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Inleiding 
In het sociaal akkoord van 11 april 2013 is afgesproken dat er in de periode tot 2026 in totaal 
125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking1 gerealiseerd moeten worden; 
100.000 in de marktsector en 25.000 extra banen bij de overheid.  Komen die extra banen er 
niet, dan zal een quotumheffing voor werkgevers in werking treden. 
Voor de invulling van de baanafspraak werken gemeenten op regionaal niveau samen met 
UWV en werkgevers- en werknemersorganisaties in 35 regionale werkbedrijven. Dit is 
wettelijk vastgelegd in SUWI. Om de baanafspraak te realiseren hebben de uitvoerders 
voorzieningen tot hun beschikking, bijvoorbeeld de proefplaatsing en loonkostensubsidies.  
 
Bij de uitvoering van de baanafspraak doen zich regelmatig nieuwe vraagstukken en 
discussies voor. Eén ervan zijn de gevolgen van de invulling van de baanafspraken voor 
andere werknemers of werkzoekenden. Is er sprake van verdringing of niet. Wat is 
acceptabel, waar liggen de grenzen. Een ander punt is de wijze waarop omgegaan wordt met 
de proefplaatsing.  
 
Wat de discussie rond de invulling van de baanafspraak vertroebelt, zijn bepaalde 
onderdelen van de nieuwe Participatiewet. Bijvoorbeeld de afsluiting van de toegang tot de 
SW die tevens gepaard gaat met een forse bezuiniging op het Rijksbudget per SW-
medewerker. De discussie over de bezuiniging, het afsluiten van de toegang tot de SW en 
baanafspraak loopt vaak door elkaar. Ook de doelgroepen die onder de baanafspraak vallen, 
                                                           
1 Doelgroep voor de garantiebanen zijn:  

1. Mensen die onder de Participatiewet vallen en die door ziekte en gebrek niet in staat zijn om het wettelijk 
minimumloon te verdienen 

2. Mensen met een Wsw indicatie zonder werk 
3. Wajongers met arbeidsvermogen 
4. Mensen met een WIW- of ID-baan 
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de regels voor plaatsing met loonkostensubsidie en proefplaatsing van mensen die niet het 
WML kunnen verdienen, maken de discussie complex.  Dat komt omdat de Participatiewet is 
de paraplu is voor veel verschillende regels voor verschillende doelgroepen.  
 
Hieronder worden enkele aspecten belicht die te maken hebben met de invulling van de 
baanafspraak geconcentreerd op de thema’s thema verdringing en proefplaatsing. Daarna 
volgt kort de wettelijke context en tot slot wordt het FNV standpunt toegelicht.  
 
1. Thema’s rond verdringing en proefplaatsing 
 

1.1. Inhoud van de extra banenafspraak 
Er is regelmatig discussie wat ‘extra banen’ inhoudt. Dat komt door het woord extra. Dat 
suggereert alsof het bovenop de reguliere banen is, maar dat is niet het geval.  
De bedoeling van de baanafspraak is dat uiteindelijk 125.000 mensen met een 
arbeidsbeperking meer aan het werk zijn dan vòòr de baanafspraak. Pas als bij de eerste 
telling blijkt dat er te weinig banen zijn, dan wordt op werkgeversniveau geteld en ‘bestraft’. 
Dit geldt voor zowel de publieke als de private sector, waarbij er een beoordeling is voor de 
publieke en voor de private sector afzonderlijk. Er kan een afzonderlijke quotum worden 
opgelegd. 
Een baan wordt daarbij gedefinieerd als een baan van 25,5 uur (omdat dat de gemiddelde 
baanomvang 25,5 uur is van iemand met een arbeidsbeperking). Dus als een werkgever 100 
banen heeft die bezet worden door mensen zonder een arbeidsbeperking, dan dient er op 
termijn er (bij invoering van het quotum)  ± 5 van die banen bezet te worden door mensen 
met een arbeidsbeperking. Als het er wel 105 worden, is dat uiteraard prima. In dat laatste 
geval speelt het vraagstuk van verdringing uiteraard geen rol. In het eerste geval is het een 
mogelijk gevaar.  
In de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten is de wijze van telling en aantallen 
vastgelegd. De FNV is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van deze wet.  
 Het gaat dus niet om extra banen maar om meer mensen met arbeidsbeperkingen 

aan het werk. 
 

