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Voor u ligt een handreiking over sturing op de sociale werkvoorziening. 

In veel gemeenten speelt de discussie welke rol het bedrijf dat de 

sociale werkvoorziening uitvoert in de toekomst zal gaan spelen. 

Daartoe werken gemeenten verschillende toekomstscenario’s uit. In 

deze handreiking worden die toekomstscenario’s verbonden aan de 

verschillende mogelijke besturingsmodellen.  Voor het uitbrengen van 

deze handreiking zijn twee directe aanleidingen. Het advies van de 

commissie Toekomst en Transitie Sociale Werkvoorziening, ingesteld 

door VNG en Cedris, heeft op 15 september een advies uitgebracht. 

In dat advies speelt het onderwerp ‘governance’ een belangrijke rol. 

In dat advies wordt gemeenten geadviseerd opdrachtgeverschap, 

verantwoording en toezicht consequenter te onderscheiden. Daarnaast 

blijkt uit contacten met individuele bestuurders dat juist op dit 

onderwerp een handreiking gewenst is. Het ingediende wetsvoorstel 

Werken naar Vermogen en de daaraan verbonden financiële paragraaf 

zijn aanleiding voor een intensieve discussie binnen gemeenten en tussen 

gemeenten over de toekomstige rol van de sociale werkvoorziening. 

Binnen die discussie speelt het thema sturing een belangrijke rol.

1.  Inleiding
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Het staat buiten kijf dat de wijze waarop de sociale werkvoorziening 

functioneert en de gemeente haar rol als opdrachtgever en of eigenaar 

vervult, niet uitsluitend te vangen is in bestuurlijke modellen.  Het 

heeft net zoveel te maken met stijl van leiding geven, het bouwen aan 

vertrouwen en het respecteren van elkaars expertise. We vonden het 

echter niet nodig om daar uitgebreid op in te gaan. Die gelden voor elk 

dossier. We hebben de toegevoegde waarde van deze handreiking willen 

bieden in de combinatie van bestuurlijke en juridische argumenten die 

bepalen voor welke sturingsvorm een gemeente kiest.

De beschreven modellen in dit boekje zijn voorzien van voorbeelden. 

Dat is bedoeld om het delen van kennis en ervaringen tussen 

gemeenten te stimuleren. Dit boekje draagt ook het logo van Slim 

Samenwerken, een VNG-breed project om gemeenten te ondersteunen 

bij intergemeentelijke samenwerking.  Gemeenten werken op tal van 

terreinen samen. Daarom is bij het noemen van voorbeelden niet alleen 

gekeken naar ervaringen binnen het domein van werk en inkomen, maar 

ook op het terrein van milieu en openbare gezondheidszorg.

Dit boekje is geschreven door Dirk Langedijk en Eugene Lobry. Zij zijn 

bijgestaan door een team van externe deskundigen. De handreiking 

wordt onder verantwoordelijkheid van de VNG uitgebracht.

Kees Jan de Vet 

Lid directieraad VNG
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2.  Een korte terugblik

2.1  Doelen en prioriteiten 
Het doel van de Wet sociale Werkvoorziening (Wsw) is om gemeenten 

passend werk te laten aanbieden aan mensen die daarvoor geïndiceerd 

zijn. Dat werk moet aansluiten bij de capaciteiten en mogelijkheden 

van de individuele werknemer. Gemeenten hebben daartoe in het 

verleden Wsw-bedrijven opgericht, vaak in samenwerking met 

buurgemeenten. De opdracht aan Wsw-bedrijven is om geschikt werk te 

vinden voor de Wsw-werknemers. Door oplopende exploitatietekorten 

worden prioriteiten in de praktijk echter vaak verlegd naar het vinden 

van geschikte Wsw’ers voor de uitvoering van beschikbaar werk. 

Gemeenten staan immers veelal garant voor de financiering van Wsw-

bedrijven. Door opdrachtgevers en klanten worden aan Wsw-bedrijven 

steeds hogere eisen gesteld. Daardoor is de noodzaak voor inzet van 

gekwalificeerd (niet-Wsw) personeel toegenomen. Wsw-bedrijven 

worden geconfronteerd met hogere kosten en meer exploitatierisico’s. 

De laatste jaren wordt daarom steeds meer ingezet op het plaatsen van 

Wsw-werknemers bij reguliere werkgevers (via detachering of begeleid 

werken1). Wsw-bedrijven zijn ook begonnen om bedrijfsonderdelen te 

1 Bij Begeleid Werken (BW) sluit een regulier werkgever rechtstreeks een arbeidscontract af met de Wsw-werknemer 
en ontvangt daarbij een subsidie.
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verzelfstandigen, in te brengen in joint ventures of te verkopen aan 

derden. Met als doel om hele groepen Wsw-werknemers in één keer te 

detacheren en exploitatierisico’s voor gemeenten te beperken. Kortom, 

de uitvoeringsstructuur van de sociale werkvoorziening is continu in 

beweging.

2.2  Discussie over huidige besturing van de Wsw 
Gemeenten en Wsw-bedrijven hebben zich de afgelopen jaren steeds 

meer gericht op:

a. de beweging van binnen naar buiten (plaatsing bij reguliere 

werkgevers);

b. de omvorming van risicovolle industriële activiteiten naar 

dienstverlenende activiteiten;

c. investeringen in ontwikkeling van werknemers om hun loonwaarde 

van te verhogen. 

Het doelmatig besturen van Wsw-bedrijven en het minimaliseren van 

lange termijnrisico’s heeft minder aandacht gekregen. De afstand tussen 

gemeente(n) en het Wsw-bedrijf is in veel regio’s groot geworden. 

Dit geldt vooral in situaties waarin Wsw-bedrijven verzelfstandigd of 

geprivatiseerd zijn. In andere regio’s is de afstand kleiner, maar ook 

daar speelt de vraag of de sturing op de sociale werkvoorziening beter 

georganiseerd kan worden.

 

Er bestaan nogal wat negatieve beelden over zowel het gebruik van 

een gemeenschappelijke regeling (GR) (openbaar lichaam met eigen 

rechtspersoonlijkheid) als het gebruik van een publieke vennootschap 

(met uitsluitend overheden als aandeelhouders). Lange tijd werd 

de GR als een ondoelmatige vorm beschouwd voor activiteiten 

met een hoofdzakelijk bedrijfsmatig karakter. Voor activiteiten 

waarvoor ondernemerschap gewenst is, wordt vaak gekozen voor 

verzelfstandiging in de vorm van een vennootschap met publieke 

aandeelhouders. Deze keuzes zijn in veel regio’s ook gemaakt voor de 

uitvoering van Wsw-taken. 

In de praktijk zijn niet alle gemeenten even tevreden over het uitvoeren 

van de Wsw via een publieke vennootschap. Omdat het toezicht op 

de onderneming is verlegd van GR-bestuur naar een (veelal) externe 
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Raad van Commissarissen, wordt de invloed van gemeenten aanzienlijk 

beperkt2. 

Wanneer er verliezen ontstaan, proberen gemeenten hun grip op 

het bedrijf ter vergroten. De vennootschappelijke structuur staat hen 

hierbij soms in de weg. Bestuurders en Commissarissen zijn namelijk 

wettelijk verplicht zich te richten naar het vennootschappelijk belang. 

Het vennootschappelijk belang staat niet gelijk aan het belang van de 

gezamenlijke aandeelhouders. 

Bij een GR en bijvoorbeeld een stichting kunnen bestuursorganen 

statutair verplicht worden om één op één het belang van de 

gezamenlijke gemeenten te volgen. Bij een vennootschap kunnen 

aandeelhouders hun stemrechten uitoefenen vanuit hun individuele 

belang. Het bestuur en commissarissen van een vennootschap hebben op 

basis van de wet autonome bevoegdheden. Bij de invulling daarvan zijn 

zij wettelijk verplicht zich te richten op het vennootschappelijk belang. 

Het vennootschappelijk belang wordt gedefinieerd als het resultaat van 

een door bestuur en commissarissen gezamenlijk te maken afweging van 

alle deelbelangen (aandeelhouders, financiers, klanten, werknemers en 

leveranciers).

Tegelijkertijd stellen de voorstanders van het uitvoeren van de Wsw in 

een vennootschap dat dit het ondernemen vergemakkelijkt. De directie 

heeft geen last van “de politieke waan van de dag” en kan sneller 

beslissingen nemen over investeringen, samenwerkingsverbanden 

etc. Ook wordt wel gesteld dat het toezicht op een Wsw-bedrijf 

bij een externe Raad van Commissarissen in betere handen is 

dan bij gemeentebestuurders of gemeentelijke ambtenaren. De 

praktijk is echter divers en er zijn ook voorbeelden (bijvoorbeeld 

bij afvalbedrijven) dat toezicht vanuit gemeenten ook gelegd kan 

worden bij andere gemeentelijke bestuurders of ambtenaren dan hen 

die direct verantwoordelijk zijn voor inhoudelijke opdrachten aan 

de vennootschap. Ook kan de positie van de algemene vergadering 

van aandeelhouders ten opzichte van bestuur en commissarissen 

worden versterkt door in de statuten belangrijke toezichthoudende 

2 De onvrede binnen gemeenten komt vaak voort uit de situatie dat de gemeenteraad geconfronteerd wordt met 
financiële uitgaven waarover geen invloed meer kan worden uitgeoefend. Dit strijdt met de aan het budgetrecht van 
de gemeenteraad ten grondslag liggende beginselen. Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen 
beschikken gemeenteraden over voldoende instrumenten voor een democratische controle over besluiten van 
bestuursorganen van gemeenschappelijke regelingen. In de praktijk ervaren gemeenteraden een aantal problemen 
(zie rapport SGBO, Democratische controle op gemeenschappelijke regelingen, 1999, blz. 37 alsmede rapport 
stuurgroep evaluatie dualisering gemeentebestuur onder leiding van mevrouw Leemhuis van 15 december 2004).
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bevoegdheden aan aandeelhouders toe te kennen (zoals goedkeuring 

van begroting, belangrijke investeringen, strategische contracten en 

andere zaken conform bijvoorbeeld het toezicht op een tak van dienst).  

Zolang gemeenten van het Wsw-bedrijf vernamen dat het financiële 

en sociale resultaat goed was, was er geen aanleiding om de 

ontwikkelingen binnen het Wsw-bedrijf te monitoren. Feitelijk stuurden 

gemeenten in die gevallen slechts op korte termijn resultaten, zoals 

het aantal Wsw-plaatsingen en het jaarlijks financieel resultaat. Vanuit 

gemeenten werd minder aandacht besteed aan de duurzaamheid 

van Wsw-plaatsingen en lange termijnrisico’s in de contracten die 

Wsw-bedrijven afsloten met andere partijen. Deze zaken werden 

door gemeenten veelal overgelaten aan de verantwoordelijkheid van 

directie en commissarissen van het Wsw-bedrijf. Wsw-bedrijven in 

vennootschapsvorm hebben door de autonome statutaire positie van 

directie en commissarissen vaak een grotere afstand tot bestuurders 

en ambtenaren van de betrokken gemeente(n). Daardoor worden de 

instrumenten voor gemeenten beperkt om de ontwikkeling in resultaten 

en risico’s van het Wsw-bedrijf te monitoren. En daarnaast worden lang 

niet altijd de beschikbare instrumentaria gebruikt. 

