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• Met wie zijn we bijeen? Ik doe mee aan de webinar als ..................:

• De doelgroep P-wet is gebaat bij de vraag naar FLEXIBELE 
arbeidscapaciteit 

• De Participatiewet is …………..

• Detacheren is een bewezen arbeidsontwikkelingsinstrument voor de 
ontwikkeling van de doelgroep

1. Even opwarmen (stellingen via Mentimeter)



(i) Op welke wijze dragen publieke (en private) detacheringsfaciliteiten bij aan de 
arbeidstoeleiding, gericht op mensen uit de doelgroep P-wet. 

(ii) Objectiveer de werking op verschillende criteria.

(iii) Traceer een voorkeursvariant. 

Aanleiding Politiek: 

• De 2e kamer aandacht gevraagd (moties) voor de verdere vormgeving van de sociale 
werkbedrijven. Meer inzicht gewenst in (de praktijk):

– De inzet van verschillen detacheringsvarianten n.a.v. invoering P-wet en dynamiek AM-regio’s 

– De (onzekere) positie van “onderkant” van de brede doelgroep P-wet.

• De SER heeft zorg over de toekomst van de sociale werkbedrijven:

– Pleidooi voor een samenhangend geheel van een zestal instrumenten.

– Een van de instrumenten is het bieden van detacheringsfaciliteiten aan reguliere werkgevers.

2. Onderzoeksvraag en aanleiding 



Afgebakende definitie detacheren:

De in de regio’s voorkomende varianten waarbij de werknemer, via een publiek of private 
intermediair, extern bij een werkgever wordt geplaatst op detacheringsbasis. 

• Detacheerder ontvangt LKS en plaatst medewerker bij de inlener.

• Inlener vergoedt een bepaald tarief waarin de loonwaarde / LKS tot uiting komt.

3. Toelichting: Complex speelveld met veel dimensies 

Invalshoek beleidskeuzes t.a.v. 
• Wel of geen beleid  
• J/N keuze inzet deta-instrument
• Arbeidsmarktregio vs lokale afwegingen

Duiding doelgroep
• Banenafspraak
• Participatiewet
• Inzet LKS

Begrip detacheren i.r.t. 
Arbeidsvoorwaarden en wetgeving
• Detacheren
• Uitzenden
• Payrolling



3. Feitelijk beeld: inzet detacheren in de 35 AM-regio’s



3. Feitelijk beeld: Overwegingen AM-regio’s

“Niet in lijn met wat de P-wet beoogt; reguliere plaatsingen 
is het doel.” Een aantal regio's geeft aan de inzet van 
detacheren in de toekomst te overwegen voor de doelgroep 
met een langere afstand tot de arbeidsmarkt.

Zelfde overwegingen; op lokaal- en uitvoeringsniveau 
worden echter andere keuzes gemaakt (vergelijkbaar met C 
en D).

Detacheren als opstap, om drempels voor werkgevers weg 
te nemen. Daarnaast (soms) wordt detacheren ingezet ter 
ondersteuning van de sociale infrastructuur. 

Het willen realiseren van zoveel mogelijk plaatsingen voor 
de doelgroep. Detacheren is voor een gedeelte van de 
doelgroep het 'maximaal haalbare' in verband met de 
begeleidingsbehoefte.



Inzet leidt tot meer LKS-banen Inzet leidt tot meer afspraakbanen

Feitelijk beeld: relatie inzet detacheren – (LKS)-banen

Categorie # plaatsingen LKS # detacheringen

gem. per 100.000 banen gem. per 100.000 banen

A (geen inzet  op detacheren) 5 194 0

B (situationeel inzet op detacheren) 14 188 6

C (tijdelijk detacheren) 8 223 14

D (tijdelijk en langduriger detacheren) 8 328 110

# regio's



3. Feitelijk beeld: inzet van het instrument detacheren in 
de 35 arbeidsmarktregio’s 

Catergorie 35 Arbeidsmarktregio's: A B C D

Intensief (>20% doelgroep LKS) 6 3 (DDD) 1 (D) 2 (DD)

Actief (10-20% doelgroep LKS) 1 2 1 (D) 1 (D) 1 (C)

Gematigd (5-10% van de doelgroep LKS) 3 3 4 (BBBC) 2 (CC)

Gering (tot 5% doelgroep LKS) 11 4 2 (BB) 3 (BBC) 6 (BBBBBC) 4 (BBCC)

Geen 5 1 (A) 3 (AAA) 1 (A)

Totaal 5 14 8 8 LKS 0-2% LKS 2-4% LKS 4-6% LKS 6-8% LKS 8-10% LKS > 10%

Draagt detacheren bij aan arbeidstoeleiding voor de doelgroep?