1.2. Sociale Werkvoorziening (SW) 
In de Participatiewet is geregeld dat de er per 1 januari2015 geen nieuwe instroom mogelijk 
is in de SW. Tegelijkertijd wordt de rijksbijdrage per SW-plek verminderd, via een aflopende 
staffel. De Rijksbijdrage is de vergoeding die gemeenten ontvangen voor begeleiding en de 
loonkosten van SW-ers. De werkelijke kosten voor gemeenten zijn echter hoger. Door 
blokkade op de toegang zal er jaarlijks het aantal  SW plekken dalen. Hierbij gaat men uit van 
natuurlijk verloop, ongeveer 5000 plaatsen per jaar.   
Het beperkte budget geeft gemeenten een sterke impuls om de kosten van de SW terug te 
willen dringen, cq de inkomsten op te schroeven. Een aantal gemeenten doet dit door meer 
SW-ers te detacheren, bijvoorbeeld in de schoonmaak, omdat dit extra inkomsten genereert. 
Als een contract van de gemeente met een regulier schoonmaakbedrijf afloopt, kan de 
gemeente ervoor kiezen dit niet opnieuw aan te besteden, maar het werk door eigen SW-
medewerkers uit te laten voeren (cq inbesteden). Dit heeft niets te maken met de 
baanafspraak maar is puur een financieel verhaal om de kosten van de uitvoering SW te 
drukken. Dit heeft geen gevolgen voor de lonen of de arbeidsvoorwaarden van de SW-
medewerkers. Zij blijven immers werknemer van het SW-bedrijf. Wel uiteraard voor het 
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soort werk dat men uitvoert. Overigens heeft dit ook geen gevolgen voor het aantal banen 
dat meetelt voor de baanafspraak.  
Dit soort inbesteding is niet nieuw, in het verleden deden gemeenten dat ook al, omdat 
gemeenten de wettelijke plicht heeft zorg te dragen voor werk voor mensen die geïndiceerd 
zijn en omdat men invulling wil geven aan een sociale doelstelling. De intentie van 
inbesteden lijkt verschoven te zijn van een sociale doelstelling naar een reden van 
kostenreductie. 
Deze constructie is wettelijk gezien volledig toelaatbaar. Of dat wenselijk is volgens de FNV is 
een ander punt: zie verderop. 
 Gemeenten mogen dus wettelijk gezien inbesteden en inbesteden heeft geen relatie 

met de baanafspraak. Motief van  inbesteden is over het algemeen van financiële 
aard. 

 
1.3. Niet langer uitbesteden 

Grote bedrijven, bijvoorbeeld de banken, stellen dat men onvoldoende passend werk heeft 
voor mensen met een arbeidsbeperking en derhalve niet kunnen voldoen aan een quotum. 
Over het algemeen is het werk, dat niet tot het primaire proces hoort, uitbesteed (kantine, 
schoonmaak, beveiliging etc). Op dit moment speelt het nog niet pregnant, maar het is zeer 
denkbaar dat men het uitbestede werk weer zelf wil gaan doen om een boete te voorkomen.  
 Het is denkbaar dat meer bedrijven taken weer zelf gaan uitvoeren als gevolg van 

de baanafspraak. 
 

1.4. Verdringing  
In een arbeidsmarkt waar er meer werkzoekenden zijn dan banen, zal er altijd sprake zijn 
van verdringing. Namelijk als er twee mensen solliciteren op één baan, zal één de baan 
krijgen, en de andere niet. Dat geldt ook voor de banen en de mensen die een aanspraak 
maken op de garantiebanen.  
Met het sociaal akkoord is afgesproken dat werkzoekenden die tot op heden de minste kans 
hebben op werk, en altijd achter in de rij staan, meer kans moeten krijgen op werk en 
daarom een voorkeurspositie krijgen als ze tot de doelgroep horen van de garantiebanen. 
Dat daarmee andere mensen die ook aangewezen zijn op ongeveer hetzelfde type werk, 
minder kans maken op die baan, is evident. 
De grote vraag is waar de grens van verdringing ligt die de FNV als ontoelaatbaar acht. Een 
vorm van verdringing is er altijd bij meer vraag dan aanbod; en dat is niet de discussie. Dan is 
er sprake van concurrentie om een baan. De discussie is wanneer verdringing volgens de 
FNV ontoelaatbaar is. 
 Bij meer aanbod dan vraag is er altijd sprake van een vorm van ‘verdringing’, maar 

dat is niet per definitie ontoelaatbaar. Wat ontoelaatbaar is, komt hieronder aan 
de orde. 

