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Waarom beschut werk? 

 

• Doel Participatiewet: Iedereen met arbeidsvermogen werkt 

 

• Stop instroom Wsw sinds 1 januari 2015 

 

• Altijd groep mensen met arbeidsvermogen die uitsluitend 
beschut kan werken 

 

• Mensen moet maatwerk worden geboden 

 

• Mogelijkheden van mensen maximaal benutten 
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Wat is beschut werk? 

 

Werk in een beschutte omgeving onder aangepaste 
omstandigheden (artikel 10b Participatiewet) 

 

Voorwaarden: 

• College draagt mensen voor een advies beschut werk voor aan 
UWV 

• UWV geeft positief advies 

• College besluit 

• College plaatst persoon in dienstbetrekking op beschut werkplek 



Voor wie is beschut werk bedoeld? 
 

Voor mensen die (nog) niet in een reguliere baan kunnen werken, 
ook niet met extra begeleiding en/of ondersteuning.  

 

• lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking 

• zodanig hoge mate van begeleiding of aanpassingen  

• dat niet van werkgever mag worden verwacht dat hij deze 
mensen in dienst neemt 

 

 Zegt niks over de hoogte van de productiviteit  

 

- Mensen met een UWV-uitkering 

- Verschil met Wsw 

- Verschil met dagbesteding 

Bovenregionale bijeenkomst beschut werk 
 

5 



Waar kan beschut werk worden georganiseerd? 

 

• bij de gemeente zelf 

• bij het Sw-bedrijf 

• NV, BV of stichting 

• anders 

 

In uitzonderlijke situatie bij werkgever 

- Hoewel het niet mag worden verwacht, kunnen werkgevers 
bereid zijn een beschut werkplek aan te bieden 

 via detachering 

 in dienst bij werkgever 
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Financiering beschut werk 

 

Per jaar zijn de volgende middelen beschikbaar: 

• Middelen voor begeleiding in het Participatiebudget (structureel) 

Gemiddeld € 8500,- per werknemer per jaar 

• Middelen voor loonkostensubsidie in het I-deel (structureel) 

€ 17.000 per werkplek uitgaande van loonwaarde van 30% 
Wml 

• Loonwaarde van de werknemer 

• Lage Inkomens Voordeel (LIV) vanaf 2017 (structureel) 

• Middelen uit de impuls beschut werk (€ 100 mln 2016-2020) 
(tijdelijk) 

• Eventueel additionele middelen van gemeenten 
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Rechtspositie en arbeidsvoorwaarden 

 

Beschut werk = dienstbetrekking 

 

• het arbeids- of ambtenarenrecht is van toepassing 

ontslaggronden, transitievergoeding 

 

• arbeidsvoorwaarden van de werkgever zijn van toepassing 

 

• tijdelijk contract is mogelijk (rekening houdend met Wet werk en  
zekerheid) 

 

• beloning (tenminste het Wml) 
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Aantallen beschut werk 

= gemiddeld aantal volledige jaarplekken 

 

• eind 2015: circa 1600 plekken 

• eind 2016: circa 3200 plekken 

(eea afhankelijk van moment in- en uitstroom) 
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2015 2016 2017 2018 2019 Structureel 

(2048) 

0,8 2,5 4,2 5,8 6,8 30,3 