Feitelijk beeld: 5 dominante detacheringsvarianten



Afwegingscriteria: Overwegingen:

1. De arbeidsrelatie direct plaatsen of ook detacheren?

2. De rechtspositie werkgever privaat of ook publiek detacheren?

3. De arbeidsduur tijdelijk of ook langduriger detacheren?

4. De detacheringsvorm individueel of ook groepsdetacheren?

5. De arbeidsvoorwaarden ABU / Cao Inlener of uniformer AV.

5 overwegingen leiden tot een voorkeursvariant



Overweging A: directe plaatsing of ook detacheren?

Maatschappelijk + Maatschappelijk +

"rechts heeft voorrang" Juridisch O Juridisch O

Financieel O Financieel O
A. De arbeidsrelatie

Direct plaatsen en ook 

detacheren
Uitsluitend direct plaatsen

➢ Detacheren neemt belemmeringen 
weg bij reguliere werkgevers die 
bereid zijn bij te dragen aan een 
inclusieve arbeidsmarkt

➢ Waardevolle opstap voor de 
doelgroep

➢ Gelijkwaardige financiële effecten 
door kostendekkende 
administratieve opslag

➢ De voorkeur gaat uit naar de inzet 
op directe plaatsen én de inzet op 
detacheren



Overweging B: Privaat of ook publiek

➢ Detacheren via private intermediairs 
voorziet ook in een behoefte van (grote 
landelijke) werkgevers. 

➢ De grotere private detacheringsfaciliteiten 
hebben een landelijke dekking en bieden 
(niet zelden) een "specialistisch" aanbod 
aan verschillende sectoren. 

➢ Er is daarmee complementariteit tussen 
private en publieke intermediairs in het 
streven naar een zo inclusief mogelijke 
arbeidsmarkt

➢ De financiële afwegingen voor de publieke 
en private detacheerder zijn nagenoeg 
vergelijkbaar

➢ De voorkeur gaat uit naar de inzet op 
privaat én publiek detacheren als 
instrument. 

Maatschappelijk + Maatschappelijk ++

Juridisch O Juridisch O

Financieel O Financieel O

Alleen privaat detacheren

B.
De rechtspositie 

werkgever

Publiek én privaat detacheren



Overweging C: tijdelijk of ook langduriger?

Maatschappelijk + Maatschappelijk ++

Juridisch O Juridisch O

Financieel O Financieel O
C. De arbeidsduur

Tijdelijk en langduriger 

detacheren
Alleen tijdelijk detacheren

➢ In de arbeidsmarktregio’s waar intensief 
ingezet wordt op het instrument tijdelijk 
en langduriger detacheren, zijn de 
meeste mensen van de doelgroep met 
loonkostensubsidie aan het werk

➢ ook het totaal aantal geplaatsten (direct 
geplaatst en gedetacheerd) is in deze 
regio's groter. 

➢ De keuze tussen tijdelijk en langduriger 
detacheren geeft financieel weinig 
verschil in de afweging.

➢ De voorkeur gaat uit naar de inzet op 
tijdelijk én langduriger detacheren als 
instrument. 



Overweging D: individueel detacheren of 
groepsdetacheren

Maatschappelijk + Maatschappelijk ++

Juridisch O Juridisch O

Financieel O Financieel O
D. De vorm

Individueel en groepsdetacherenAlleen individueel detacheren

➢ Met de komst van de P-wet is het 
aantal groepsdetacheringen onder 
druk komen te staan.

➢ De reden is dat groepsdetachering 
relatief duur is.

➢ Met groepsgewijze plaatsingen 
worden mogelijkheden gecreëerd 
juist voor mensen met een lagere 
loonwaarde 

➢ De voorkeur gaat uit naar een 
combinatie van de inzet op 
individueel én groepsdetacheren.



