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Beschut Werken werkt 
in Almere 



Almeerse aanpak 

• Doelgroep Beschut Werk Almere: loonwaarde 20-
50% 

• Inkooptraject doorlopen in 2014 via een openbare 
aanbesteding 

• Gecombineerde aanbesteding met arbeidsmatige 
dagbesteding 

• 23 aanbieders ingeschreven -> aanbieder = 
werkgever 

• Prioriteit: wachtlijst oude sw-geindiceerden en 
kwetsbare jongeren aangewezen op Beschut Werk 
 



Resultaat na eerste jaar 

 
• 2015 realisatie 10 werkplekken afgerond 
• 2016 budget én werkplekken en de mensen voor 20 additionele 

plaatsingen in 2016 
• Beschutwerkers benutten verdiencapaciteit 
• Beschutwerkers ontwikkelen zich (ik doe er toe!) 
• Ruime keuze aan geschikte werkgevers (bijna 30) 
• Wijkteams en klantmanagers werken nauw samen 
• Contracten zijn voor 2016 verlengd met mogelijkheid voor nieuwe 

aanbieders zich in te schrijven (2016 ca. 30 aanbieders) 

 



Waar onze eerste Beschutwerkers aan de slag 
zijn… 

Tomin: Sanna, Fred, Richard en 
Daphne 
 
Nieuwland (Almere Jungle): 
Tatjana, Onno, Pieter 
 
Kwintes / Groen en Meer: Arnold 
en Gerard 
 
Leger des Heils:  
André 

 



Succesfactoren 
• Aanbesteding gecombineerd met aanbesteding dagbesteding 

(aanmelding hele jaar mogelijk in 2016!) 
• Aansluiten bij werkgevers die arbeidsmatige dagbesteding ervaring 

hebben (met intensieve begeleiding bekend) 
• Inzet loonkostensubsidie, no risk regeling en begeleiding 
• Kennen van de mensen en hun mogelijkheden door klantmanager 

(belangrijk voor inschatting indicatie) 
• Alles valt of staat met een nauwe samenwerking werkgever, 

hulpverlening, gemeente. (direct om tafel wanneer nodig) 
• Kandidaat is zelf betrokken bij keuze (kiest zelf) voor werkgever die 

werkplek biedt 
• Goede relatie met de arbeidsdeskundige van het UWV. Korte lijnen 

en overleg voordat de aanvraag indicatie verstuurd wordt verhoogd 
de kans van slagen voor de aanvragen indicatie.  

 



Knelpunten en wensen 
• Beschut Werk is een dure voorziening zeker  i.r.t. afnemend 

participatiebudget en volume groei is langdurig 
• Kosten begeleiding werkgever zijn over 2015  €80.000 en lopen in 

2016 op naar €240.000. Is exclusief €80.000 gemeentelijk 
klantmanagement 

• We hebben meer behoefte aan meer samenhang tussen intake, 
financiering en doorstroming naar beschut óf regulier (begeleid) 
werk. 

• Proeftijd officieel 2 maanden in praktijk te kort voor 
loonwaardemeting  

• Moment van vaste aanstelling komt in zicht: wat dan? 
• Is het mogelijk om (financiële) prikkels in te bouwen die doorstroom 

bevorderen? 

 



Knelpunten en wensen 

• Reguliere, lokaal maatschappelijke, 
werkgevers en beschut werk 

• Beperkte plekken in relatie tot behoefte 
• Indicatie 
• Loslaten loonwaardepercentage 
• Toegang zowel arbeidsmatige dagbesteding 

als Beschut werk via Werk & Inkomen 
 



VRAGEN & INPUT 

Ervaringen uit het land 
 
Hoe het ook anders kan 
 
Welke andere toekomstige knelpunten te 
voorzien voor gemeenten 



Meer informatie 

• www.samenvoordeklant.nl 
•        @samenvdklant +          De Programmaraad 
• E-mail: info@samenvoordeklant.nl 
• Presentaties beschikbaar op 4 april 
• Volgende Praktijkdagen op: 

• 9 juni in Stadhuys Gouda 
• 6 oktober  
• 8 december 

• SVP evaluatieformulier invullen 
 

http://www.samenvoordeklant.nl/
mailto:info@samenvoordeklant.nl
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