 
1.5. Verdringing en gelijk werk met andere beloning 

Gemeenten laten in toenemende mate de uitvoering van de re-integratie van 
bijstandsgerechtigden over aan het SW-bedrijf. Deze keuze is niet vreemd, want binnen het 
SW-bedrijf is expertise aanwezig voor de begeleiding en uitplaatsing van mensen die niet 
zonder hulp erin slagen om werk te vinden en te behouden.  
Zo kan het gebeuren dat SW-bedrijven werk acquireren dat vervolgens uitgevoerd wordt 
door bijstandsgerechtigden en SW-werknemers waarbij de eerste groep niet betaald wordt, 
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terwijl de tweede groep cao-loon verdient. Ook gebeurt het bij onvoldoende 
werkzaamheden voor beide groepen, dat het SW-bedrijf ervoor kiest het werk te laten 
uitvoeren door bijstandsgerechtigden. Deze keuze lijkt vreemd, maar vanuit financieel 
oogpunt is dat niet vreemd. De gemeente betaalt het SW-bedrijf om bijstandsgerechtigden 
te laten werken. De idiote situatie doet zich dan voor dat bijstandsgerechtigden werken 
zonder loon en de SW-medewerkers niet werken en daar cao loon voor ontvangen. Feitelijk 
verdringt de bijstandsgerechtigde de SW-medewerker.  
Dit soort van constructies is een vorm van concurrentie op arbeidsvoorwaarden en leiden 
snel tot verdringing. Beide zijn uiteraard onacceptabel.  
 Uitvoering van de Participatiewet door SW-bedrijf kan leiden tot verdringing en 

concurrentie op arbeidsvoorwaarden 
 

1.6. Verdringing door inbesteding 
Bij de invulling van de baanafspraak dreigt het gevaar van verdringing. Via cao’s en de wet 
overgang van ondernemingen bestaan er enkele waarborgen tegen verdringing, maar die 
gaan niet op bij inbesteding. Inbesteding kan gemakkelijk leiden tot ontslag van zittend 
personeel.  
Wettelijk gezien mogen gemeenten werk/taken terughalen die eerst uit- en aanbesteed 
waren en die door mensen laten verrichten die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. 
Ook als dit gevolgen heeft voor de werkgelegenheid van mensen die voorheen dat werk 
verrichtten. Er is geen sprake van contractwisseling, geen sprake van overgang van 
onderneming, de aanbestedingsrichtlijnen hoeven niet gevolgd te worden en de geldende 
cao is niet van toepassing op het rijk, gemeenten of SW-bedrijf.  
 Inbesteding mag wettelijk gezien en kan leiden  tot ontslag van zittend personeel 

bij het bedrijf dat voorheen het werk deed. 
 

Het rijk heeft inmiddels besloten om het schoonmaakwerk in te besteden. Het grote 
verschil met gemeenten is dat het rijk afspraken heeft gemaakt om het zittend 
personeel over te nemen. De verantwoordelijk minister stelt dat de inbesteding de 
Rijksoverheid een goede gelegenheid biedt om aan de uitvoering van de afspraken 
van het sociaal akkoord (extra benen) een substantiële bijdrage te leveren. Daarbij 
opgemerkt dat het terughalen van werk geen bijdrage levert aan de baanafspraak. 
Pas als door verloop er ruimte ontstaat, kunnen mensen uit de doelgroep 
baanafspraak geplaatst worden op de vrijgevallen plekken. 

