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Belangrijkste wet- en regelgeving

Ministerie van SZW
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5. Verantwoordelijkheidsverdeling gemeenten 

en UWV tav UWV-klanten
6. Financiering
7. Wat u ook wilt weten

Programma



• Werk in een beschutte omgeving onder 
aangepaste omstandigheden

• Voor mensen met een beperking die wel  
kunnen werken maar niet bij een reguliere 
werkgever

• Dienstbetrekking
• Aansluiten bij behoefte, middelen voor 

structureel ruim 30.000 plekken

Wat is beschut werk?



Regulier werk Beschut werk Dagbesteding

Voor mensen die klaar 
zijn om te werken bij 
gewone werkgevers

Voor mensen die klaar
zijn om te werken onder 
beschutte 
omstandigheden

Voor mensen die (nog) 
niet klaar zijn om te 
werken

Dienstbetrekking vaak
met loonkostensubsidie 
en begeleiding

Dienstbetrekking vaak 
met loonkostensubsidie 
en intensieve 
begeleiding en/of 
aanpassingen

Geen dienstbetrekking

Voor doelgroep 
banenafspraak: UWV-
indicatie

Advies beschut werk van 
UWV (aanvraag door 
betrokkene of door 
gemeente)

Indicatie gemeenten 
(WMO)

Wat is beschut werk? (2)



• Na positief advies UWV, gemeente verplicht 
tot aanbieden beschut werk

• Iemand kan zelf advies aanvragen bij UWV
• Aantallen per gemeente in ministeriële 

regeling

• Ongewijzigd: Gemeentelijke beleidsvrijheid 
inrichting beschut werk (SW, werkgever etc.)

Wat is er gewijzigd in de Participatiewet?



Mensen met geldende indicatie Wsw die zich 
bij UWV melden:

- Positief advies bij eerdere Wsw-indicatie 
beschut werk

- Negatief advies bij eerdere Wsw-indicatie 
begeleid werken

 Zonder beoordeling door UWV, direct advies

Besluit advisering beschut werk



Ministeriële regeling en ingroeipad

Aantallen te realiseren per gemeente: 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-4882.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-4882.html


• Ingroeipad: niet gerealiseerde aantallen 
2015-2016 worden in 5 jaar ingehaald

• Gemiddeld dienstverband 31 uur per week

Ministeriële regeling en ingroeipad (2)



Beschikbare financieringsmiddelen:
• Integratie-uitkering sociaal domein 

(begeleiding, voorzieningen)
• I-deel (loonkosten)
• Loonwaarde van de werknemer
• Lage Inkomens Voordeel (LIV)
• Bonus beschut werk
• Additionele middelen gemeenten

Financiering



Bij positief advies biedt gemeente beschut werk
– Wajongers:  

Loondispensatie via UWV-
– Andere UWV-uitkering: 

Loonkostensubsidie gemeente 

Jobcoaching? Overige voorzieningen? 

Gesprek loopt nog

Verantwoordelijkheidsverdeling gemeenten en UWV tav UWV-klanten



• Wat als de behoefte groter of kleiner is dan 
de aantallen van de ministeriële regeling?

• Is er voor beschut werk ook een no risk polis 
via UWV?

• Voorlichtingstraject gericht op einddoelgroep, 
sociale omgeving en professionals

• Andere vragen???

Wat u ook wilt weten
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