Gemeenten blijven echter financieel verantwoordelijk voor de 

continuïteit van de sociale werkvoorziening. Dat maakt betrokkenheid 

van gemeenten op het bedrijf, ook al is het verzelfstandigd, van het 

grootste belang. Ook in het geval dat Wsw-bedrijven zijn verzelfstandigd 

of op afstand zijn gezet. Voor het afdekken van exploitatie- en 

financieringstekorten op sociale werkvoorzieningstaken blijft een Wsw-

bedrijf dus feitelijk afhankelijk van bijdragen en garanties vanuit de 

opdrachtgevende gemeenten. 

Deze financiële risico’s voor gemeenten kunnen niet eenvoudig worden 

verminderd door meer plaatsingen te realiseren van Wsw-werknemers bij 

reguliere werkgevers. De moeizame resultaten in dit streven (vooral in de 

formule van Begeleid Werken) illustreren dit. 

In de praktijk blijken veel haken en ogen te zitten aan het overdragen 

van bedrijfsonderdelen door Wsw-bedrijven aan private ondernemingen 

of het inbrengen van bedrijfsonderdelen in joint ventures met private 

ondernemingen. Vaak worden werknemers met een Wsw-indicatie na 

verloop van tijd door particuliere werkgevers weer teruggegeven aan 

het gemeentelijk Wsw-bedrijf. De feitelijke loonwaardeontwikkeling 
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van de Wsw-werknemer loopt in die situaties vaak niet parallel aan de 

verwachtingen van de werkgever. 

Het onderbrengen van het Wsw-bedrijf in een vennootschap betekent 

niet dat daarmee alle financiële risico’s voor gemeenten zijn afgebakend. 

Een mogelijk faillissement van een Wsw-bedrijf in vennootschapsvorm 

stelt opdrachtgevende gemeenten in de praktijk voor meer problemen 

en onzekerheden (continuïteit werkvoorzieningen) dan een 

gecontroleerde sanering en herstructurering. 

2.3  Scheiding van opdracht- en 
uitvoeringsverantwoordelijkheden 

Gemeenten zijn in de afgelopen jaren naarstig op zoek gegaan naar 

nieuwe instrumenten om de aansturing van het SW-bedrijf kwalitatiever 

in te vullen. Daartoe zijn nieuwe instrumenten ontwikkeld zoals 

bijvoorbeeld een uitgebreider jaarlijks uitvoeringscontract en invoering 

van een methodiek van gedifferentieerd subsidiëren op basis van 

potentiële loonwaarde of de plaats op de Cedris-werkladder3. 

In het advies van de commissie Toekomst en Transitie Sociale 

Werkvoorziening (commissie Westerlaken) wordt gepleit voor een 

heldere scheiding in opdracht- en uitvoeringsverantwoordelijkheden. 

Veel gemeentebestuurders worstelen met dubbele petten in de huidige 

besturing van Wsw-bedrijven. 

Het gaat er niet zozeer om dat de rol- en taakverdeling binnen de 

gemeente (incl. GR-organen) onduidelijk is. Kernvraag is, en dat 

komt ook in het advies van de commissie Westerlaken terug, hoe het 

sturingsmodel tussen gemeente en Wsw-bedrijf kan bijdragen aan het 

vergroten van het aantal plaatsingen bij werkgevers. Oplossingen op 

dit vraagstuk zullen primair bij moeten dragen aan een effectiever 

samenspel tussen gemeenten en werkgevers in regionale arbeidsmarkten 

in het realiseren van de gestelde doelen. 

De ervaringen uit het verleden maken duidelijk dat gemeenten 

meer aandacht zullen moeten besteden aan besturing van sociale 

werkvoorzieningen gericht op versterking van het samenspel met 

werkgevers (en daartoe te treffen samenwerkingsafspraken). Het is 

3 Categorie-indeling: Begeleid Werken, Individuele Detachering, Groepsdetachering, Beschut Werken, Test &Training, 
Ondergrens. 
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gewenst dat gemeenten meer energie steken in het monitoren van de 

kwaliteit en duurzaamheid van plaatsing van Wsw-werknemers alsook 

op lange termijn risico’s in af te sluiten samenwerkingsovereenkomsten 

met private en publieke werkgevers.  
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3.  Opgave voor de toekomst 

3.1  Toekomstscenario’s
De commissie Westerlaken heeft zich (in opdracht van VNG en 

brancheorganisatie Cedris) gebogen over de vraag hoe de sociale 

werkvoorziening in de toekomst georganiseerd moet worden. De 

commissie heeft een analyse gemaakt en is gekomen tot een aantal 

kernadviezenEen fundamenteel principe in het advies is dat het bieden 

van beschut werk een geheel andere expertise vraagt dan het plaatsen bij 

reguliere werkgevers. Gegeven dat principe hebben gemeenten de keuze 

uit de volgende scenario’s:

A. Direct een knip aan te brengen tussen beschut werk, dat bij het Wsw-

bedrijf te laten en een aparte aanpak voor zo regulier mogelijk werk;

B. Wsw los van de Wet Werken naar Vermogen (Wwnv) uit te voeren en 

het gehele zittende bestand van de Wsw binnen het bedrijf te laten;

C. Wsw en WWnV integraal uit te voeren.

De keuze voor een bepaald toekomstscenario zal mogelijk leiden tot een 

andere afweging ten aanzien van het te hanteren besturingsmodel. In 

hoofdstuk vier zal worden geschetst wat die besturingsmodellen zijn, en 

in hoofdstuk zes komt aan de orde welk verband er is tussen het gekozen 

scenario en het besturingsmodel. 
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3.2  Reguliere werkgever staat centraal
Volgens het advies van de commissie Westerlaken4 zullen gemeenten in 

de komende jaren meer moeten samenwerken met private werkgevers 

in het realiseren van structurele en betaalbare oplossingen. Intensievere 

samenwerking tussen gemeenten en werkgevers in regionale 

arbeidsmarkten zal moeten leiden tot een meer gedifferentieerd aanbod 

van passend werk aan daarvoor geïndiceerde werknemers. 

Voor een groot deel van de huidige Wsw-doelgroep (verbreed met 

andere WWnV-doelgroepen) zal werk gezocht moeten worden bij 

reguliere werkgevers. Nieuwe financiële randvoorwaarden en het 

veranderend overheidsbeleid dwingen hiertoe. Het samenspel vanuit 

Wsw-bedrijven met reguliere werkgevers zal centraal komen te staan. 

Gemeenten krijgen daarnaast mogelijkheden om in samenwerking met 

maatschappelijke instellingen dagbestedingsvoorzieningen samen te 

voegen met werkvoorzieningen voor doelgroepen aan de onderkant van 

de arbeidsmarkt. 

De gelijktijdige samenvoeging van regelingen en de korting op het 

totale budget noodzaken gemeenten tot heroverweging van beleid 

en het stellen van prioriteiten. Naarmate gemeentelijke interventies 

meer afhankelijk zijn van externe en voornamelijk regionaal bepaalde 

omstandigheden zullen gemeenten genoodzaakt zijn om op regionaal 

niveau hun beleid en instrumentarium op elkaar af te stemmen. 

 

4 De commissie adviseert om te komen tot een andere organisatie van de sociale werkvoorziening welke beter past 
binnen de toekomstige financiële kaders. Door veel meer in te zetten op het plaatsen van werknemers met een 
functionele arbeidsbeperking in een reguliere werkomgeving (bij alle werkgevers) zijn er op langere termijn geen 
knelpunten in de financiering te verwachten. Sterker nog: door in te zetten op activering en geld te verschuiven van 
de minst productieve groep naar de meer productieve groep, verwacht de commissie dat er op termijn een positief 
effect ontstaat. In de overgangsperiode (als gevolg van het tijdpad en de taakstelling in het kabinetsbesluit) is 
volgens de commissie echter een negatief effect te verwachten. Enerzijds wordt de vergoeding van de loonkosten 
verlaagd, anderzijds worden de rechten van betrokkenen gegarandeerd. Dit vraagt veel van de sector en heeft tot 
gevolg dat minder re-integratiebudget voor de nieuwe instroom (in Wwb en Wajong) ter beschikking is.
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Scholen

Activeren

Participeren
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ArbeidsmarktDoelgroepen Werkgevers

Zorgmarkt
Maatschappelijke 

instellingen

Gemeente(n)

Het instrumentarium aan de voorkant van de arbeidsmarkt 

(werknemersgericht) zal meer in samenhang ingezet moeten worden 

met interventies gericht op gewenste aanpassingen in de vraag 

naar arbeid (werkgeversgericht). In het arbeidsmarktbeleid zal 

naar verwachting door gemeenten meer prioriteit gegeven gaan 

worden aan het doel om voldoende passend werk te genereren 

voor kwetsbare doelgroepen. Vanuit de nieuw te maken keuzes en 

prioriteitstellingen zal gezocht worden naar een optimale schaal van 

samenwerking tussen gemeenten. Taken en verantwoordelijkheden 

van bestaande samenwerkingsverbanden en Wsw-bedrijven zullen in 

dit licht opnieuw gedefinieerd en in transitieplannen vastgelegd gaan 

worden. De wetgever vraagt gemeenten daarbij uitdrukkelijk om hun 

werkgeversbenadering zoveel mogelijk gezamenlijk vorm te geven.

De gemeente is zelf in veel regio’s een belangrijke werkgever en 

werkopdrachtgever. Wanneer gemeenten een groter beroep doen 

op reguliere werkgevers om meer bij te dragen in het realiseren van 

werkoplossingen voor kwetsbare groepen werknemers kan zij zelf 

uiteraard niet buiten schot blijven. De gemeente dient zelf het goede 

voorbeeld te geven in de wijze waarop je als werkgever werk kunt 

bieden aan werknemers met een functionele beperking. 
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4.1 Belang van samenwerking tussen gemeenten 
Samenwerking tussen gemeenten op regionaal niveau is van belang voor 

een effectief arbeidsmarktbeleid en een voor werkgevers eenduidige 

benadering. De natuurlijke grenzen van arbeidsmarkten lopen niet 

parallel aan de gebiedsgrenzen van een gemeente. Dit geldt zeker voor 

het soort werk dat geschikt (te maken) is voor de doelgroep van de 

Wet Werken naar Vermogen. De begrenzing van de voor hen relevante 

arbeidsmarkt(en) wordt vooral bepaald door sociale, economische en 

geografische (mobiliteits-) omstandigheden in een regio. Vrijwel altijd 

zijn hierbij meerdere gemeenten betrokken. Werkgevers verwachten van 

de lokale overheden in hun werkgebied een eenduidig beleid en liefst 

één loket. 

De gewenste mix aan instrumenten per regio kan verschillen doordat de 

sociaal-economische structuur (en cultuur) per regio anders is. Dat kan 

andere afwegingen wenselijk maken ten aanzien van de meest effectieve 

uitvoeringsstructuur en de schaal van intergemeentelijke samenwerking. 

