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Hierbij ontvangt u het rapport “Toetreding van sociale werkvoorzieningsbedrijven tot de
reïntegratiemarkt” van de Inspectie Werk en Inkomen. De Inspectie Werk en Inkomen (IWI)
houdt toezicht op de uitvoering van de sociale zekerheid en maakt onderdeel uit van het Ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Centraal in het rapport van de Inspectie Werk en Inkomen Gemeenten staan de volgende vragen:
• doen nevenactiviteiten van sw-bedrijven op de reïntegratiemarkt afbreuk aan het bereiken
van de primaire doelstelling, te weten het bieden van aangepaste arbeidsmogelijkheden aan
de Wsw-doelgroep?
• worden bij het opereren op de reïntegratiemarkt oneigenlijke voordelen verkregen door de
uitgangspositie van een met publieke middelen gefinancierde taak en worden daarbij de
marktverhoudingen verstoord?
IWI constateert in haar rapport - op basis van het onderzoek bij 10 Wsw- uitvoeringsorganisaties,
dat de primaire doelstelling van de Wsw niet in het geding is. Wel beschikt de sociale
werkvoorziening over specifieke expertise - op het terrein van het werken met mensen met
arbeidshandicaps en zeer beperkte opleiding - die elders niet in die mate aanwezig is en die als
oneigenlijk voordeel op de reïntegratiemarkt aangemerkt kan worden. IWI ziet dit als een beperkt
risico, omdat de omvang van de reïntegratieactiviteiten op dit moment bescheiden is en de
onderzochte organisaties gangbare marktprijzen hanteren.
Tevens constateert IWI in haar rapport dat er bij de onderzochte uitvoeringsorganisaties nog
onvoldoende sprake is van een transparante, open aanbesteding door gemeenten en motiveren
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gemeenten nog onvoldoende waarom zij activiteiten op de reïntegratiemarkt ontplooien. Ook
constateert IWI een onduidelijke dan wel onvolledige scheiding van publiek en privaat, waarbij in
veel gevallen een boekhoudkundige scheiding van de primaire Wsw-uitvoering en commerciële
activiteiten ontbreekt.
Ik hecht veel belang aan het ontstaan van een goed functionerende reïntegratiemarkt. In de notitie
“Naar een werkende reïntegratiemarkt”, die ik u op 28 november jl. heb doen toekomen, zijn de
hoofdlijnen neergelegd van de wijze waarop het kabinet een goed werkende reïntegratiemarkt wil
realiseren.
In de notitie wordt verwoord dat openbare aanbestedingsprocedures een belangrijke waarborg
zijn om transparantie en verzakelijking te bereiken tussen private en publieke activiteiten in het
gemeentelijke domein. Ten aanzien van Wsw-en andere aan gemeenten gelieerde bedrijven, wordt
in de notitie opgemerkt dat een “gelijk speelveld” bereikt zal worden door voorgenomen
regelgeving (Wetsvoorstel Markt en Overheid).
De IWI heeft het voornemen gemeenten, in hun hoedanigheid van opdrachtgever bij het
aanbesteden van reïntegratietrajecten, de komende jaren te blijven volgen. De SUWI-regelgeving
op dit punt is daarbij maatgevend.
In het licht hiervan zie ik op dit moment geen aanleiding aanvullende maatregelen te nemen, naar
aanleiding van de uitkomsten van het rapport van de Inspectie Werk en Inkomen.
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