
Vaak onterecht wordt gedacht dat het aannemen van een werknemer via een SW bedrijf 
extra rompslomp met zich meebrengt voor de werkgever. Hieronder lees je het verhaal 
van Marian, voorheen alleen huisvrouw en de zorg voor haar twee kinderen. Op haar 
38ste is zij weer gaan werken. 

Marian had in het verleden al een indicatie voor WSW werk. Tussen de 2 en 5 jaar vindt 
er een herkeuring plaats, haar indicatie bleef staan. Via een SW bedrijf (Sociale 
Werkplaats) is Marian van onderaf begonnen. Eerst maakte zij kantoren schoon, later 
kreeg zij meer verantwoordelijk werk. Nu werkt zij als medewerker voorvrouw en 
verricht 36 uur per week schoonmaakwerkzaamheden bij het zwembad Optisport 
Dordrecht. Marian is inmiddels 12½ jaar in dienst bij het SW bedrijf en heeft haar eerste 
jubileum gehad. Ze werkt nu 2 jaar bij Optisport Dordrecht. 

Marian vindt dat het heel goed gaat en heeft veel plezier in haar werk. Ze vindt het 
contact met de mensen prettig, leert veel en het werk is goed voor haar zelfstandigheid. 
Marian krijgt veel complimenten van de klanten over haar werk. Zij raadt het WSW werk 
ook zeer aan bij anderen. Iedereen krijgt begeleiding op maat. Marian kan ook altijd bij 
haar leidinggevende terecht. 

Marian was toegelaten tot de SW doelgroep en kon zo aan de slag gaan. Het UWV 
Werkbedrijf onderzoekt of iemand aangewezen is op werken binnen de sociale 
werkvoorziening. Er wordt door het SW bedrijf geïnvesteerd in vakdiploma’s. Vaak is dit 
het eerste diploma die door een WSW’er gehaald wordt. Het kan zo zijn dat er geen 
indicatie meer geldt en wordt bekeken of de medewerker bij het bedrijf kan worden 
geplaatst. 

Hoe is Marian bij Optisport Dordrecht terechtgekomen? 
Dennis van Rijswijk van Optisport geeft aan dat in het exploitatiecontract met de 
gemeente stond dat 3% van het personeelsbestand uit WSW’ers moest bestaan. Dennis 
houdt niet zo van verplichtingen maar kijkt liever naar de mogelijkheden van de 
medewerkers. Dit biedt volgens hem meer ruimte. 

Zijn ervaring met WSW’ers? 
Hij vindt de medewerkers van het SW bedrijf de gemakkelijkste medewerkers en zegt dat 
het geen rompslomp geeft voor de werkgever. Er is een contract en er komt iedere 
maand een rekening. Er werken drie WSW’ers bij het zwembad en deze medewerkers 
hadden al de nodige werkervaring. Er heeft een goede match plaatsgevonden met de 
eigen medewerkers en ze worden overal bij betrokken. Als je aan de voorkant geen 
verschil creëert dan vindt er een goede integratie plaats. Dennis raadt het werken met 
WSW’ers zeker aan. WSW’ers doen hun werk met passie en ze zijn zeer gemotiveerd. Er 
waren geen werkaanpassingen nodig. De werkinstructies zijn wel in Jip en Janneke taal 
omgezet. 

SW bedrijf aan het woord 
Corine Vermeij, bedrijfsdirecteur van FrisFacilitair – onderdeel van de moederholding 
Drechtwerk. Via deze sociale werkplaats worden mensen met een verstandelijke, 
psychische of lichamelijke beperking de mogelijkheid geboden onder aangepaste 
omstandigheden aan het werk te gaan. Corine geeft aan dat delen van het gebouw 
worden schoongemaakt via FrisFacilitair. Het is repeterend werk en heel duidelijk voor de 
medewerkers wat van hen verwacht wordt. Het is niet geschikt voor iedereen. Dit werk 
moet je wel zelfstandig kunnen doen. De mensen worden begeleid vanuit het SW bedrijf. 

 