4.  Meerwaarde van  
samen werkende 
gemeenten
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Deze handreiking geeft een aantal belangrijke ingrediënten aan voor 

de door gemeenten te maken afwegingen en keuzes. Bovendien zullen 

gemeenten in elke regio tot andere uitkomsten kunnen komen omdat 

verschillend gewicht wordt toegekend aan afzonderlijke afweegcriteria 

(door historische, culturele, economische en politieke verschillen). 

In beginsel kunnen gemeenten kiezen uit de volgende modellen voor 

samenwerking tussen gemeenten:

A. GR5 (openbaar lichaam) als Wsw-opdrachtgever èn Wsw-uitvoerder.

B. GR als Wsw-opdrachtgever en publieke vennootschap  

(meestal NV) als Wsw-uitvoerder

C. Gemeenten als Wsw-opdrachtgever en centrumgemeente  

(via ‘lichte’ GR) als Wsw-uitvoerder

D. Gemeenten als Wsw-opdrachtgever en centrumgemeente  

(via contract) als Wsw-uitvoerder

E. Gemeenten als Wsw-opdrachtgever en publieke vennootschap 

(meestal NV) als Wsw-uitvoerder 

F. Gemeenten als Wsw-opdrachtgever en private vennootschap  

(meestal NV) als Wsw-uitvoerder

In deze zes modellen is het volgende onderscheid van belang: 

In modellen A en B bepalen gemeenten gezamenlijk het beleid 

(opdrachtgeverschap) alsook de uitvoering met betrekking tot de 

gemeentelijke sociale werkvoorzieningstaken. 

In de samenwerkingsmodellen C t/m F behouden individuele gemeenten 

meer invloed op de bepaling van het beleid en trekken slechts 

gezamenlijk op voor zover dat nodig is om samenwerkingsvoordelen te 

realiseren door in de uitvoering gebruik te maken van één (regionale 

werkende) uitvoeringsorganisatie. 

De samenwerkingsafspraken kunnen in alle modellen beperkt worden 

tot een deel van het totale takenpakket van de sociale werkvoorziening. 

In de praktijk worden bijvoorbeeld taken uitgezonderd die een 

gemeente eenvoudig en goedkoop zelf kan organiseren (zoals 

wachtlijstbeheer, begeleid werken en soms ook detacheringen).

  

5 Met GR wordt in deze publicatie een onderlinge samenwerkingsregeling van gemeenten aangeduid waarbij een 
zelfstandig bestuursorgaan wordt gevormd op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (in de rechtsvorm 
van openbaar lichaam of gemeenschappelijk bestuursorgaan). 
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In de volgende paragrafen zal worden ingegaan op de belangrijkste 

kenmerken van de bovengenoemde besturingsmodellen voor 

intergemeentelijke samenwerking. 

Per besturingsmodel worden de volgende aspecten kort toegelicht: 

•	 belangrijkste motieven

•	 relatie opdrachtgever –uitvoerder

•	 financiële aansprakelijkheid 

•	 samenwerking met derden

•	 doelmatigheid van bestuur

•	 varianten

Deze ‘tour de horizon’ dient als opstap naar het opstellen van een 

concreet afwegingskader in hoofdstuk 6 (nadat in hoofdstuk 5 aandacht 

is geschonken aan enkele transitievraagstukken). 

4.2  Toelichting per model 

4.2.1  GR Openbaar lichaam (Wsw-opdrachtgever en Wsw-uitvoerder) 

Samenwerkingspartners

Opdrachtgevers/klanten

GR AB/DB

Directie

Gemeente A

Gemeente B

Gemeente C

Opdrachtgevende bevoegdheden 

overgedragen aan GR-bestuur

Motieven

De Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) biedt de mogelijkheid 

aan samenwerkende gemeenten om een zelfstandige rechtspersoon6 

(openbaar lichaam) op te richten met dezelfde juridische instrumenten 

als een gemeente (publiek- en privaatrechtelijk). Het beschikken over 

eigen rechtspersoonlijkheid is van belang om bindende afspraken te 

kunnen maken met private partijen en hieruit voortvloeiende risico’s 

beheersbaar te verdelen. Het bijzondere aan een regeling op grond van 

6 De Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) is oorspronkelijk bedoeld om overheden een instrument te bieden om 
publiekrechtelijke taken en bevoegdheden in een samenwerkingsverband te bundelen. Dat kan in drie vormen: 
overdracht aan een centrumgemeente (lichte vorm), overdracht aan een nieuw gemeenschappelijk bestuursorgaan 
(zonder nieuwe rechtspersoon te creëren) en overdracht aan een openbaar lichaam (zware vorm met eigen 
rechtspersoonlijkheid en vermogen).
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de Wgr is dat deze rechtspersoon naast privaatrechtelijke bevoegdheden 

ook beschikt over publieke bevoegdheden van deelnemende gemeenten 

zodat private partijen bij het aangaan van overeenkomsten kunnen 

rekenen op ondersteuning in de uitvoering van de opgedragen sociale 

werkvoorziening door middel van de inzet van adequate publieke 

instrumenten (met heldere verantwoording aan de bestuursorganen van 

deelnemende gemeenten). 

Relatie opdrachtgever - uitvoerder

De verhouding tussen bestuur van de GR en directie van het SW-bedrijf 

is gelijk aan de relatie tussen het college en een directeur van dienst 

binnen een gemeente. Het GR-bestuur is verantwoordelijk voor zowel 

beleid als uitvoering van de sociale werkvoorziening. De kracht van een 

John van Hal, wethouder 
in de gemeente Rucphen: 
‘Gemeenten moeten bestaande 
kennis bundelen en samenwerken 
in de uitvoering om zo de kosten 
van de Wwnv binnen de perken 
te houden en mensen zo goed 
mogelijk naar werk te begeleiden’

Rucphen heeft samen met acht andere 
gemeenten in de regio West-Brabant 
het sw-bedrijf ondergebracht in een 
gemeenschappelijke regeling. De wet-
houders vormen zelf het algemeen 
bestuur en het dagelijks bestuur, en 
ambtelijk is men nauw betrokken bij de 
sturing van het sw-bedrijf. De gemeen-
te zit er dus vrij dicht bovenop. Het sw-
bedrijf is met name verantwoordelijk 
voor de uitvoering. Het niveau van de 
uitvoering is vastgelegd in een zoge-
naamde dienstverleningsovereenkomst 
(DVO).

Naast de uitvoering van de sociale 
werkvoorziening is er ook nog een re-

integratiebedrijf onder een aparte BV. 
Gemeenten zij vrij om dit re-integratie-
bedrijf in te zetten of niet. De sociale 
werkvoorziening daarentegen wordt 
wel door alle negen gemeenten van de 
GR ingezet. Voor de sociale werkvoor-
ziening hebben de gemeenten in het 
DVO vaste prestatieafspraken gemaakt 
over de instroom, uitstroom, wachtlijs-
ten etc.

De negen gemeenten in de GR hebben 
afgesproken dat ze ook in de toekomst 
samen blijven werken in het kader van 
het beschut werk. Over de verdere in-
richting van het toekomstige sw-bedrijf 
zijn de gemeenten nog in gesprek. 
Voor wethouder Van Hal staat wel al 
vast ‘dat gemeenten hun bestaande 
kennis moeten bundelen en samenwer-
ken in de uitvoering om zo de kosten 
te beperken waarbij het ook helder is 
dat het sw-bedrijf in zijn huidige vorm 
langzaam zal dienen te veranderen.’

Gemeenten zijn voor sw-bedrijven 
opdrachtgever en eigenaar. Wethouder 
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‘zware’ GR in de vorm van een openbaar lichaam is dat alle instrumenten 

(publiek- en privaatrechtelijk) vanuit één hand kunnen worden 

gehanteerd (in relatie tot zowel beschutte werkplaatsen als reguliere 

werkplekken bij werkgevers ten behoeve van een bredere doelgroep). 

Daarbij kan men denken aan loondispensatie, subsidie, scholing, 

detachering, begeleiding, werkopdrachten, maatschappelijke waardering 

en netwerkcontacten.

Financiële aansprakelijkheid

Bestuursleden van een GR dienen verantwoording af te leggen aan 

de gemeentelijke bestuursorganen die hen aangewezen hebben. 

Participerende gemeenten zijn verplicht (volgens de afgesproken 

verdeelsleutel) eventuele tekorten van de GR aan te vullen. De 

Van Hal ziet hier niet meteen een pro-
bleem. ‘Het is vergelijkbaar met andere 
interne diensten. Uitgangspunt moet 
altijd zijn: wat is het beste voor de doel-
groep en voor de gemeenten. De rollen 
als eigenaar en opdrachtgever worden 

pas een discussie als er bezuinigd moet 
worden. Wordt er gekozen om als klant 
minder af te nemen dan zul je daar als 
eigenaar voor op moeten draaien. Hoe 
dan ook, de gemeenten blijven verant-
woordelijk.’

Momenteel komt zo’n 60 tot 70% van 
de omzet van het sw-bedrijf van buiten 
de gemeenten. ‘Als eigenaar moet je 
financiële problemen in de toekomst 
zien te voorkomen door naar een goe-
de mix te zoeken binnen de doelgroe-
pen waar gemeenten voor verantwoor-
delijk worden. Door een goede mix 
moeten de kosten van de Wet werken 
naar vermogen zoveel mogelijk worden 
beheerst.

Hierbij is het dan ook van belang om 
naar de schaal te kijken Immers, hoe 
groter de schaal hoe meer mogelijkhe-
den om te komen tot deze goede mix. 
Lokaal maatwerk mag daarbij echter 
niet uit het oog worden verloren zon-
der dat er afbreuk wordt gedaan aan 
de samenwerking tussen gemeenten.’
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bestuursleden van de GR zijn echter zelfstandig bevoegd tot 

het vaststellen van beleid en begroting (met inachtneming van 

een procedure tot het inwinnen van wensen en bedenkingen bij 

deelnemende gemeenteraden). 

Bij de keuze om niet-beschut werk langzaam uit te faseren zal moeten 

worden geïnvesteerd. Feitelijk betekent dit dat het Wsw-bedrijf meer 

exploitatierisico’s zal dragen over een langere periode. Aangezien 

deze investeringen veelal alleen mogelijk zijn met hulp van gemeenten 

zal hierdoor ook het risicoprofiel voor de gemeenten hoog blijven. 

Gemeenten zullen de behoefte hebben om deze risico’s te beheersen.

Breed is een GR (openbaar lichaam) aan wie de gemeente Nijmegen 
en een aantal buurgemeenten de taken en bevoegdheden hebben 
overgedragen ten aanzien van de Wsw. Breed kent een aantal 
eigen bedrijven en sluit zelfstandig samenwerking-scontracten af 
met andere (publieke en private) werkgevers. Daarnaast benut 
Breed haar infrastructuur om voor gemeenten op contractbasis 
re-integratiediensten te verrichten aan andere doelgroepen. Om 
de synergievoordelen te optimaliseren streeft Breed via separate 
afspraken met gemeenten naar het verwerven van zoveel mogelijk 
werkopdrachten met plaatsings-mogelijkheden voor Wsw’ers.