 
1.7. Verdringing door werk zonder loon 

Door toenemende gemeentelijke vrijheid en krimpende budgetten zijn er steeds meer 
gemeenten die misbruik maken van bijstandsgerechtigden door ze werk te laten verrichten 
zonder loon onder het mom van re-integratie. Over het algemeen is de structuur 
ondoorzichtig en zijn de grenzen vaag. Er zijn afgelopen jaren veel misstanden door de FNV 
en anderen aangetoond, niet alleen bij SW-bedrijven zoals hierboven beschreven. Sinds een 
jaar loopt de campagne Stop werken zonder loon om de misstanden verder aan het licht te 
brengen en gemeenten te dwingen te stoppen met onoorbare praktijken. In dit kader heeft 
de FNV in juni 2015 een open brief aan de staatssecretaris gestuurd met de oproep om per 
gemeente een tripartite interventieteam in het leven te roepen bestaande uit gemeenten, 
werkgevers en werknemers om te waarborgen dat er geen verdringing plaatsvindt. 
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De FNV heeft als standpunt ingenomen om werken zonder loon rigoureus van de hand te 
wijzen als het gaat om de bijstand. Uitzondering is de doelgroep die aangewezen is op 
loonkostensubsidie en de daarmee gepaard gaande proefplaatsing (zie hieronder). Daarover 
zijn binnen de Werkkamer afspraken gemaakt.  
Uitgangspunt is: wie kan werken en in principe minimumloon kan verdienen, dient daarvoor 
beloond te worden.  
 Werken zonder loon leidt tot verdringing doordat werk onttrokken wordt aan de 

arbeidsmarkt 
 

1.8. Proefplaatsing 
Doel van een proefplaatsing is  het in de praktijk toetsen of iemand het werk aankan (fysiek, 
geschiktheid); wat iemands loonwaarde is en welke aanpassingen er nodig zijn. Intentie is 
altijd dat na een proefplaatsing een arbeidsovereenkomst volgt. Tijdens de periode van 
proefplaatsing betaalt de werkgever geen loon.  
De gemeente mag op grond van gemeentelijke vrijheid proefplaatsing inzetten voor al haar 
werkzoekenden. In feite zijn er binnen de bijstandspopulatie 3 verschillende groepen te 
onderscheiden die relevant zijn voor de proefplaatsing. 
1. Werkzoekenden die niet WML kunnen verdienen. Zij zijn aangewezen op 

loonkostensubsidie om aan de slag te komen. Hier zijn 2 subgroepen te onderscheiden:  
a. Groep die valt onder baanafspraak: dit zijn mensen met medische 

beperkingen.  
b. Groep die om niet-medische redenen geen WML kan verdienen. 

2. Groep die in principe WML kan verdienen. 
 
Groep 1a ‘Kan niet WML verdienen en valt onder baanafspraak’ 
Voor de eerste groep zijn er binnen de Werkkamer afspraken gemaakt en wettelijk 
vastgelegd. Loonwaarde dient in de praktijk gemeten te worden. Dat kan alleen 
betrouwbaar nadat iemand een bepaalde tijd gewerkt heeft. Om die reden is afgesproken 
dat er een maximum termijn is van een proefplaatsing van 3 maanden. De meeste 
gemeenten geven aan dat voor hen 2 maanden het maximum is. Er is tevens afgesproken 
dat een herbeoordeling van de loonwaarde na 1 jaar uitgevoerd wordt.  
Achtergrond van deze keuze:  
- Wajongers blijken in het begin vaak meer dan andere starters te kosten dan te 

produceren.  
- Werkgevers hebben grote weerstand tegen het in dienst nemen van iemand voordat 

iemands loonwaarde helder is. Immers hij gaat verplichtingen aan zonder dat de 
loonkosten duidelijk zijn.  

- De loonwaarde blijkt in het begin vrij snel te stijgen, waardoor een te vroege vaststelling 
ervan kan leiden tot een te laag ingeschat loon. Het juiste moment van het vaststellen 
blijkt na zo’n twee maanden te zijn. 

