
WEBINAR BESCHUT WERK 

WAT EN HOE? 



Voorstellen gasten 



• U meer inzicht geven in de achtergronden, 

randvoorwaarden en vooral HOE aan de slag 

te kunnen beschut werk. 

Doel webinar 



• Vragen stellen via ‘Stel een vraag’-box 

• Technische vragen: helptab rechtsboven 

• Webinar na afloop on demand beschikbaar 

 

• Poll: Wie wint in de halve finale, Frankrijk of 

Duitsland?  

Frankrijk 

Duitsland 

Algemene mededelingen 



• Over beschut werk – door SZW  

– Waarom?  

– Voor wie?  

– Financiering 

– Verplichting 

• Uitvoering beschut werk door gemeente 

Leiden 

• Uitvoering beschut werk door gemeente 

Wageningen 

Agenda 



• Poll: Wie wint in de halve finale, Frankrijk of 

Duitsland?  

 

Frankrijk 

Duitsland 

 

Resultaten Poll 



 
 

Inhoud 

1.Waarom beschut werk? 
2.Voor wie is beschut werk 

bedoeld? 
3.Welke financiële middelen 

zijn beschikbaar 
4.Wordt beschut werk 

verplicht? 
 



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 (op een dienstbetrekking) 

 

• Mensen moet maatwerk worden geboden 

 

• Mogelijkheden van mensen maximaal benutten 
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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  

 

- Verschil met dagbesteding 
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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) 

• 2000 euro per fte per jaar bij een loon tussen de 100-110% Wml 

• 1000 euro per fte per jaar bij een loon tussen de 110-120% Wml 

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

• Eventueel additionele middelen van gemeenten 
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Verplichting beschut werk  

 

• Resultaten onderzoek Inspectie SZW 

 

• 3 maatregelen vormen 1 geheel: 

Verplichten beschut werk 

Openstellen praktijkroute 

Afschaffen herbezettingsvoorwaarde 

 

• Mogelijke aanpassingen in wetsvoorstel (onder voorbehoud) 

• Inwoner kan zelf een advies beschut werk bij UWV aanvragen 

• Als de behoefte er is, moet gemeente beschut werk 
aanbieden 
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• Bent u bezig met beschut werk in uw 

gemeente? 

 

Ja  

Nee 

Poll 



• Waarom maken jullie werk van beschut 

werk? 

Vraag aan Bas van Drooge - Leiden  



• Bent u bezig met beschut werk in uw 

gemeente? 

 

Ja  

Nee 

Resultaten Poll 



Bas van Drooge 

Directeur DZB Leiden 



• Ambtelijke discussiegroepen over beleidsstuk 

P-wet o.l.v. Werk en Inkomen en 

uitvoeringsstuk o.l.v. SW-bedrijf. SW-bedrijf is 

afdeling gemeente dus Directeur SW is collega 

van Directeur Cluster Participatie en 

Maatschappelijke Ondersteuning 

• Gezamenlijke discussie met wethouder over 

beide stukken 

• Beleidsstuk naar Raad voor besluitvorming en 

Uitvoetingsplan naar BenW voor besluitvorming 

 

Besluitvormingsproces gemeente Leiden 



• Start gezamenlijk 'managementteam' van 

directeuren SW en sociale diensten ca. jaar 

voor P-wet. Selectie van thema's wordt in 

afstemming voorbereid voor besluiten 

(loonwaardebepalingsinstrument, 

afstemming werkgeversbenadering als 

eersten) 

• Start werkbedrijf in 2015 met bestuurlijke 

partners. 

 

Samenwerking arbeidsmarktregio: 

 



• Welke rol speelt het Regionaal Werkbedrijf bij 

de uitvoering van beschut werk in uw 

gemeente? 

 

 Geen 

 Zij monitoren de aantallen 

 Zij denken en beslissen actief mee over 

vormgeven beschut werk  

Poll 



 

• Hoe hebben jullie de samenwerking met 

UWV vormgegeven in het kader van de 

indicatiestelling? 

Vraag aan Rabea Ubachs - Wageningen 



• Welke rol speelt het Regionaal Werkbedrijf bij 

de uitvoering van beschut werk in uw 

gemeente? 

 

 Geen 

 Zij monitoren de aantallen 

 Zij denken en beslissen actief mee over 

vormgeven beschut werk  

Resultaten Poll 



Rabea Ubachs 

Strategisch adviseur gemeente 

Wageningen 



• Participatiewet beleidsmatig onderdeel van 

integraal beleid drie decentralisaties; 

• uitgangspunt beleid: maatwerk en 

keuzevrijheid; 

• Beschut werk maatwerkoplossing; 

• Artikel in re-integratieverordening; 

• Verordening vastgesteld door gemeenteraad; 

• College heeft instrumenten vastgesteld; 

• Geen beperkingen in aantallen. 

 

Hoe is het besluitvormingsproces gegaan? 

 



• Keuze om beschut werk geen onderdeel van 

thema’s AMR; 

• Start werkbedrijf in 2015 met bestuurlijke 

partners: netwerkorganisatie; 

 

• Gemeenten: focus op 

werkzoekendendienstverlening 

• AMR: focus op werkgeversdienstverlening; 

• RWB: focus op garantiebanen. 

 

Samenwerking arbeidsmarktregio: 

 



• Op welk niveau maakt u afspraken over 

beschut werk in uw regio? 

 

Regionaal   

Sub-regionaal  

Gemeentelijk 

N.v.t. 

 

 

Poll 



• Stel dat beschut werk straks verplicht wordt, 

wat heeft u dan nodig voor een goede 

uitvoering?  

 

Slotvraag 



• Op welk niveau maakt u afspraken over 

beschut werk in uw regio? 

 

Regionaal   

Sub-regionaal  

Gemeentelijk 

N.v.t. 

 

 

Resultaten Poll 



• Meer informatie over beschut werk in de 

toolkit op samenvoordeklant.nl 

http://www.samenvoordeklant.nl/werkgeversd

ienstverlening/toolbox/beschut-werken  

• Onbeantwoorde vragen 

• On demand terug kijken 

• Praktijkdagen: 6 oktober en 8 december 

http://www.samenvoordeklant.nl/agenda/prak

tijkdagen  

• Dank aan Judith, Bas, Rabea en u 

Afronding 
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• Stel dat beschut werk straks verplicht wordt, 

wat heeft u dan nodig voor een goede 

uitvoering?  

 

Resultaten slotvraag 



• ProgrammaraadJournaal 

http://www.samenvoordeklant.nl/nieuws/nieu

wsbrief-programmaraadjournaal  

• Contact: info@samenvoordeklant.nl 

• Evaluatie 

 

Tot slot 

 

Bedankt! 
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