Samenwerking met derden

In het samenspel met werkgevers wordt een duidelijk onderscheid 

aangebracht in de verantwoordelijkheid van de overheid enerzijds 

en werknemers/werkgevers anderzijds. Hierbij is wel aandacht nodig 

voor het voorbeeldgedrag van gemeenten als regulier werkgever en 

werkopdrachtgever. 

Een openbaar lichaam kan net als een gemeente niet failliet gaan. 

Dat schept zekerheden voor partijen waarmee het GR-bestuur of 

gemandateerd directeur (samenwerkings)overeenkomsten afsluit. De GR 

biedt aan derden de garantie dat afspraken worden nagekomen en het 

insolvabiliteitrisico ontbreekt.  

Doelmatigheid 

De meerwaarde van samenwerken in de vorm van een openbaar lichaam 

is het grootst wanneer het van belang is om de verantwoordelijkheden 

ten aanzien van beleid en uitvoering dicht bij elkaar en op een 
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bovenlokale schaal te organiseren. Beleidswijzigingen kunnen snel 

in de uitvoeringsstructuur worden doorgevoerd. Bij uitbesteding van 

uitvoeringstaken (en exploitatierisico’s) zal meer behoefte bestaan aan 

het inzetten van een brede mix van publieke en private instrumenten 

teneinde de gewenste sturing en flexibiliteit te kunnen realiseren. De 

bestuurlijke belasting kan worden beperkt door de GR zodanig in te 

richten dat AB en DB in omvang en samenstelling gelijk zijn. Zodat vanuit 

één college op een doelmatige wijze kan worden bestuurd (personele 

unie van door gemeenteraden aangewezen portefeuillehouders van 

betrokken gemeenten met een gewogen stemrecht overeenkomstig de 

financiële verdeelsleutel).  

Varianten

Het staat gemeenten vrij om de onderlinge stemverhouding in het 

GR-bestuur op eigen wijze in te regelen. In de praktijk komt het vaak 

voor dat een gemeente die vanuit financiële optiek getalsmatig een 

meerderheidsbelang heeft, toch altijd de stem van een tweede gemeente 

nodig heeft om tot een meerderheidsbesluit te komen (om meer 

evenwicht in de samenwerkingsverhoudingen te creëren). Het kabinet 

heeft zich bereid verklaard om zonodig de Wgr te wijzigen mocht dat 

nodig zijn om gemeenten meer mogelijkheden te bieden de onderlinge 

samenwerking op maat vorm te geven.

4.2.2  GR (Wsw-opdrachtgever) en samenwerkingsvennootschap  

(Wsw-uitvoerder)

Samenwerkingspartners

Opdrachtgevers/klanten

GR AB/DB of  
gem.bestuursorgaan

Wsw-bedrijf NV

Gemeente A

Gemeente B

Gemeente C

a. opdrachtgevende bevoegdheden

b. aandeelhoudersrelatie                   

c. opdrachtovereenkomst

a

b  of  b c

Belangrijkste motieven

De meest voorkomende beweegredenen om een vennootschap op te 

richten voor de uitvoering van sociale werkvoorzieningstaken zijn:



•	 scheiding tussen beleid (AB/DB) en uitvoering  

(Directie/Raad van Commissarissen) 

•	 beperken van aansprakelijkheden voor gemeenten ten aanzien 

van de exploitatierisico’s van Wsw-bedrijven (inclusief risico’s 

voortvloeiend uit samenwerkingsovereenkomsten met derden) 

•	 doelmatiger werken mogelijk te maken (gebruik te kunnen 

maken van marktconforme bedrijfsvoorwaarden en 

samenwerkingsstructuren met private partners)

Relatie opdrachtgever – uitvoerder

De verantwoordelijkheden vanuit de rol van opdrachtgever en financier 

van het Wsw-bedrijf kunnen vanuit dit model goed gescheiden worden 

en specifiek bij bepaalde partijen worden neergelegd. Het GR-bestuur 
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Riet de Wit, wethouder  
in de gemeente Heerlen 
‘De veranderingen in de sociale 
wetgeving zijn complex en een 
grote zorg’

Heerlen heeft in de jaren negentig 
van de vorige eeuw samen met tien 
andere gemeenten besloten om de 
sw-bedrijven op afstand van de ge-
meente te plaatsen. De sw-bedrijven 
zijn toen ondergebracht in een NV, 
een private onderneming met een 
raad van commissarissen en de elf 
gemeenten samen als aandeelhouder. 
De afstand werd nog extra vergroot 
door de samenwerking binnen een 
gemeenschappelijke regeling (GR) van 
elf gemeenten.

Wethouder Riet de Wit van Economie, 
Werk en Onderwijs in Heerlen: ‘Nadeel 
hiervan is dat bij de gemeente de ken-
nis over de doelgroep verdwijnt en, 
niet onbelangrijk, ook het gevoel voor 
de doelgroep.’

Heerlen heeft nu besloten om een deel 
van de taken weer naar de gemeente te 
halen, om weer meer verantwoordelijk-
heid bij de gemeente zelf te leggen. 
Hoe de gemeente dat gaat doen is nog 
niet helemaal uitgekristalliseerd. De 
structuur is behoorlijk complex. Twee 
uitgangspunten liggen wel al vast: (1) 
het sw-bedrijf moet weer beschut werk 
worden en (2) elke gemeente wordt 
verantwoordelijk voor de eigen mensen.

Riet de Wit: ‘Door de complexe structuur 
te ontwarren en gemeenten weer zelf 
verantwoordelijk te maken, wil de ge-
meente ook de verantwoordelijkheden 
duidelijker beleggen. In de oude situatie 
heeft de gemeente als aandeelhouder 
vooral een financieel belang en dat 
strookt niet met de verantwoordelijk-
heid en de zorg die de gemeente voelt 
voor de mensen met een beperking.’

De situatie in Heerlen is extra lastig om-
dat Heerlen een bovengemiddeld aantal 
mensen in de sociale werkvoorziening 
heeft. Het zal moeilijk worden om voor 
al deze mensen werk te vinden. Boven-



kan meer transparantie bieden bij het gecoördineerd inzetten van 

haar publieke instrumenten als regelgever en subsidieverstrekker 

enerzijds en haar private instrumenten als aandeelhouder anderzijds 

(tegenover zowel vennootschapsbestuurders als externe contractpartijen 

van de vennootschap). Transparantie is nodig om te voorkomen dat 

het marktoptreden vanuit de vennootschap leidt tot verstoring van 

concurrentie.

Het toezicht op het beleid en de beleidsuitvoering wordt in dit model 

nadrukkelijker gescheiden van het toezicht op de bedrijfsvoering 

bij de uitvoeringsorganisatie. De besturingsverantwoordelijkheden 

vanuit een gemeente ten aanzien van de Wsw-opdracht enerzijds (via 

GR-bestuur) en het eigendom van het Wsw-bedrijf anderzijds (via de 

dien is dit een probleem dat voor heel 
Zuid-Limburg geldt. Waardoor Heerlen 
ook op Zuid-Limburgse schaal weinig 
mogelijkheden heeft.

De Zuid-Limburgse centrumgemeenten 
Heerlen, Maastricht, Sittard-Geleen 
zijn nu bezig om gemeenschappelijke, 
eenduidige instrumenten te ontwikke-
len voor de toegang tot de Wet wer-
ken naar vermogen. Dus als in Heerlen 
wordt vastgesteld welke competenties 
iemand heeft, dan kan Maastricht 
daarmee uit de voeten en hoeft daar 
de intakeprocedure niet overgedaan 
te worden.

Als tweede gaan de centrumgemeen-
ten hun werkgeversbenadering op 
de schaal van Zuid-Limburg inrichten. 
Regionaal wordt bekeken welke men-
sen het beste bij welke werkgever in 
Zuid-Limburg aan de slag kunnen. Het 
is dus niet meer zo dat een werkgever 
voor een vacature van elke gemeente 
een paar mensen aangeboden krijgt.

‘Maar’, zegt de wethouder, ‘het blijft 
complex doordat een bovengemid-
deld aantal mensen in Heerlen en in 
de regio nu in een sw-bedrijf werkt 
en daarmee een grote zorg voor de 
gemeente.’
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aandeelhoudersvertegenwoordiging) kan eventueel aan verschillende 

portefeuillehouders worden toegewezen (sociale zaken versus financiën). 

WOZL & Licom NV 
In Zuid-Limburg zijn 11 gemeenten rechtstreeks aandeelhouder in 
Licom NV (uitvoerder Wsw) en wordt de Wsw-opdracht aan Licom 
NV centraal bestuurd vanuit GR WOZL. De GR draagt uitsluitend het 
(financiële) risico als Wsw-werkgever. De exploitatierisico’s worden 
gedragen door Licom NV waarbij de gemeenten gezamenlijk zorg 
dragen voor de noodzakelijke financiering. 

Financiële aansprakelijkheid 

Bij deelnemingen in bedrijven met een voornamelijk arbeidsintensief 

karakter zal de aandacht in de sturing vanuit gemeenten vooral in de 

opdrachtrelatie liggen. Bij deelnemingen in bedrijven met een meer 

kapitaalsintensief karakter (zoals bijvoorbeeld industriële bedrijven) zal 

het vermogensbelang in de deelneming voor de gemeente groter zijn. 

In die gevallen zal de sturingsaandacht vooral ingevuld worden via de 

aandeelhoudersrelatie vanwege de mogelijke financiële risico’s voor het 

vermogen van het bedrijf en de positie van gemeente als (co-)financier. 

De beperkte aansprakelijkheid van een vennootschap sluit niet uit dat 

gemeentelijke aandeelhouders geen grote financiële risico’s lopen. 

Wanneer gemeenten (rechtstreeks of via de GR) borg staan voor 

geldleningen van de vennootschap kunnen de financiële gevolgen groot 

zijn. Daarnaast blijven de gemeenten (via de GR) als werkgever van de 

Wsw-werknemers financieel aansprakelijk in doorbetaling van het loon 

en de wettelijke verplichting om te voorzien in passend werk.

Samenwerking met derden 

De inzet van een (publieke) vennootschap biedt meer instrumenten om 

op marktconforme condities zaken te doen met reguliere werkgevers en 

private samenwerkingspartners. Dat kan de mogelijkheden verruimen 

voor bijvoorbeeld het aangaan van joint ventures om zodoende het 

aantal werkvoorzieningplaatsen voor doelgroepen te verruimen. 

Het afsluiten van zakelijke contracten tussen een overheidslichaam 

en een private werkgever kan in de ogen van private partijen een 

wat onvoorspelbaar karakter hebben. Wanneer bij het afsluiten van 

duurzame samenwerkingscontracten gebruik gemaakt wordt van 
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een vennootschap is de drempel voor zowel gemeenten als private 

partijen lager. De vennootschap als contractpartij is meer herkenbaar en 

voorspelbaar in het zakelijk handelsverkeer. 

Doelmatigheid 

De taken en verantwoordelijkheden van het GR-bestuur zijn aanzienlijk 

beperkter wanneer contractrelaties met derden vanuit het Wsw-bedrijf in 

de rechtsvorm van een vennootschap worden aangegaan. De bestuurlijke 

belasting kan worden verminderd tot de besluiten die noodzakelijk zijn 

in het kader van de opdrachtgevende en toezichthoudende taken van 

het GR-bestuur ten opzichte van het vennootschapsbestuur. Bestuurders 

kunnen ook eventueel ambtenaren de volmacht geven om de gemeente 

te vertegenwoordigen in een aandeelhoudersvergadering (dit kan niet in 

een GR-bestuursvergadering). 