 
Groep 1b ‘Kan niet WML verdienen en valt niet onder baanafspraak’ 
In het sociaal akkoord is besloten dat alleen mensen die om medische redenen niet WML 
kunnen verdienen, tot de baanafspraak toe te laten. Maar er zijn ook mensen die om andere 
redenen geen WML kunnen verdienen. In de Participatiewet is daarom voor deze groep ook 
de voorziening loonkostensubsidie opgenomen. Omdat dan een loonwaardemeting in de 
praktijk noodzakelijk is, geldt ook voor deze groep dat gemeenten een proefplaatsing 
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inzetten. Gezien de omvang van misbruik van gemeenten en gezien de campagne Stop 
werken zonder loon wijst de FNV proefplaatsing van de hand.  
 
o Groep ‘Kan WML verdienen’ 
Als iemand in principe het WML kan verdienen, dan is er geen reden om voor proefplaatsing 
te kiezen. 
 
 Binnen de Participatiewet zijn twee groepen die niet WML kunnen verdienen en 

voor wie proefplaatsing en loonkostensubsidie aan de orde kan zijn. Het standpunt 
van de FNV is dat alleen proefplaatsing aan de orde is voor de groep die onder de 
baanafspraak valt.  

 
2. Wettelijke context 
 
Voordat de vraag naar toelaatbare grenzen voor de FNV besproken worden, is het zaak om 
te vast te stellen welke zaken (wettelijk) geregeld zijn.  
Zo kan de Wet overgang van ondernemingen bij outsourcing van toepassing zijn. En bij 
aanbesteding van overheden is Europese (bij overschrijding drempelbedragen) en nationale 
aanbestedingswetgeving van toepassing. Verder hebben gemeenten met een aantal andere 
wettelijke verplichtingen te maken, zoals de zorgplicht en plicht voor werkzoekenden met 
een afstand tot de arbeidsmarkt. Werkgevers hebben te maken met de geldende cao’s. 
Verder is de Participatiewet en de Wet baanafspraak en quotum arbeidsbeperkten van 
toepassing, inclusief lagere regelgeving over loonwaardebepaling en proefplaatsing.  
Voor toelichting: zie bijlage 1. 
 
3. FNV principes bij invulling van garantiebanen  
 
Uit de ingezonden brief hierboven blijkt dat inbesteding negatief kan uitpakken voor mensen 
die aangewezen zijn op min of meer hetzelfde werk als mensen in de Wsw of 
Participatiewet. Dat was de aanleiding voor de FNV het onderwerp invulling van de 
baanafspraak nader te onderzoeken. Uit het voorgaande blijkt dat het thema verdringing en 
invulling van de baanafspraak breder bekeken moet worden dan sec het onderwerp. Immers 
de kaders voor invulling van de baanafspraak binnen gemeenten worden gevormd door de 
Participatiewet, de situatie van de SW-bedrijven en allerlei wet- en regelgeving. Overigens 
heeft de FNV grote kritiek op de Participatiewet (zie campagnes en brieven aan de Tweede 
Kamer). 
 
Voorzet invulling baanafspraak  / verdringing / proefplaatsing :  
 

1. Werknemersbestand is afspiegeling van de maatschappij 
Staand FNV-beleid is dat in het werknemersbestand groepen evenredig vertegenwoordigd 
zijn (diversiteitsbeleid). Dat heeft tot gevolg dat de FNV voorstander is dat bepaalde 
groepen, die stelselmatig ondervertegenwoordigd zijn, extra kans krijgen op werk. Dat geldt 
met het sociaal akkoord dus ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Zij krijgen met de 
baanafspraak meer kans op werk.  
 

2. Bij invulling van de baanafspraak gaat om mensen zonder werk 
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Dat lijkt een open deur, maar dit uitgangspunt voorkomt dat de focus gelegd wordt op de 
SW-medewerkers. Zij hebben immers werk en het verplaatsen van hen buiten de SW levert 
geen enkele baan op. Dat wil niet zeggen dat de FNV tegen het uitplaatsen zijn van SW-
medewerkers naar reguliere arbeid als dit onder de juiste voorwaarden gebeurt. Maar voor 
de baanafspraak levert het uitplaatsen van mensen die al werk hebben, niets op.   
Nogal wat gemeenten zijn in overleg met het SW-bedrijf gestart met het uitplaatsen van SW-
medewerkers onder het mom dat bedrijven dan voldoen aan het quotum. Dat is niet het 
geval zolang de leeggevallen plek opgevuld wordt met de nieuwe voorziening beschut werk. 
Toelichting: zie 1.2 
 