Overweging E: arbeidsvoorwaarden

Maatschappelijk O Maatschappelijk +

Juridisch - Juridisch +

Financieel O Financieel -

De 

arbeidsvoorwaarden

Inlenersbeloning/Cao ABU

Uniforme arbeidsvoorwaarden

Eigen arbeidsvoorwaarden

E.

➢ De inzet op rechtmatige toepassing van 
arbeidsvoorwaarden conform de 
inlenersbeloning of Cao ABU is vanuit juridisch 
perspectief de enige juiste weg

➢ Eigen arbeidsvoorwaarden toepassen is 
maatschappelijk gezien niet wenselijk en 
juridisch gezien niet houdbaar

➢ De voorkeur (de noodzaak) gaat uit van 
arbeidsvoorwaarden conform Inlenersbeloning 
of, indien van toepassing, Cao ABU.

➢ Maar: vraagt om stevige investering in 
(loon)administratieve processen en kennis bij 
intermediairs. Bij toepassen van uniforme 
arbeidsvoorwaarden is dit niet meer aan de 
orde

➢ Als de aanvullende arbeidsvoorwaarden 
beperkt blijven, kan dit ook grotendeels via 
een opslag bij de inlener worden doorbelast.

➢ De voorkeur gaat uit naar de ontwikkeling van 
passende uniforme arbeidsvoorwaarden voor 

de doelgroep.



5 overwegingen leiden tot een voorkeursvariant

(i) of

(ii) of

De 

arbeidsvoorwaarden
E.

Eigen arbeidsvoorwaarden
Inlenersbeloning/Cao ABU bij 

detacheren

Gelijke arbeidsvoorw. inlener 

bij payrollen 

of

D. De detacheringsvorm

Uitsluitend individueel 

detacheren

Tijdelijk en ook               

langduriger detacheren

Publiek en ook privaat 

detacheren

Individueel en ook  

groepsdetacheren

Uitsluitend privaat 

detacheren

C. De arbeidsduur

Uitsluitend tijdelijk 

detacheren

of

of

of

De arbeidsrelatieA.

Uitsluitend direct plaatsen

B.
De rechtspositie 

werkgever

of
Direct plaatsen en ook 

detacheren

Afwegingen variabelen A t/m E

Uniforme 

arbeidsvoorwaarden bij Cao



➢ Detacheren is een succesvol instrument dat bijdraagt aan arbeidstoeleiding van 
de doelgroep

➢ De (publieke) detacheringsfaciliteit met de meest effectieve bijdrage aan 
arbeidstoeleiding van de doelgroep

– Zet naast directe plaatsingen ook in gezet op detacheren;

– is complementair aan de private  detacheringsfaciliteit en zij werken samen waar dit 
bijdraagt aan arbeidstoeleiding van de doelgroep;

– Zet zowel in op tijdelijk detacheren als op langduriger detacheren

– is niet alleen gericht op de individuele werknemer maar juist ook voor de werknemers 
die aangewezen zijn op groepsgewijs werken

– Rechtmatige arbeidsvoorwaarden zijn vanzelfsprekend uitgangspunt, maar bij 
voorkeur worden (collectieve) uniforme arbeidsvoorwaarden toegepast.

3. Conclusies



• Inzet op het instrument detacheren

• Beschikbaarheid van de faciliteit vanuit landelijk / regionaal beleid

• Allocatiebeleid eenduidig belegd (wet SUWI)

• Uniforme arbeidsvoorwaarden voor de deta-doelgroep

• Toereikend uniform financieel kader  

3. Bouwstenen voor beleid



• Detacheren is een bewezen arbeidsontwikkelingsinstrument voor de 
ontwikkeling van de doelgroep

• Een principiële keuze om NIET te detacheren doet geen recht aan de 
(ontwikkelkansen) voor de doelgroep P-wet.

• Beleidsvrijheid m.b.t. de inzet op detacheren moet worden ingeperkt. 
(Decentralisatie in regionaal en gemeentelijk verband is te ver 
doorgeschoten).

• Het belang van een detacheringsfaciliteit is mede door Covid-19 gegroeid.

• Uniforme arbeidsvoorwaarden voor de doelgroep P-wet is een must om 
respectvol detacheren (werknemer) en werkbaar (werkgever) mogelijk te 
maken

4. Discussie – stellingen (in mentimeter inpassen)
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