Varianten

Gemeenten kunnen kiezen om rechtstreeks aandeelhouder te worden in 

de vennootschap waarin het Wsw-bedrijf is ondergebracht of deze rol als 

samenwerkingstaak aan de GR over te dragen. 

Bij rechtstreeks aandeelhouderschap van gemeenten kunnen de taken 

van de GR mogelijk beperkt blijven. Bijvoorbeeld tot het formuleren van 

gemeenschappelijk beleid en opdrachten aan de uitvoeringsorganisatie. 

De afspraken tussen GR en vennootschap worden dan aangegaan 

namens de deelnemende gemeenten. Volstaan kan worden met een 

GR in de vorm van een gemeenschappelijk bestuursorgaan. De GR 

behoeft in dat geval geen eigen begroting op te stellen. De GR kan 

gebruik maken van begrotings- en financieringsinstrumenten van de 

deelnemende gemeenten. Een GR in de vorm van een gemeenschappelijk 

bestuursorgaan kan echter geen eigen vermogen vormen, commissies 

instellen of verordeningen met algemeen verbindende voorschriften of 

heffingen uitvaardigen. 

De mogelijkheid bestaat wel om in de GR vast te leggen dat 

de uitoefening van gemeentelijke bevoegdheden uit het 

aandeelhouderschap van het SW-bedrijf aan het gemeenschappelijk 

bestuursorgaan worden overgedragen. 

Indien de opdrachtrelatie tussen gemeenschappelijk bestuursorgaan en 

vennootschap verder gaat dan Wsw-taakstellingen kan de GR-relatie 

zodanig worden ingericht dat volgens de aanbestedingsregels sprake is 

van een inbestedingsconstructie (met toezicht op de vennootschap als 
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op een tak van dienst). Dit kan bijvoorbeeld van pas komen wanneer de 

coördinatie over werkopdrachten vanuit verschillende dienstonderdelen 

van gemeenten als taak bij het GR-bestuur wordt neergelegd.

4.2.3 Publieke vennootschap (Sw-uitvoerder)

Samenwerkingspartners

Opdrachtgevers/klanten

Wsw-bedrijf NV

Gemeente A

Gemeente B

Gemeente C

Gemeenten zijn opdrachtgever en 

aandeelhouder (dubbele pet AvA)

Motieven

Er zal minder behoefte bestaan aan een GR als bestuurlijk 

samenwerkingsplatform wanneer:

•	 geen (gebundelde) publieke bevoegdheden nodig zijn voor 

de uitvoering van de sociale werkvoorziening door een 

gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie; 

•	 de synergie van samenwerking makkelijk bereikt kan 

worden als vanuit gemeenten gewerkt kan worden met een 

gemeenschappelijkeopdrachtverstrekking.

Wanneer gemeenten liever zelfstandig het beleid, de opdracht 

en de subsidievoorwaarden bepalen in relatie tot het Wsw-bedrijf 

kan de samenwerking tussen gemeenten ook beperkt worden tot 

het gezamenlijk in standhouden van een uitvoeringsorganisatie 

in vennootschapsvorm. Het vennootschapsbestuur zal in dit 

model gedwongen worden om meer op eigen kracht te komen 

tot samenwerkingsafspraken met reguliere werkgevers en 

samenwerkingspartners (zonder het financiële vangnet van een GR). 

Relatie opdrachtgever - uitvoerder 

De grondslag voor dit besturingsmodel vormt een (privaatrechtelijke) 

samenwerkingsovereenkomst tussen gemeenten met handhaving van 

maximale autonomie van gemeenten met betrekking tot de publieke 

bevoegdheden (binnen het kader van de verplichtingen die voortvloeien 

uit de bepalingen van de samenwerkingsovereenkomst).
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De onderlinge afstemming in beleid, opdracht en subsidiering vanuit 

gemeenten is mede afhankelijk van de kracht en kwaliteit van 

dienstverlening vanuit het Wsw-bedrijf.

Binnen de Wsw-sector zijn geen voorbeelden bekend van toepassing 
van dit model. Bij afvalinzameling wordt dit besturingsmodel wel 
op grote schaal toegepast. HVC NV (met vestigingen in Alkmaar 
en Dordrecht) is bijvoorbeeld een vennootschap dat voor veel 
gemeenten afval inzamelt, verwerkt en energie produceert. 
Gemeenten kunnen rechtstreeks aandeelhouder worden als zij 
toetreden tot een samenwerkingsregeling op grond waarvan 
verplichtingen ontstaan gericht op het vergroten van de 
gemeenschappelijke synergie in de uitvoering van gemeentelijke 
milieutaken. 

Financiele aansprakelijkheid

De exploitatierisico’s van bedrijfsactiviteiten van het Wsw-bedrijf voor 

GR en gemeenten kunnen door middel van een NV financieel worden 

beperkt. In het geval de Wsw-werknemers een dienstverband hebben 

met de GR en bij de NV gedetacheerd zijn kunnen de risico’s uit het 

Wsw-werkgeverschap voor gemeenten feitelijk niet beperkt worden. 

Uitsluitend wanneer de NV de Wsw-werknemers zelf voor eigen rekening 

en risico in dienst neemt (via begeleid werken) kunnen ook de risico’s uit 

het Wsw-werkgeverschap voor gemeenten beperkt worden (binnen het 

kader van de verplichtingen die met de NV worden aangegaan). 

Gemeenten zullen in de onderlinge samenwerkingsovereenkomst 

meer behoefte hebben aan financiële uittredingsvoorwaarden 

wanneer het door gemeenten gezamenlijk geïnvesteerde vermogen of 

omvang van financiële garanties toeneemt (bijvoorbeeld op grond van 

overeenkomsten met de NV). 

Samenwerken met derden

Wanneer de exploitatie van eigen bedrijfsactiviteiten nodig is 

om voldoende passend werk te kunnen bieden aan kwetsbare 

werknemersgroepen is de (publieke) vennootschap een goede vorm om 

marktconforme contracten aan te gaan met klanten, leveranciers en 

businesspartners. 
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Doelmatigheid

Bij de inrichting van de statuten van de vennootschap kan 

gekozen worden voor een zware rol van de algemene vergadering 

van aandeelhouders (AvA) als beleidssturend, kaderstellend en 

toezichthoudend orgaan danwel een lichte rol als financier en bestuurlijk 

platform voor beleidsafstemming. Daarbij wordt beleidssturing, kaders 

en toezicht vanuit gemeenschappelijke uitgangspunten overgelaten 

aan individuele opdrachtgevende gemeenten. Een ‘zware’ rol van de 

AvA is overigens wel nodig om de opdrachtrelatie tussen gemeenten en 

vennootschap aan te kunnen merken als een inbestedingsconstructie in 

het kader van het aanbestedingsrecht.

Varianten

Wanneer het Wsw-bedrijf is ingebracht in een joint venture met private 

partners kan een publieke (holding)vennootschap ook een goede 

vorm zijn om sturing te geven aan het gezamenlijk belang in de joint 

venture. De publieke vennootschap dient dan als compartiment om de 

afspraken en risico’s te beheersen die voortvloeien uit de aan een joint 

venture ten grondslag liggende overeenkomsten met de private partners 

(bijvoorbeeld een groep van grote werkgevers in de regio). 

4.2.4  Samenwerken via niet-gemeentelijke vennootschap  

(Sw-uitvoerder)

Samenwerkingspartners

Aandeelhouder

Opdrachtgevers/klanten

Wsw-bedrijf NV

Gemeente A

Gemeente B

Gemeente C

Gemeenten zijn gezamenlijk opdracht gever 

(samenwerkingscontract) 

Motieven

Het is mogelijk de uitvoering van Wsw op te dragen aan een (private) 

vennootschap, zonder gemeenten als aandeelhouder wanneer er 

voldoende draagvlak bestaat bij maatschappelijke organisaties en/of 

private werkgevers. De (private) eigenaren van de vennootschap kunnen 

deze vorm hanteren om het maatschappelijk imago van de onderneming 

of instelling te versterken. 
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Ommen en Harderberg gaan bijvoorbeeld meerjarencontracten aan 
met Larcom BV waarin geregeld wordt welke dienstverlening Larcom 
biedt en tegen welke voorwaarden zij dat doet.  De gemeenten 
ontvangen de rijkssubsidie.  Larcom betaalt ongeveer 90% van 
het begrote operationele resultaat in de vorm van een inleen 
vergoeding terug aan de gemeenten. Met deze inleenvergoeding 
en de rijkssubsidie betalen de gemeenten  de salarissen en overige 
kosten van de Wsw-ers .  Het zogenaamde subsidietekort komt 
daarmee voor rekening van de gemeenten. De werknemers worden 
ter beschikking gesteld aan Larcom die hen werk biedt in beschutte 
omgeving of gedetacheerd of begeleid werken bij derden. 

Relatie opdrachtgever -uitvoerder

Gemeenten baseren hun besturing in dit model volledig op meerjarige 

overeenkomsten in combinatie met eenduidige aanwijzingsbesluiten 

vanuit de deelnemende gemeenten. De besturing vanuit gemeenten 

vindt voor het overige volledig plaats vanuit de rol en het 

instrumentarium als opdrachtgever voor Wsw-taakstellingen en het 

gunnen van werkopdrachten. Gemeenten kunnen als opdrachtgevers 

een onderling beraad instellen om zodoende meer synergie te realiseren 

in de afspraken met het Wsw-bedrijf. 

Financiële aansprakelijkheid 

Een gezamenlijk arrangement vanuit gemeenten met het Wsw-bedrijf 

beperkt de exploitatierisico’s voor gemeenten en optimaliseert de 

voordelen van gezamenlijke inkoop. Met het Wsw-bedrijf worden 

afspraken gemaakt over de verdeling van aansprakelijkheden 

in de uitvoering van Wsw-taken. Dat wordt vastgelegd in een 

dienstverleningscontract. De inhoud van het contract bepaalt welke 

risico’s voor rekening van de gemeenten blijven.

Samenwerking met derden

Wanneer het Wsw-bedrijf in meerderheid bestaat uit werknemers met 

een functionele beperking kunnen werkopdrachten gegund worden 

zonder openbare aanbesteding (art. 19 EU-Richtlijn 2004/18).
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Doelmatigheid

Aanbesteding van het contract waarborgt een marktconforme 

prijsstelling voor de af te spreken dienstverlening.

Varianten

Een achterliggende overeenkomst tot onderlinge samenwerking tussen 

opdrachtgevende gemeenten geeft helderheid over de verdeling van 

lusten en lasten die kunnen voortvloeien uit het contract met de NV 

(en regelt de gevolgen van uit- en toetreding gemeenten). Ook kunnen 

in de onderlinge overeenkomst tussen gemeenten afspraken worden 

vastgelegd over vorm van het onderling beraad en gemeenschappelijke 

formats ten aanzien van af te sluiten dienstverleningscontracten 

met de vennootschap (Wsw-opdracht, Wsw-verantwoording, 

aanbestedingsvoorwaarden bij werkopdrachten etc.).

