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De opdracht  

• Maak een rapport met praktijkvoorbeelden van  
Beschut werk in uitvoering  

• Maak de cases vergelijkbaar op de volgende 
onderwerpen:  
– Beleidskeuzes van de gemeente 

– De rolverdeling tussen beleid en uitvoering  

– De afbakening van de doelgroep 

– De rechtspositie  

– De werkplek  

– De financiering van beschut werk  

 



De cases  

• Almere  

• Apeldoorn  

• Den Bosch   

• Den Haag  

• Leiden   

• Rotterdam  

• Venray, Horst aan de Maas, Peel en Maas 



Beleidskeuzes van de gemeenten  

• Ons aandeel in het quotum realiseren  
• Middelen voor beschut werk volledig inzetten  
• Volume voor de eerste vier jaar bepaald  
• Eerst terug naar ons aandeel in het quotum; dan 

invullen 
 

• Alleen bij private werkgevers / aanbesteding 
– Verplichte koppeling arbeidsmatige dagbesteding en BW  

• Alles, of het meeste, via ons SW-bedrijf  
• Naast formatie BW ook formatie voor doelgroepen 

register / garantiebanen  
 



De rolverdeling tussen beleid en 
uitvoering 

• Driehoek gemeente, uitvoeringsorganisatie en 
private werkgevers  

– De aanbestedingsroute; voordragen voor indicatie, 
contracteren, plaatsen en LW meting  

– De hoofdaannemers route: alle werknemers met 
indicatie BW plaatsen bij / via (eigen) SW bedrijf 

– Rechtstreeks bij reguliere werkgevers  

 

Wat genereert volume?  



De afbakening van de doelgroep  

• Alle cases lopen via indicatie route UWV  
• Welke aanvliegroute?  

– Beschut werk als eindstation   

• Welke aanvullende criteria voor aanvraag 
indicatie?  
– Loonwaarde tussen 30 – 60% WML  
– Uit de uitkering door omvang dienstverband 
– Minimaal 4 dagdelen  
– Dienstverband 24 tot 28 u: uit de uitkering   
– Zelfstandig kunnen reizen naar en van het werk  



De rechtspositie van de doelgroep 

• 1e kwartaal, 1e jaar met behoud van uitkering  

• Arbeidsovereenkomst volgens ABW bij SW bedrijf  

• Arbeidsovereenkomst volgens ABW bij stichting 
onder SW-bedrijf  

• Aanstelling als ambtenaar  

• Tijdelijke dienstverbanden met intentie tot 
omzetting voor onbepaalde tijd  

• Max 23 maanden bij de start  

 

 



De werkplek  

• Bij aanbesteding altijd bij een derde partij  

• Primair bij het SW-bedrijf; die plaatst uit naar 
reguliere werkgevers  



De financiering van BW in de praktijk  

• Aanbesteding: LKS + begeleidingsbudget per persoon € 
7.600,- pppj in 2016  

• Jaarlijkse prognose van de uitvoeringskosten en 
verwacht tekort; gemeente is risico drager:  
– Lks + budget begeleiding + € 1.000,- tekort in 2015 

• Gestart met afspraak:  
– 1e jaar met behoud van uitkering, daarna LKS + € 4.500,- 

per plek per jaar (plek is 0,7 FTE) 

• Gestart met afspraak:  
– instroom met volledig loon betaald door gemeente, dan 

LW meting en verrekenen, dan LKS op maat en minder dan 
€ 4.250,- pppj  



Bandbreedte exploitaties  

• Opbrengst plaatsingsbonus en LIV niet 
meegenomen  

• Financiële afspraken in de context zien  

• LKS en begeleidingsbudget € 4000,- pppj 

• LKS en € 8.500,- per plek per jaar: tekort 2015 
€ 1.000,- per fte  

• LKS en € 8.500,- per plek, verwacht tekort:      
€ 7.000,- per fte per jaar; maar … 

 



Interesse en vragen?  

• Interesse?  

– U krijgt het rapport bij vertrek tegen inlevering 
van uw badge 

• Vragen: dat kan nu, of straks 1:1 in de zaal  


