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DOEL VAN DE BIJEENKOMST 

• Met elkaar in gesprek  

• Spiegelen van keuzes en overwegingen 

• Op basis van voorbeelden uit de praktijk 



DOELSTELLING BESCHUT WERK 

• Structureel 30.000 plaatsen 

• Geleidelijke opbouw/afbouw 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 

 



VOORBEELD ZOETERMEER 

• regionaal vastgelegde uitgangspunten 

• ruimte voor individueel beleid per gemeente 

• randvoorwaarde: aanvullende middelen nodig 
bovenop middelen Rijk 



BESTUURLIJKE INZET 

• ‘mensen naar vermogen mee laten doen, als 
het kan door te werken’ 

• Maatwerk bij de keuze tussen onder meer: 

 - regulier werk 

 - beschut werk 

 - vrijwilligerswerk 

 - dagbesteding 

• Beschut werk is geen doel op zich 



BELEIDKEUZES 



BELEIDSKEUZES 

• Mensen met potentie de mogelijkheid bieden 
om zich op basis van het minimumloon verder 
te ontwikkelen 
 

• Beschut werk is dus om door te groeien naar 
baan met loonkostensubsidie (bijv ihkv 
Baanafspraak) 



PRAKTIJK 

• Eerst 2 – 3 maanden praktijkervaringsplek 

• Dan beslissing dagbesteding, vrijwilligerswerk, 
beschut werk of anders 

• Bij beschut werk: drie jaar in flexibele contracten 
(doorstroomdoel en onzekerheid Rijksbijdrage) 

• In drie jaar geen doorstroom: vast contract mogelijk 

• Geen full-time doelstelling: het gaat om meedoen, 
niet om uitstroom 

 



TOEKOMST 

• Onzekerheid over: 

– Aantallen 

– Financiën 

• Kijken naar andere manieren van vorm geven 
dan SW bedrijf. We hun kennis en expertise 
behouden  

• Vormgeven beschut werk bij reguliere 
werkgevers maakt kans op doorstroom groter 

 



DEELNEMERS AAN HET WOORD 

• Reflectie op voorbeeld Zoetermeer 
 

• Rol van beschut werk in jouw gemeente of 
regio 

 - mogelijke plaats in re-integratiebeleid 

 - hoe gaat het er uit zien? 