René de Vent, wethouder in 
de gemeenten Hardenberg: 
‘Het sw-bedrijf in Hardenberg is 
verzelfstandigd en dat werkt tot 
nu toe uitstekend.’
 
De gemeente Hardenberg werkte 
voorheen in een gemeenschappelijke 
regeling (GR). Maar een paar jaar 
geleden is die ontbonden. De 
gemeente heeft sindsdien een (eigen) 
sw-bedrijf op afstand. ‘En dat werkt 
tot nu toe uitstekend’, zegt wethouder 
De Vent.
 
Het sw-bedrijf is verzelfstandigd en valt 
bestuurlijk niet onder de gemeente. 
Het is een zelfstandig bedrijf dat 
ook met andere gemeenten zaken 
doet. Andersom doet Hardenberg 
alleen zaken met dit sw-bedrijf. Er is 
sprake van een relatie opdrachtgever 
– opdrachtnemer en jaarlijks worden 
de afspraken vastgelegd via een 
dienstverleningsovereenkomst.

‘Natuurlijk is de gemeente wel 
verantwoordelijk voor financiële 
tekorten die ontstaan door het 
verlagen van de rijkssubsidie per sw-
plek. Daar staat tegenover dat het 
sw-bedrijf goed draait en ondanks 
de huidige economische situatie een 
positief bedrijfsresultaat boekt. Het 
bedrijf heeft een goede relatie met de 
ondernemers in de gemeente en de 
regio en weet voldoende opdrachten 
voor zijn sw’ers binnen te halen.’
 
Maar er gaat met de komst van de 
Wet werken naar vermogen (Wwnv) 
wel het een en ander veranderen. De 
sociale werkvoorziening wordt beperkt 
tot beschut werk. Tegelijk krijgt de 
gemeente er een grote groep mensen 
bij die begeleid moeten worden naar 
werk: de Wajongers naast de Wwb’ers.
 
‘Samen met het sw-bedrijf is de 
gemeente Hardenberg nu aan 
het nadenken over de toekomst. 
De gemeente verwacht dat zo’n 
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4.2.5 Centrumgemeente GR (Sw-uitvoerder)

Samenwerkingspartners

Opdrachtgevers/klanten

Gemeente A

Directie Wsw
Gemeente B

Gemeente C

Opdrachtgevende bevoegdheden (a)  

uitvoeringsafspraken (b)  

Centrumgemeente

a

b

Motieven 

De Wet gemeenschappelijke regelingen biedt naast de ‘zware’ vorm 

van openbaar lichaam en gemeenschappelijk bestuursorgaan ook 

een ‘lichte’ vorm: de centrumgemeenteregeling. Hierin worden de 

relevante bevoegdheden (publiek en privaat) door de participerende 

gemeenten overgedragen aan de centrumgemeente. In het geval 

25% van de mensen in de Wwnv in 
staat is om zelf een baan te vinden. 
Ongeveer 45% zal gaan werken 
naar vermogen via loonvormende 
arbeid, detachering, uitleen etc. De 
rest, zo’n 30% van de doelgroep zal 
onvoldoende mogelijkheden hebben 
om loonvormend te kunnen werken. 
De gemeente gaat proberen om 
deze groep maatschappelijk in te 
zetten door middel van onder meer 
vrijwilligerswerk en dagbesteding via 
de Wmo.

Verder denkt de gemeente samen 
met het sw-bedrijf na over andere 
mogelijkheden om mensen aan werk 
te helpen. De gemeente overweegt 
bijvoorbeeld om naast het sw-bedrijf 
een dienstenbedrijf op te zetten. 
Ook wordt er gebrainstormd over de 
vraag hoe de ondernemers en andere 
organisaties nog meer betrokken 
kunnen worden bij de re-integratie van 
sw’ers en personen die deel uit maken 
van de nieuwe Wwnv.’
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één (meestal wat grotere) gemeente reeds beschikt over een 

doelmatige uitvoeringsstructuur (bijvoorbeeld tak van dienst) biedt 

een centrumgemeenteregeling (in GR vorm) voordelen. Belangrijkste 

voordeel is dat een gemeenschappelijke tak van dienst vaak eenvoudig 

en goedkoop haar activiteiten kan uitbreiden naar een groter 

werkgebied (vanuit dezelfde werkwijze en toepassing van publieke en 

private instrumenten).

Recent hebben de colleges van gemeenten Spijkenisse, Brielle en 
Bernisse een centrumgemeenteregeling afgesloten ter uitoefening 
van wettelijke taken op het gebied van werk, inkomen en zorg. 
Spijkenisse beheert als centrumgemeente een gemeenschappelijke 
tak van dienst. De taken, prestaties en financiering worden  in 
dienstverleningsovereenkomsten geregeld. In deze centrum-
gemeenteregeling zijn alleen de bevoegdheden van de betrokken 
colleges aan de centrumgemeente overgedragen, niet die van 
gemeenteraden. Voor afspraken over beleid en budget moet het 
college van Spijkenisse overleggen met de colleges van de andere 
gemeenten.  

Relatie opdrachtgever - uitvoerder

De centrumgemeente richt voor de uitvoering van de 

samenwerkingstaken een tak van dienst in die onder leiding van het 

bestuur van de centrumgemeente uitvoering geeft aan deze taken in 

zowel de centrumgemeente als in de andere participerende gemeenten. 

De opdrachtrelatie loopt in dat geval via de portefeuillehouder van de 

centrumgemeente. De portefeuillehouder legt over zowel beleid als 

uitvoering verantwoording af aan zijn collega’s van de participerende 

gemeenten. Een onderling beraad voor beleidsafstemming met de 

andere portefeuillehouders kan worden toegevoegd als bepaling in de 

regeling. 
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Financiële aansprakelijkheid

Over het te voeren beleid en de te verdelen kosten worden tussen de 

bestuursorganen van de betrokken gemeenten afspraken gemaakt. De 

risico’s ten aanzien van uitvoeringshandelingen liggen volledig bij de 

centrumgemeente. Dat maakt het noodzakelijk om goede afspraken 

te maken over de verdeelsleutel en wijze van doorbelasting van niet 

voorziene kosten en risico’s. 

Samenwerking met derden

Binnen het kader van deze (jaarlijkse) afspraken kan het bestuur van de 

centrumgemeente slagvaardig handelen ten aanzien van alle benodigde 

uitvoeringsbesluiten.

Doelmatigheid

Voor de uitvoeringscontacten vanuit de tak van dienst van de 

centrumgemeente kan één loket en communicatiemiddelen worden 

ingericht met een intergemeentelijk karakter. 

Varianten

In de centrumgemeenteregeling kan ook de afspraak opgenomen 

worden dat het centrumgemeentebestuur haar bestuurstaken 

met betrekking tot de samenwerkingstaken overdraagt aan een 

bestuurscommissie. Het beleid, opdracht en toezicht op de tak van 

dienst die belast is met de uitvoering van de samenwerkingstaken wordt 

dan uitgeoefend door een bestuurscommissie die bijvoorbeeld wordt 

samengesteld uit de betrokken portefeuillehouder van de betrokken 

gemeenten.

Dit bestuursmodel lijkt op een GR in de vorm van een gemeenschappelijk 

bestuursorgaan maar heeft een minder zware grondslag (maar 

voldoende om bestuurstaken uit te voeren over de ‘gemeenschappelijke’ 

tak van dienst). Ook vanuit deze variant kunnen werkopdrachten vanuit 

de betrokken gemeenten uitgezonderd kunnen worden van openbare 

aanbesteding omdat sprake is van een volledig binnen de publieke sfeer 

georganiseerde inbestedingsconstructie.
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4.2.6 Centrumgemeente (dienstverleningscontract Wsw-uitvoering)

Samenwerkingspartners

Opdrachtgevers/klanten

Gemeente A

Directie Wsw
Gemeente B

Gemeente C

Afzonderlijke opdrachtovereenkomsten

a

b

Motieven

In plaats van een centrumgemeente in GR-vorm kan ook gekozen 

worden voor een centrumgemeente afspraak op basis van een 

onderlinge (privaatrechtelijke) samenwerkingsovereenkomst. Deze 

rechtsvorm is geschikt wanneer voor de activiteiten in het kader van 

de Wsw-uitvoering geen publieke bevoegdheden nodig zijn van het 

bestuursorgaan van de gemeente van waaruit de samenwerkingstaken 

zullen worden uitgevoerd. 

In de praktijk bestaan veel onderlinge overeenkomsten tussen 
gemeenten om bepaalde taken (al dan niet tijdelijk) mede uit te 
oefenen ten behoeve van enkele inwoners uit de naastliggende 
gemeente. Dat kan praktisch zijn wanneer inwoners verhuizen 
en daardoor voor rekening van de buurgemeente komen. 
Gemeentelijke herindeling kan ook een aanleiding zijn voor het 
maken van dergelijke afspraken. Een voorbeeld van het uitbesteden 
van een volledig takenpakket Wsw op deze manier is ons niet 
bekend. 

Relatie opdrachtgever – uitvoerder

Over het te voeren beleid en de te verdelen kosten dienen afspraken 

te worden gemaakt tussen de colleges van de opdrachtgevende 

gemeenten en het college van de centrumgemeente als uitvoerder. De 

laatstgenoemde heeft voor de eigen gemeente ook de opdrachtgever-

verantwoordelijkheid. 
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Financiële aansprakelijkheid

De gevolgen van een eventuele beëindiging kunnen in onderling 

overleg op eigen wijze worden afgesproken en vastgelegd worden in de 

samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten.

Samenwerking met derden

Het bestuur van de centrumgemeente kan slagvaardig handelen ten 

aanzien van alle benodigde uitvoeringsbesluiten (binnen het kader van 

deze jaarlijks vast te leggen afspraken).

Doelmatigheid

Voor de uitvoeringscontacten vanuit de tak van dienst van de 

centrumgemeente kan één loket en communicatiemiddelen worden 

ingericht met een intergemeentelijk karakter. 

Varianten

De samenwerkingsovereenkomst kan ingericht worden als een 

bilaterale overeenkomst met elke participerende gemeente afzonderlijk 

(inkoopmodel) of als meerpartijenovereenkomst gericht op het creëren 

van een collectiviteit (joint venture-model). In een joint venture-model 

is meer sprake van een ‘gemeenschappelijke’ tak van dienst dan in het 

inkoopmodel. 

Het instellen van een bestuurscommissie door de centrumgemeente 

waaraan het bestuur over de ‘gemeenschappelijke’ tak van dienst 

wordt toebedeeld is een optie die meer past in het joint venture-

model dan in het inkoopmodel. Een contractuele bepaling over een 

beleidsafstemmend overleg creëert een gelijkwaardig instrument. 

De keuzes hierin worden naar verwachting meer bepaald door de 

gewenste verdeling van uitvoeringsrisico’s en imagoaspecten. Er is in het 

inkoopmodel geen inbestedingsconstructie mogelijk ten aanzien van 

werkopdrachten. De opdrachtverstrekking voor de uitvoering van Wsw-

taken aan de centrumgemeente kan echter door een (publiekrechtelijk) 

aanwijzingsbesluit zonder aanbesteding plaatsvinden7. 

