
BESCHUT	  WERKEN	  

•  Een	  discussie	  waard!!!!	  





Beleidsvrijheid	  gemeenten	  

•  Maximaal	  
•  Feitelijk	  alleen	  verplichDng	  tot	  beleid	  
•  Vaststellen	  verordening	  



Beleidsvrijheid	  gemeenten	  

•  Geen	  taakstelling	  per	  gemeente	  
•  Regionale	  verschillen	  
•  Monitor	  op	  Macro	  niveau	  



Doel	  

•  Structureel	  30.000	  plaatsen	  
•  Geleidelijke	  opbouw/aNouw	  sw	  
•  Stad	  van	  100.000	  inwoners	  
-‐	  5	  plaatsen	  in	  2015	  
-‐	  jaarlijks	  +	  10.	  



Doelgroep	  beschut	  werken	  

•  Loonwaarde	  <	  100%	  
•  Werkgever	  neemt	  persoon	  niet	  in	  dienst	  
vanwege	  
-‐	  mate	  van	  werkplekaanpassing	  
-‐	  mate	  van	  begeleiding	  



Beoordeling	  UWV	  

•  Geen	  loonwaarde	  –	  Wajong	  2015?	  
•  Aangewezen	  op	  Wmo	  2015	  
•  Eventueel	  dagbesteding	  



Beoordeling	  UWV	  

•  Wel	  doelgroep	  
•  Gemeente	  hee[	  plaatsingsplicht	  
•  Vrijheid	  bij	  invulling	  
-‐	  eigen	  organisaDe	  (sw	  bedrijf)	  
-‐	  werkgevers	  (ook	  op	  wijkniveau)	  



OrganisaDe	  

•  Inspanning	  Regionaal	  Werkbedrijf	  	  
•  Gemeente	  regisseert	  en	  voert	  uit	  
•  UWV	  adviseert	  



Verordening	  

•  Welke	  wijze	  doelgroep	  vaststellen	  
•  Welke	  andere	  voorzieningen	  	  
•  Wijze	  vaststellen	  omvang	  	  
•  Overleg	  met	  cliëntenraad	  	  



Werkproces	  

•  Gemeente	  draagt	  voor	  
•  UWV	  indiceert	  €	  990,-‐	  
-‐	  maak	  afspraken	  integraal	  advies	  

•  Gemeente	  plaatst	  in	  dienstbetrekking	  



Kenmerken	  beschut	  werk	  

•  Werk	  in	  dienstbetrekking	  
•  Koppeling	  aan	  CAO	  
•  Gemeente	  	  =	  werkgever	  
•  Invulling	  CAO	  door	  sociale	  partners	  



Kenmerken	  beschut	  werk	  

•  Mate	  van	  begeleiding	  bepalend	  
•  Niet	  het	  soort	  werk	  



RelaDe	  met	  garanDebanen	  

•  Beschut	  werk	  is	  geen	  onderdeel	  van	  de	  
125.000	  banen	  

•  Extra	  WSW	  deta’s	  tellen	  alleen	  mee	  voor	  
garanDebaan	  tot	  niveau	  invulling	  beschut	  
werk	  

•  Scheiding	  tussen	  doelgroepregister	  en	  
indicaDe	  beschut	  werk	  



Financiering	  

•  Loonkostensubsidie	  uit	  Buig	  
-‐	  Rijk	  gaat	  uit	  van	  70%	  subsidie	  
-‐	  loonwaarde	  kan	  hoger	  liggen	  

•  Begeleiding	  €	  8.500	  uit	  p-‐middelen	  



Plaats	  in	  p	  beleid	  vrijheid	  van	  beleid	  

•  Betaald	  werk	  ongesubsidieerd	  >100%	  
•  GaranDebaan	  50	  –	  100%	  
•  Beschut	  Werk	  30	  -‐	  	  	  	  50%	  
•  Sociale	  AcDvering	  <30%	  
•  Dagbesteding	  	  <30%	  



Combi	  met	  3	  D	  
Voorbeelden	  

•  WMO	  2015	  	  
-‐	  gezamenlijke	  infrastructuur,	  begeleiding,	  vervoer	  

•  Jeugdzorg	  
-‐	  Groep	  LVG	  met	  arbeidsvermogen	  



Argumenten	  

•  “zwakke”doelgroep	  krijgt	  kans	  
•  Draagvlak	  
•  Minder	  beroep	  andere	  voorzieningen	  
•  Rijk	  stelt	  geld	  beschikbaar	  
•  Compleet	  aanbod	  	  
•  Kans	  op	  doorstroom	  
•  Mogelijkheden	  benunen	  SW	  infrastructuur	  
•  Minder	  druk	  op	  dagbesteding	  
•  Minder	  uitkeringsgerechDgden	  



Argumenten	  

•  Duur	  /	  niet	  rendabel	  te	  organiseren	  
•  Langdurige	  verplichDng	  
•  Schonen	  binnen	  doelgroep	  arbeidsbeperkten	  
•  Meer	  uitstroom	  mogelijk	  met	  hetzelfde	  geld	  





Stelling	  

De	  invulling	  van	  Beschut	  Werken	  mag	  zich	  
niet	  beperken	  tot	  een	  louter	  financiële	  
discussie	  



Meer	  informaDe	  

•  www.samenvoordeklant.nl	  
•  	  	  	  	  	  	  	  @samenvdklant	  
•  E-‐mail:	  pwet@samenvoordeklant.nl	  
•  Schrijf	  in	  voor	  het	  ProgrammaraadJournaal	  
•  Laatste	  implementaDedag	  2014:	  
– Vrijdag	  12/12	  in	  Utrecht	  met	  9	  sessies,	  
InformaDemarkt	  en	  Plenaire	  sessie	  met	  
bestuurders	  van	  de	  35	  arbeidsmarktregio’s	  en	  
staatssecretaris	  Klijnsma	  	  