3. Geen gedwongen ontslagen om ruimte te maken voor iemand die een garantiebaan 
gaat invullen.  

De garantiebaan kan extra formatief zijn, maar hoeft niet. De functie zal in veel gevallen een 
nieuwe functie betreffen die bestaat uit taken die blijven liggen of uit taken om anderen te 
ontlasten. Maar het kan ook zijn dat van een taak van een aantal functies wordt afgesplitst 
waardoor een nieuwe functie ontstaat. 
Het voorstel  is dat invulling van een garantiebaan toelaatbaar is indien: 
• de garantiebaan bovenformatief is; of 
• er niemand ontslagen wordt; of 
• er een vacature of ruimte is.  
Toelichting: zie 1.1 en 1.3 
 

4. Mens volgt werk, overname van zittend personeel 
Dit principe geldt nu wel voor ondernemingen op basis van de Wet overgang van 
ondernemingen, maar niet voor overheid bij inbesteden.   
Voorstel is dat de regel dat mens volgt werk, ook gehanteerd wordt bij inbesteding. Dat 
houdt in dat werknemers die de taken uitvoerden, het recht krijgen om overgenomen 
worden door de gemeente wanneer de gemeente besluit tot inbesteding. Dit kan tot gevolg 
hebben dat het SW-bedrijf andere personen in dienst neemt dan personen die vallen onder 
de Wsw en de banenafspraak. Over het algemeen zal het laaggeschoolde werknemers 
betreffen van oudere leeftijd.  
Het is denkbaar dat het belang van de sector SW hierbij niet parallel kan zijn met het belang 
is van bijvoorbeeld de sector Schoonmaak of een andere sector. 
Toelichting: zie 1.3 en 1.6 en bijlage 2. 
 

5. Geen concurrentie op arbeidsvoorwaarden 
De FNV is altijd al van mening dat gelijk werk gelijk beloond moet worden. Als deze lijn 
doorgetrokken wordt naar het SW-bedrijf waar naast SW-ers ook bijstandsgerechtigden 
tewerkgesteld worden en hetzelfde werk verrichten als de SW-ers maar zonder loon, dan 
wijst de FNV dit af, tenzij de bijstandsgerechtigde hetzelfde cao loon ontvangt.  
De praktijk wijst uit dat deze constructie van werken zonder loon lucratief is voor gemeenten 
en SW-bedrijven. Dezelfde constructie maken een aantal gemeenten ook met 
detacheringen. Daarbij detacheert het SW-bedrijf een groep mensen die bestaat uit SW-ers 
en bijstandsgerechtigden waar bedrijven een inleenvergoeding voor betalen. Het verschil zit 
er echter in dat de Sw-medewerker loon ontvangt en de bijstandsgerechtigde niet.  
Voor toelichting: zie 1.5 en 1.7 
 

6. Proefplaatsing binnen de Participatiewet  



8 
 

Alleen voor de mensen die onder de doelgroep van de baanafspraak vallen is proefplaatsing 
binnen de Participatiewet voor de FNV een optie. Immers de loonwaardebepaling voor hen 
kan alleen in de praktijk plaatsvinden. De FNV heeft binnen de Werkkamer ingestemd met 
een periode van maximaal 3 maanden. De FNV is ervan overtuigd dat de groep die onder de 
baanafspraak vallen, zonder ondersteuning van loonkostensubsidie en de daaraan 
gekoppelde proefplaatsing, kansloos is op werk.  
Toelichting: zie 1.8 
 
Concluderend blijkt dat de FNV voor de invulling van de baanafspraak nauwelijks nieuwe 
standpunten hoeft te formuleren omdat het huidige beleid toereikend is.  
Twee uitgangspunten vragen een aanscherping van het huidige beleid. Op de eerste plaats is 
dat het ‘Mens volgt werk’ principe ook voor het SW-bedrijf gaat gelden (zie punt 4). En op de 
tweede plaats is dat de proefplaatsing voor bijstandsgerechtigden die niet onder de 
baanafspraak vallen, afgewezen wordt.  
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Bijlage 1 
 