7 Lees de exacte voorwaarden in artikel 18 van EU-richtlijn 2004/18
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4.3  Besturingsmodellen zonder intergemeentelijke 
samenwerking 

Wanneer besloten wordt om geen intergemeentelijke samenwerking 

aan te gaan, kan gekozen worden uit een van de volgende 

besturingsmodellen voor Wsw-uitvoering:

a. uitvoering opdragen aan tak van dienst (eventueel via een vorm van 

contractmanagement)

 Uitvoering vanuit een tak van dienst heeft het voordeel van korte 

lijnen tussen beleid en uitvoering. De uitvoeringsstructuur kan 

eenvoudig en snel veranderd worden wanneer omstandigheden dat 

gewenst maken. Voor zover de Wsw-uitvoering afhankelijk is van 

medewerking van derden kan de directe relatie met de gemeente 

voordelen opleveren (preferent partner). Overleg- en coördinatie-

inspanningen zijn tot een minimum te beperken. Een koppeling aan 

wijkgerichte ondersteuningsstructuren is eenvoudig te maken.

b. uitvoering opdragen aan verzelfstandigd eigen werkbedrijf 

(bijvoorbeeld BV of stichting)

 Voordeel van een eigen BV of stichting is dat exploitatierisico’s beter 

te beheersen zijn, uitvoering van activiteiten beter op marktconforme 

condities kan plaatsvinden en afspraken met (vooral kleinere) 

werkgevers in voor hen herkenbare vormen zijn vast te leggen. 

Het management kan beschikken over zowel gemandateerde 

publieke bevoegdheden (beperkt) als eigen verantwoordelijkheden 

in het uitoefenen van uitgebreide private bevoegdheden. 

Ondernemerschap kan beter ingericht worden. 

c. uitvoering opdragen aan joint venture bedrijf (met private partner) 

 Een joint venture (meestal BV of NV) biedt mogelijkheden om de 

uitvoering van Wsw-taken samen met een private onderneming of 

maatschappelijke instelling in te richten en de risico’s in onderling 

overleg te verdelen. Op deze manier kunnen netwerken van zowel 

gemeente als samenwerkingspartner(s) geactiveerd wordt in de uitrol 

van interventies richting arbeidsmarkt en andere werkgevers. Door 

een mix van belangen (PPP8-formule) krijgen interventies een ander 

karakter met mogelijk snellere of betere resultaten.

8 Publiek-Privaat-Partnerschap
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d. uitvoering opdragen aan particulier bedrijf  

(met of zonder winstoogmerk)

 Uitbesteding kan bijdragen aan een betere beheersing van de 

kosten en kwaliteit van de uitvoering wanneer Wsw-taken of 

resultaten goed zijn te definiëren en middelen/instrumenten via 

een contract aan de uitvoerder beschikbaar kunnen worden gesteld. 

Een innovatieve vorm van aanbesteding kan waarborgen dat 

voor het realiseren van de gewenste resultaten gebruik gemaakt 

wordt van de meest actuele knowhow en praktische ervaringen 

elders. De resterende risico’s voor de gemeente kunnen via de 

opdrachtvoorwaarden worden beperkt. 

Indien bij de keuzes genoemd onder b t/m d ook andere gemeenten 

(onverplicht) opdrachtgever zijn ontstaan mogelijk synergievoordelen 

welke vergelijkbaar zijn met de voordelen uit intergemeentelijke 

samenwerking in de vorm van het bestuursmodel genoemd onder 4.2.4. 

Het verschil is echter dat deze voordelen in de keuzes genoemd onder b 

t/m d niet evenredig worden verdeeld onder de betrokken gemeentelijke 

opdrachtgevers. Deze synergievoordelen zullen voor een belangrijk deel 

toevallen aan de eigenaar(s) van de uitvoeringsorganisatie. 

Een zelfstandig functionerend Wsw-bedrijf calculeert de risico’s van een 

eventuele beëindiging van de opdrachtrelatie. Deze risico’s worden door 

een opslag verwerkt in de financiële prijsafspraken met de betreffende 

gemeentelijke opdrachtgever (meestal op basis van het profijtbeginsel). 

Een bestaand verband van intergemeentelijke samenwerking kan in 

principe geleidelijk omgevormd worden tot een bundel onverplichte (en 

individueel per gemeente te bepalen) opdrachtrelaties. 

In de praktijk blijkt het echter voor gemeenten niet altijd makkelijk 

om een gemeenschappelijke samenwerkingsboedel te beëindigen en 

te vervangen door stelsel van bilaterale opdrachtrelaties. Vooral niet 

wanneer dit in handen is van één van de betrokken gemeenten. 
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De huidige economische omstandigheden en veranderingen in het 

beleid van de rijksoverheid dwingen gemeenten om hun beleid en 

uitvoeringsstructuren op onder andere Wsw-taken ingrijpend te 

wijzigen. In zowel de veranderroute als eindbestemming is het beperken 

en beheersen van financiële risico’s voor gemeenten een belangrijk 

aandachtspunt. Veranderen gaat altijd gepaard met frictiekosten en 

bijzondere risico’s. Op een aantal belangrijke vraagstukken op het 

snijvlak van transitie en sturing wordt hieronder ingegaan. 

5.1  Uittreding uit GR (openbaar lichaam)
Een gemeente kan besluiten om uit een bestaande GR te treden en de 

uitvoeringsstructuur op een voor de gemeente effectieve en doelmatige 

wijze opnieuw in te richten. De meeste GR-regelingen kennen een 

uittredingsbepaling waarin het algemeen bestuur bevoegd is om de 

(financiële) voorwaarden te bepalen voor uittreding van een gemeente. 

Feitelijk zal dat neerkomen op het bepalen van een uittreedsom ter 

dekking van de schade die de GR en de andere gemeenten lopen door 

het vertrek van de uittredende gemeente. Volgens vaste jurisprudentie 

moet het algemeen bestuur bij de vaststelling ervan een concrete 

schadeberekening opmaken. Daarbij moet worden uitgegaan van 

5.  Transitievraagstukken
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de gebruikelijke begrotingssystematiek en feitelijke mogelijkheden 

voor het openbaar lichaam om door bezuiniging of sanering de 

schade te beperken. Bij bedrijfsactiviteiten met een marktwaarde 

kan in de schadeberekening ook een bedrag worden opgenomen 

voor het verlies aan goodwill. Wanneer het openbaar lichaam 

langlopende verplichtingen is aangegaan (bijvoorbeeld aanschaf van 

kapitaalgoederen) met het vooruitzicht op voortzetting van activiteiten 

in een bepaalde omvang zal de schade door uittreding hoger kunnen 

uitvallen dan wanneer slechts sprake is van dienstverlenende capaciteit 

met hoofdzakelijk gehuurde middelen waarbij verplichtingen op korte 

termijn kunnen worden beëindigd.

Uittreedvergoeding GR 
In het algemeen geldt de formule:
Schade = structureel exploitatienadeel + desintegratiekosten – 
aandeel vermogen GR
GR-regelingen kunnen specifieke bepalingen bevatten waarin een 
afwijkende of meer specifieke regeling is opgenomen voor het 
bepalen van een uittreedvergoeding.  

Op de uittreedsom zal in mindering worden gebracht het gemeentelijk 

aandeel in het vermogen van de GR. Ook kan het bestuur bepalen 

dat naast de uittreedsom nog een financiële bijdrageverplichting kan 

blijven bestaan voor onzekere verplichtingen uit het verleden (zoals 

bijvoorbeeld ter dekking van specifieke claims of uitkeringslasten aan 

gewezen werknemers wanneer de daartoe getroffen voorzieningen van 

de GR ontoereikend blijken te zijn). Wanneer wordt overwogen om uit 

een GR te treden doet een gemeente er verstandig aan om voorafgaande 

aan een definitief besluit het AB van de regeling te verzoeken om de 

financiële voorwaarden te onderzoeken op basis waarvan de gemeente 

kan uittreden.

5.2  Opheffing van GR
Ingrijpende veranderingen in de omvang van het Wsw-takenpakket, 

de te bedienen doelgroepen en de methode van werken hebben 

ongetwijfeld gevolgen voor het antwoord op de vraag wat de optimale 

schaal van werken is in de nieuw gekozen opzet. Heroverweging 

van bestaande samenwerkingsverbanden kan uitmonden in zowel 
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opsplitsing van taken alsook opschaling ten aanzien van bepaalde 

taakonderdelen met mogelijk andere buurgemeenten. In dat 

geval kan het voor alle betrokken bestuursorganen eenvoudiger 

en doelmatiger zijn om een streep te zetten onder een bestaande 

GR, de gemeenschappelijke boedel op te heffen en eventueel voor 

onderdelen een nieuw samenwerkingsverband op te zetten. Vanuit 

nieuwe samenwerkingsverbanden of zelfstandige voortzettingen door 

gemeenten zullen middelen, activiteiten en mensen van de GR kunnen 

worden overgenomen. De resterende verplichtingen in de GR worden 

vervolgens gesaneerd en afgewikkeld met de GR-gemeenten op basis van 

de geldende verdeelsleutel. Het AB besluit tot opheffing op basis van een 

liquidatieplan en benoemt een vereffenaar (meestal DB). De vereffenaar 

is bevoegd om besluiten te nemen conform het liquidatieplan zolang 

er vermogensbestanddelen of verplichtingen bestaan waarvoor nadere 

saneringsbesluiten noodzakelijk zijn.    

5.3  Beëindigen van werkopdrachten aan Wsw-bedrijven
Regelmatig worden onder druk van financiële omstandigheden 

vanuit andere gemeentelijke beleidssectoren contracten met 

Wsw-bedrijven opgezegd omdat particuliere aanbieders dezelfde 

dienstverlening iets goedkoper aanbieden. Vaak kan opzegging 

van het contract met het Wsw-bedrijf nadelig voor de gemeente als 

geheel uitpakken. Een integrale afweging wordt door gescheiden 

verantwoordelijkheden binnen gemeenten niet altijd gemaakt, terwijl 

die integrale afweging wel van belang is. Gemeenten doen er goed 

aan om in ieder geval bij voorstellen voor het aangaan, veranderen 

of beëindigen van opdrachtovereenkomsten van inkoopadviseurs te 

vragen om de mogelijke effecten van de voorgenomen transactie op de 

financiële verplichtingen van de gemeente ten opzichte van de Wsw-

uitvoeringsorganisatie zichtbaar te maken. 

5.4  Saneren van bestaande verplichtingen ten opzichte  
van verzelfstandigde Wsw-bedrijven 

Als gemeenten er de voorkeur aan geven om de uitvoering van de 

sociale werkvoorziening op een volstrekt andere voet te organiseren, 

komt de vraag op hoe om te gaan met de bestaande verplichtingen ten 

opzichte van in het verleden verzelfstandigde Wsw-bedrijven.

