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Ondeniverp : Beantwoording van uw brief “ongevraagd advies inzake een verbeterde loonregeling voor 
personen met afstand tot de arbeidsmarkt". 

ln uw brief geeft u aan dat de Adviesraad er van uit gaat dat er actief lokaal beleid wordt gevoerd met als 
inzet een inspanning van de gemeente Schouwen-Duiveland om de rechtsongelijkheid van 
tewerkgestelden, die voor 2015 onder de Wsw vielen, ten opzichte van de huidige Wsw-medewerkers 
ongedaan te maken middels een verbeterde loonregeling, inclusief pensioenopbouw die vergelijkbaar is 
met de vroegere WSW-loonregeling. 

Al vanaf 201 3 hebben gemeenten binnen VNG-verband met elkaar afgesproken dat er geen aparte cao 
voor de onderkant van de arbeidsmarkt wordt afgesloten en beschut werk op maximaal 100% van het 
wettelijk minimumloon wordt beloond. Ondanks deze landelijke afspraak, geeft u aan dat de gemeente 
Schouwen-Duiveland al een lokale regeling hanteert voor deze groep, maar dat deze regeling niet 
dezelfde rechten geeft als de voormalige WSW-loonregeling. Wij volgen de Cao Wsw, maar inderdaad niet 
geheel. Dit laatste geldt zowel voor de loonregeling, als de pensioenopbouw. 

U geeft in uw brief terecht aan dat sinds 2013 er veel is veranderd in het sociaal domein. De 
Participatiewet is ingevoerd, waarmee nieuwe instroom in de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) is 
gestopt en waarin het aanbieden van beschut werk als verplichting is opgenomen. Deze ontwikkelingen 
rechtvaardigen, naar zowel onze mening als die van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), dat 
het landelijk gemeentelijk standpunt wordt geactualiseerd. Immers publiek werkgeverschap vraagt om 
professioneel en goed werkgeverschap met heldere afspraken voor de betreffende doelgroepen. Het 
betreft hier: 
- mensen met een indicatie beschut werk; 
- mensen uit het doelgroepenregister die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen 

verdienen. 

Invoering Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) 
Een andere, belangrijke ontwikkeling is de invoering van de WAB per 1 januari 2020. Met de wet wil het 
Kabinet het aannemen van vast personeel aantrekkelijker maken, onder meer door payrollconstructies 
duurder te maken. Van payroll is sprake als werving en selectie door verschillende partijen wordt 
uitgevoerd. Onder de WAB geldt voor payrollconstructies het principe van gelijke beloning voor gelijk werk, 
volgens de cao van de inlenende partij. Hiervan mag alleen van worden afgeweken als er een Cao is die 
van toepassing is op de doelgroep. Dat is het geval voor de SW (de Cao SW), maar niet voor de mensen 
in beschut werk en de Banenafspraak. 
De verwachting is dat met de invoering van de WAB de kosten van arbeid zullen stijgen. De meeste Cao's 
van inlenende partijen zijn ruimer dan de vaak sobere arbeidsvoorwaarden die nu gehanteerd worden. Dit 
kan grote gevolgen hebben voor de doelgroep én voor de Banenafspraak. De doelgroep heeft minder 
arbeidsperspectief (en banen) en de onzekerheid neemt toe. Het risico bestaat immers dat werkgevers 
liever regulier personeel aannemen in plaats van mensen uit de doelgroep. Gemeenten, en zo ook de 
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gemeente Schouwen-Duiveland, willen de kansen voor deze doelgroepen op de arbeidsmarkt vergroten 
en in ieder geval niet kleiner maken. 

Actualisering resolutie is nodig 
Gegeven alle ontwikkelingen is het van belang om de eigen regie en (goed) werkgeverschap nader in te 
vullen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten geeft hierbij aan dat goed werkgeverschap kan 
worden ingevuld door de mogelijkheden voor een (model) arbeidsvoonfvaardenregeling, inclusief een 
pensioenregeling, te onderzoeken, waar nodig samen met de vakbonden. 
De Kamer lnclusieve Arbeid (KIA) van de VNG heeft in november 2019 de taak gekregen onderzoek te 
doen naar de financiering, de samenstelling van de doelgroep, het aantal mogelijke payrollconstructies en 
de verschillende vormen van arbeidsvoonfvaardenregelingen. Dit met medeneming van eventueel een 
vorm van een cao of een andere vorm als daarvoor meer draagvlak blijkt te bestaan, dan wel een 
geschiktere oplossing blijkt te zijn. 

Vanuit een geactualiseerd gemeentelijk standpunt wil de VNG - indien mogelijk voor de zomer van 2020 - 
met voorstellen komen voor arbeidsvoonivaardenregelingen die op draagvlak kunnen rekenen van 
gemeenten en betrokken partners. Wij willen u vragen deze voorstellen af te wachten en met elkaar in 
overleg te gaan wanneer deze voorstellen bekend zijn. Wij hopen dat dit antwoord, als het voorstel naar u 
toe, uw instemming heeft. 

Hoogachtend, 
burgemeestere wethouders van Schouwen-Duiveland, \ ,_ 
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