicht, alleen in scenario 3 is een deel van de bespaarde uitkeringen 

toegerekend aan het publiek-private detacheringsbedrijf.

Aanloopperiode

De berekening in de business case stelt nu dat scenario 3 als enige een positief resultaat 

oplevert. Dit hoeft niet zo te zijn. Een bescheiden bijstelling van de aannames levert ook voor 

scenario 2 een positief resultaat op. Als het tarief bijvoorbeeld met € 0,50 stijgt dan speelt 

scenario 2 in twee jaar tijd break-even, en is het scenario in drie jaar tijd winstgevend.

Tabel 3. Overzicht kosten

Tabel 4. Overzicht resultaat

 

 * 1.000 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4

Loonsom e                       1.428 e                       2.154 e                       2.552 e                       3.374

Matching en begeleiding e                          121  e                          191 e                          240 e                          331

Vaste kosten e                          206 e                          202 e                          198 e                          198

Totaal e                     1.756 e                     2.547 e                     2.990 e                     3.903

 

 * 1.000 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4

Scenario 1 e                         -102 e                         -152 e                         -166 e                         -210

Scenario 2 e                           -71 e                           -89 e                           -75 e                           -70

Scenario 3 e                            33 e                            30 e                             35 e                             33
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Startkapitaal en werkkapitaal 

Om te kunnen starten is er startkapitaal nodig. Daarnaast is er werkkapitaal nodig om de conti-

nuïteit te garanderen. Denk hierbij aan de maandelijkse verplichting om loonkosten te betalen. 

Hoeveel werkkapitaal en startkapitaal er nodig is, is resultaat van een onderhandelingsproces in 

combinatie met een liquiditeitsprognose waaruit zal moeten blijken hoe inkomsten en uitgaven 

zich ontwikkelen per maand. Uit een meer gedetailleerde prognose zal blijken wat de maande-

lijkse cashflow is en welk werkkapitaal daadwerkelijk nodig is. Bij de onderhandelingen zal 

besproken moeten worden of deelnemers zelf kapitaal inleggen en hoe de risicoverdeling zal 

zijn. Dragen private en publieke partijen bijvoorbeeld even veel risico? Is externe financiering 

noodzakelijk en zo ja welke vorm dan? Is "factoring" een optie, waarbij een externe partij 

verplichtingen en activiteiten overneemt, bijvoorbeeld rond de maandelijkse loonkosten?



 

Cedris is de landelijke vereniging voor sociale werkgelegenheid en re-integratie. De leden van Cedris zorgen voor 
een goede match op de arbeidsmarkt tussen werkgevers en mensen met een vergrote afstand tot de arbeidsmarkt. 
Hiervoor maken ze gebruik van de zes instrumenten voor een succesvolle uitvoering van de Participatiewet en de 
banenafspraak.

Dit rapport is geschreven door KplusV in opdracht van Cedris. 

Bezoekadres:
Koningin Wilhelminalaan 3
3527 LA Utrecht 

Postadres:
Postbus 8151
3503 RD Utrecht 

Telefoon: 030 - 290 68 00
info@cedris.nl
www.cedris.nl