Een vennootschap die zijn verplichtingen door geldgebrek niet meer 

kan nakomen kan gemeenten voor aanzienlijke problemen stellen. 
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Gemeenten of GR zijn veelal verplicht de lonen van Wsw-werknemers 

door te betalen en alsnog zorg te dragen voor een passende 

werkvoorziening. Aan een dreigend faillissement van een Wsw-bedrijf 

in vennootschapsvorm gaat vaak een periode vooraf waarin gemeenten 

(of GR) in rekening-courant kredieten verstrekken. Dat zijn noodzakelijke 

kredieten om bedrijfsactiviteiten overeind te houden, een faillissement 

brengt daardoor vaak meer risico’s met zich mee dan een gecontroleerde 

sanering en doorstart in een nieuwe opzet. Een curator handelt immers 

uit het belang van de gezamenlijke crediteuren en dat behoeft niet 

parallel te lopen met het gemeentelijk belang, 

In die gevallen kan vanuit het gemeentelijk belang het aanstellen 

van een kwartiermaker functioneel zijn om met het bestuur van het 

Wsw-bedrijf en eventueel betrokken stakeholders te onderhandelen 

over een gecontroleerde sanering van bestaande verplichtingen zodat 

een faillissement vermeden wordt. Het feit dat gemeenten financieel 

aansprakelijk zijn voor de verplichtingen tegenover Wsw-werknemers 

(loon, passend werk) wil niet zeggen dat gemeenten ook aansprakelijk 

zijn voor het nakomen van verplichtingen van het Wsw-bedrijf 

tegenover andere werknemers en partijen waarmee het Wsw-bedrijf 

contractrelaties onderhoudt. Een gemeentelijke kwartiermaker kan 

vanuit het belang van de op te richten nieuwe uitvoeringstructuur 

meewerken aan het saneren van verplichtingen van het bestaande Wsw-

bedrijf (zonder dat gemeenten aansprakelijkheid over de verplichtingen 

van het Wsw-bedrijf overnemen).
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In hoofdstuk vier zijn een aantal besturingsmodellen op een rij gezet. 

In dit hoofdstuk wordt een stappenplan gepresenteerd dat helpt om 

een besturingsmodel te kiezen door hieraan een aantal inhoudelijke 

bestuurlijke afweegcriteria te verbinden. De afweegcriteria en het daar 

aan te hechten belang worden ingevuld op lokaal en regionaal niveau.

6.1  Afweegcriteria in relatie tot de keuze voor een smal  
of breed Wsw-bedrijf 

In paragraaf 3.1 zijn een drietal strategische keuzes benoemd die 

gemeenten kunnen maken voor het herstructureren van de huidige 

Wsw-uitvoering met het oog op de invoering van de Wet Werken naar 

Vermogen: 

A. Direct een knip aan te brengen tussen beschut werk, dat bij het Wsw-

bedrijf te laten en een aparte aanpak voor zo regulier mogelijk werk;

6.   Hoe te komen tot 
een afweging per 
gemeente?
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B. Wsw los van de WWnV uit te voeren en het gehele zittende bestand 

van de Wsw binnen het bedrijf te laten;

C. Wsw en WWnV integraal uit te voeren.

 

Wat is de relatie tussen de in hoofdstuk 4 genoemde besturingsmodellen 

en de keuze voor één van deze scenario’s? Dit hoofdstuk bevat een 

eerste aanzet tot beantwoording van deze vraag, en biedt vervolgens 

een stappenplan om lokaal die keuze te maken.

Het aangaan van nieuwe vormen van samenwerken of het 

herstructureren van bestaande samenwerkingsverbanden voor 

het uitvoeren van Sw-taken kan beschouwd worden als een 

investeringsbesluit dat voor meerdere jaren een bepaald rendement 

moet opleveren. Daarbij is het van belang dat samenwerkende 

gemeenten hun individuele keuzes voor A, B of C goed met elkaar 

bespreken en nagaan of een besturingsmodel past bij de door 

gemeenten gemaakte keuzes voor de langere termijn en de meerwaarde 

van het samenwerkingsmodel opweegt tegen de mogelijke nadelen 

van het zelfstandig inrichten van een uitvoeringsstructuur. Naarmate 

gemeenten in hun keuzes voor A, B of C meer overeenstemmen 

zal een gezamenlijke investering in een bepaald besturings- en 

samenwerkingsmodel meer op kunnen leveren.

De keuze voor A, B of C leidt niet automatisch tot een voorkeur voor 

een bepaald besturingsmodel. Dat hangt voor een belangrijk deel 

samen met de mate waarin gemeenten een gedeelde visie hebben op 

de beste manier waarin het samenspel tussen reguliere werkgevers 

en uitvoeringsorganisaties in het kader van de WWnV kan worden 

georganiseerd.   

In de volgende paragraaf wordt een stappenplan aangereikt waarin een 

aantal afweegcriteria worden geschetst waarmee een keuze voor een 

bepaald besturingsmodel kan worden ondersteund. 

Hieronder volgt eerst een toelichting bij die afweegcriteria:

Het bundelen van kennis en expertise beschermd werk in één 

arbeidsmarkt regio kan bijdragen aan de toegankelijk voor en versterking 

van de samenwerking met private en publieke werkgevers. In de keuze 
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voor een smal Wsw-bedrijf zal de werkgeversbenadering vanuit andere 

loketten worden georganiseerd en ligt concentratie van deze kennis en 

expertise bij het Wsw-samenwerkingsverband minder voor de hand.  

Het criterium scheiding van opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap 

zal bij de keuze voor een smal of breed Wsw-bedrijf anders moeten 

worden ingevuld. Bij de keuze voor een breed Wsw-bedrijf zal het effect 

van deze scheiding op het beoogde samenspel tussen gemeenten en 

reguliere werkgevers meer van belang zijn dan bij de keuze voor een 

smal Wsw-bedrijf. In het laatste geval dient de scheiding meer om de 

sturingsmogelijkheden vanuit een veranderende taakstelling voor een 

beperkte populatie te vergroten. 

De keuze voor smal of breed Wsw-bedrijf zal niet zoveel uitmaken 

voor het beantwoorden van de vraag in hoeverre een bestuursmodel 

kan bijdragen aan een betere scheiding tussen opdrachtgever- en 

toezichthouderverantwoordelijkheden. 

De keuze voor een smal of breed Wsw-bedrijf maakt weliswaar de 

inhoud van de opdracht aan het management minder complex maar zal 

de invulling van dit criterium niet wezenlijk veranderen (in het licht van 

het nieuwe, minder risicovolle instrumentarium dat de WWnV zal bieden 

voor de andere doelgroepen van het brede Wsw-bedrijf). 

Efficiency en een doelmatige besturing zullen even belangrijk zijn in 

zowel een smal als breed Wsw-bedrijf. 

Daarentegen zal bij een breed takenpakket het belang van beheersing 

van loonkosten en ontwikkelen van loonwaarde belangrijker zijn 

omdat het speelveld veel meer CAO-sectoren raakt dan in het geval van 

besturing van een Wsw-bedrijf met een smal takenpakket (alleen beschut 

werk). 

Dit laatste geldt ook voor het criterium van meer keuzemogelijkheden 

voor gemeenten. Bij de keuze voor een breed takenpakket is het van 

belang dat sneller en flexibeler kan worden ingespeeld op kansen 

en bedreigingen in de regionale arbeidsmarkt. Het belang van 

mogelijkheden tot participatie van werkgevers is groot voor zowel het 

smalle als brede Wsw-bedrijf. Het gewicht van dit criterium in relatie tot 

andere afweegcriteria zal wel groter zijn bij de keuze voor een breed 

Wsw-bedrijf. 
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6.2  Stappenplan
Een eerste stap is om alle relevante argumenten inzichtelijk te maken voor 

het maken van keuzes ten aanzien van het wel of niet (her)inrichten van 

vormen van intergemeentelijke samenwerking. De onderstaande tabel 

bevat daartoe een (lokaal aan te vullen) lijst met afweegcriteria en kan 

worden gebruikt als eerste aanzet:

Een tweede stap is om in overleg met potentiële samenwerkingspartners 

(buurgemeenten, bestuursorganen van bestaande Wsw-samenwerkings-

verbanden) de eigen invulling van deze tabel met elkaar te vergelijken 

en waar mogelijk een gelijk gewicht toe te kennen aan de afzonderlijke 

criteria. 

De resultaten hiervan vormen de basis om een voorkeur uit te spreken voor 

een bepaald samenwerkingsmodel. Op basis van deze voorkeur kan als 

derde stap een plan van aanpak opgesteld worden en een projectstructuur 

ter uitvoering hiervan. 

De uitvoering van de vierde stap is het opstellen van een implementatie-

plan waarin alle effecten grondig zijn onderzocht en doorgerekend om 

daarmee voldoende basis te bieden voor definitieve besluitvorming.

model

afweegcriterium

Intergemeentelijk Centrum-gemeente Zelfstandig

GR GR+NV NV 
publiek

NV  
privaat

via  
GR

Via  
contract

tak van 
dienst

eigen  
BV

joint  
venture

uit   -
besteding

Bundeling kennis en expertise 
beschermd werk

Scheiding van opdracht- en 
uitvoerings verantwoordelijkheden

Scheiding van opdracht- en 
toezichtverantwoordelijkheden, 

Financiële risico’s voor gemeente

Verbetering efficiency en  
doelmatige besturing

Beheersing loonkosten en 
ontwikkelen loonwaarde

Meer keuzemogelijkheden voor 
gemeenten

Mogelijkheden participatie  
private werkgevers

……………. 
(Lokaal aan te vullen)
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6.3  Tot slot
De strategische keuze voor het beperken danwel uitbreiden van het 

takenpakket aan het Wsw-bedrijf hangt onlosmakelijk samen met 

de verwachte synergie uit gemeentelijke samenwerking. Een goede 

bestuurlijke discussie met buurgemeenten zal dus nodig zijn om hierop 

zicht te krijgen. Dit is van belang om als gemeente een definitieve 

keuze te kunnen maken. Dat vraagt de bereidheid van alle betrokken 

bestuurders om voorafgaand aan het maken van deze keuzes met 

elkaar in discussie te gaan over de elkaars opvattingen over het beleid 

in de komende jaren en de voor een effectieve uitvoering van dit 

beleid benodigde partijen en middelen. Vanuit deze gezamenlijke 

verkenning kan worden besproken welke synergie kan worden gehaald 

uit gemeentelijke samenwerking en wat de beste besturingsmodellen 

hiervoor zijn. 

model

afweegcriterium

Intergemeentelijk Centrum-gemeente Zelfstandig

GR GR+NV NV 
publiek

NV  
privaat

via  
GR

Via  
contract

tak van 
dienst

eigen  
BV

joint  
venture

uit   -
besteding

Bundeling kennis en expertise 
beschermd werk

Scheiding van opdracht- en 
uitvoerings verantwoordelijkheden

Scheiding van opdracht- en 
toezichtverantwoordelijkheden, 

Financiële risico’s voor gemeente

Verbetering efficiency en  
doelmatige besturing

Beheersing loonkosten en 
ontwikkelen loonwaarde

Meer keuzemogelijkheden voor 
gemeenten

Mogelijkheden participatie  
private werkgevers

……………. 
(Lokaal aan te vullen)
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