
Het Advies indicatie beschut 
werk van UWV

Wilt u uw burger een baan aanbieden in een 
beschutte omgeving? En wilt u daarom weten 
of uw burger behoort tot de doelgroep van 
beschut werk? Dan kunt u een Advies indicatie 
beschut werk aanvragen bij UWV. 

U vraagt dit advies aan als u denkt dat uw burger alleen kan 
werken met aanpassingen en/of begeleiding die een 
reguliere werkgever niet kan bieden. UWV adviseert dan of 
uw burger uitsluitend in een beschutte omgeving kan werken. 

Wat onderzoekt UWV met het Advies indicatie 
beschut werk?
UWV onderzoekt welke mogelijkheden uw burger heeft 
om te werken en welke aanpassingen en/of begeleiding 
hij daarvoor nodig heeft. Als blijkt dat hij ondersteuning 
nodig heeft die een reguliere werkgever niet kan bieden, 
dan adviseert UWV u om uw burger alleen in een 
beschutte werkomgeving onder aangepaste 
omstandigheden te laten werken.

Het Advies indicatie beschut werk is een advies. De 
gemeente beslist vervolgens zelf of de burger een Indicatie 
beschut werk krijgt. Het advies zelf heeft ook geen recht-
streekse gevolgen voor de rechten en plichten van uw burger.

Voor wie is beschut werk bedoeld?
Beschut werk is bedoeld voor burgers die alleen kunnen 
werken met een vorm van ondersteuning die een 
reguliere werkgever niet kan bieden. Ook niet met de hulp 
van de gemeente of UWV. 
Om een Indicatie beschut werk te krijgen, moet uw burger 
voldoen aan de volgende voorwaarden:
•  Hij heeft een ziekte of handicap.

•  Hij kan niet werken bij een reguliere werkgever.  
Ook niet als hij begeleiding of een aangepaste 
werkplek krijgt.

•  Hij kan alleen werken in een beschutte omgeving. 

Soort dienst
Het Advies indicatie beschut werk is een wettelijke dienst 
en wordt gefinancierd door de Rijksoverheid. Het advies is 
voor de gemeente kosteloos.

Wilt u meer weten?
Wilt u meer informatie of een afspraak maken? 
Neem dan contact op met uw contactpersoon in uw
arbeidsmarktregio.

UWV
Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen voorbehouden.
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