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Even kennismaken

Wie zijn wij?

Maak deze zin in de chat af: 

Als ik aan detacheren denk, dan denk ik aan …..

 Tijdens de presentatie: stel uw vragen in de chat!



De opgave: duurzaam werk voor iedereen 

 Participatiewet: mensen met arbeidsvermogen zo regulier mogelijk aan het werk

 Instrumenten: o.a. LKS, jobcoaching, de no-riskpolis en de proefplaatsing

 Evaluatie P-wet: bijstandspopulatie geen hogere baankans, voormalig sw-groep lagere baankans

 Aanvullend instrument: detacheren

 Hoe kan dit bijdragen aan passend, duurzaam en zo regulier mogelijk werk?



Ons onderzoek

 Kwalitatief onderzoek bij zes casusgemeenten (en hun werkbedrijven)
• 2 gemeenten die niet detacheren

• 2 die tijdelijk detacheren

• 2 die tijdelijk en langdurig detacheren
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Voor wie?

Detacheren wordt vrijwel uitsluitend ingezet voor mensen met arbeidsbeperking

 Meeste gemeenten zetten detacheren in voor doelgroep beschut

 Deel van gemeenten detacheert ook de doelgroep banenafspraak 
(vooral loonwaardes 40 – 70%)

 Geen van de gemeenten detacheert mensen zonder arbeidsbeperking
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Tijdelijk of langdurig?

1. Tijdelijk detacheren als opstap naar regulier contract (visie van meeste gemeenten)

 Detachering meestal max 6 of 12 maanden, tijdelijke arbeidsovereenkomst met zelfde duur

 Gemeenten beperken financiële risico op leegloop, minder bestaanszekerheid voor doelgroep

 Beperkte duur als signaal naar inlener: detachering bedoeld als tijdelijke opstap naar regulier contract

2. Langdurig detacheren voor wie niet regulier kan (komt weinig voor)

 M.n. zwakkere doelgroep behoeft doorlopende ondersteuning: risico op uitval / terugstroom uitkering

 Doelgroep heeft meer bestaanszekerheid, gemeente draagt wel financieel risico bij leegloop

 Alternatief voor  / aanvulling op de ‘basisbaan’ als sluitstuk voor sociale zekerheid (WRR / Com. Borstlap)

 Veel toegepast voor doelgroep beschut (gemeente is al werkgever), voor doelgroep banenafspraak zelden.



Afspraken met werkgever

 Meeste gemeenten: inlenende werkgever moet intentie hebben om gedetacheerde in 

dienst te nemen

 Intentieverklaring is ‘papieren tijger’: vraag kritisch door en vertrouw op intuïtie

 Hanteer een marktconform tarief: drempel om in dienst te nemen zo laag mogelijk 

 Suggestie: hanteer oplopende tarieven



Begeleiding en ontwikkeling

 Vrijwel altijd jobcoaching

 Bevorderen goede begeleiding vanuit werkgever, o.a. via training

 Gemeente: versterken werknemersvaardigheden

 Werkgever: versterken vakvaardigheden



Terugvalopties bij einde detachering

 Vinger aan de pols houden bij werkgever: volgt er na detachering regulier contract?

 Indien nodig doorplaatsen naar andere inlener

 Eventueel tijdelijk intern werken binnen werkbedrijf (hieraan zijn kosten verbonden)

 In ergste scenario terugstroom naar uitkering



Perspectief werkgevers

 Werkgevers willen kunnen uitproberen

 Minder administratieve lasten

 Werkbedrijf/gemeente draagt risico bij uitval

 Bedrijfsmatige overwegingen

 Ontwikkelen van vak- en werknemersvaardigheden

 Gelijkwaardigheid op de werkvloer

 Samenwerking met werkbedrijf/gemeente



Perspectief doelgroep

 Positieve ervaringen op hun eigen werkplek, willen uitdaging

 Benadrukken persoonlijke ontwikkeling boven vakinhoudelijke

 Betrokkenheid van personen in de doelgroep bij totstandkoming detachering laag

 Behoefte aan zekerheid!

“Ik vind het moeilijk om contact te leggen met mensen. Mijn collega’s 

nemen je onder hun hoede. Daardoor kon ik uit mijn schulp kruipen.”



Vragen tot zover?



Aan de slag!
 Break-out rooms met groepjes van 4-5 deelnemers, 20 minuten de tijd

 Optie 1: Aantal bespreekpunten om ervaringen uit te wisselen:
• Zetten jullie detacheringen in? Voor wie wel en niet, en waarom?

• Wat doe je om te zorgen dat detacheringen leiden tot regulier contract?

• Reflecteren op inzet knoppen

 Optie 2: Rollenspel onderhandeling tussen gemeente en werkgever
• Één deelnemer is gemeente, andere is werkgever. Na een speedmeet wil men mogelijkheden detachering verkennen

• Overige deelnemers zijn toeschouwer maar kunnen inbreken als ze het niet of juist wel goed vinden gaan (‘time-
out’).

• Na 10 minuten wisselen van rol

 Optie 3: Meer bestaanszekerheid voor de mensen in de doelgroep
• Wat kunnen we doen om de kans op een dienstverband na afloop van een detachering te vergroten?

• Wat is daarvoor nodig in termen van coaching en ontwikkeling?

• Welke goede voorbeelden heb je die je zou kunnen delen?

 Zet in de chat: ‘optie 1’, ‘optie 2’ of ‘optie 3’. 



Dank voor uw aandacht!
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