Wet overgang van ondernemingen  
De Wet overgang van ondernemingen is bedoeld om de positie van werknemers te 
beschermen. In geval van overgang van een (zelfstandig deel van de) onderneming gaat een 
medewerker van rechtswege over naar de overnemer. Hij volgt als het ware de onderneming 
waarin hij werkzaam is, terwijl hij hiervoor niets hoeft te doen. Zijn rechtspositie die hij had 
tegenover de overdrager (= vorige werkgever), is na de overname een (vergelijkbare) 
rechtspositie tegenover de overnemer (= nieuwe werkgever). 
In lang niet alle vormen van outsourcing is de Wet overgang van ondernemingen van  
toepassing. Er zijn veel rechtszaken hierover gevoerd.  
 
Aanbestedingsrichtlijn 
De wetgeving over aanbesteden is afkomstig van de Europese Unie. Deze richtlijn is vertaald 
in nationale wetgeving. 
De aanbestedingsrichtlijn bedoelt vooral om het aanbesteden door zogenaamde 
aanbestedingsplichtige diensten vast te leggen . Dat zijn vooral organen van 
publiekrechtelijke aard die met gemeenschapsgeld handelen en/of onder overheidstoezicht 
functioneren. Daaronder vallen in Nederland de gemeenten, provincies, waterschappen en 
het rijk, maar ook nutsbedrijven en andere sociaal maatschappelijke ondernemingen (zoals 
zorginstellingen) die onder overheidstoezicht vallen of met gemeenschapsgeld hun 
activiteiten ondernemen.  
Er bestaan een aantal soorten aanbestedingen in Nederland; de bekendste zijn de openbare 
– en onderhandse aanbesteding. 
 
Inbesteden 
Van inbesteden is sprake als gemeenten taken gunnen aan het eigen SW-bedrijf. 
Gemeenten hebben de wettelijke plicht om zorg te dragen voor mensen met een afstand op 
de arbeidsmarkt (middels de Participatiewet en Wsw). Daarnaast is de gemeente 
verantwoordelijk voor het (laten) verrichten van de bepaalde dienstverlening, bijvoorbeeld 
de groenvoorziening, schoonmaak van gemeentelijke panden etc. In sommige gevallen kan 
deze taak uitgevoerd worden door personen met een afstand op de arbeidsmarkt. 
Gemeenten kunnen de plicht en de taak uitbesteden aan een SW-bedrijf en slaan dan twee 
vliegen in één klap.  
Op basis van uitspraken van het Europese hof van justitie (Teckal arrest) mogen gemeenten 
opdrachten geven aan een samenwerkingsverband (GR regeling) zonder aan te besteden 
(=inbesteden).   
Dus gemeenten mogen taken waarvoor men verantwoordelijk is  door het SW-bedrijf laten 
verrichten, ook als er sprake is van een GR verband.  
 
Cao’s 
In meerdere cao’s – daar waar de werkgever regelmatig te maken heeft van wisseling van 
opdrachtgevers – wordt specifiek aandacht besteed in de cao aan de werkgelegenheid bij 
contractwisseling. Bijvoorbeeld de cao VVT, schoonmaak en horeca. Overigens komt ook 
wanneer hierover eea in cao is geregeld, de rechter er regelmatig aan te pas om uitspraken 
te doen of er inderdaad de Wet overgang van onderneming toegepast kan worden.  
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_Unie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Waterschap
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ARTIKEL 38 WERKGELEGENHEID BIJ CONTRACTWISSELING (Schoonmaak cao) 
1. Indien er een her aanbesteding is, zal de werkgever tenminste 3 maanden voor het verwachte 
moment van contract wisseling dan wel nieuwe ingangsdatum van het contract de werknemers 
informeren dat er een her aanbesteding gaande is en hen wijzen op de rechten en verplichtingen 
voortvloeiende uit dit artikel. Onder her aanbesteding wordt in elk geval ook verstaan een 
aanbesteding als gevolg van opzegging van het contract door het  
schoonmaak/glazenwassersbedrijf.  
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