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1. Korte kennismaking

2. Resultaten maatschappelijke kosten-batenanalyse 

(MKBA):

– Effecten beschut werk versus een uitkering

– Wat betekent dit voor mensen uit de doelgroep?

– Aan welke ‘knoppen’ kan een gemeente draaien?

3. Interactieve casus: wat is de optimale inzet van beschut 

werk?

4. Hoe kan deze MKBA gemeente helpen bij keuzes?

Agenda sessie

3 groepen



Hoe wordt beschut werk ingezet in uw gemeente?

• Als een participatie-instrument óf als voorziening?

• Via Sw-bedrijf óf via sociale onderneming óf via andere 

aanbieders?

• gaat ten koste van participatie-budget óf

is een waardevol instrument voor de doelgroep óf

is geschikt voor een grotere groep met afstand tot de 

arbeidsmarkt?

Korte kennismaking



1. Discussie over beschut werk onderbouwen / 

objectiveren

2. Inzicht geven in maatschappelijke en financiële 

toegevoegde waarde van beschut werk t.o.v. andere 

instrumenten

Opdrachtgevers: 

Doel maatschappelijke kosten-batenanalyse



1. Mensen die alleen kunnen werken (arbeidsvermogen!) 

in beschutte omgeving onder aangepaste 

omstandigheden

2. Indicatiestelling (toets door UWV)

3. Werk in dienstbetrekking

4. Besluit college B&W + plaatsing werkplek

(minimum aantal plekken vanuit Rijk)

Rutte III: 20.000 extra beschutte werkplekken

Nieuw beschut werk (participatiewet art.10)



Werk/prestatie Thuiszitten

Loon Uitkering

Meer 

participatie

Minder

participatie

Sociale 

contacten met 

collega’s

Geen sociale 

contacten met 

collega’s

Hogere kosten 

gemeente per 

persoon

Lagere kosten 

gemeente per

persoon

Begeleiding Geen 

begeleiding

Reistijd Geen reistijd

3

Belanghebbenden:2

Doelgroep

Gemeente

Werkgever

Buurt/ wijk

Mantelzorgers

Omgeving (gezin, familie, 

buren, vrienden)

UWV

Rijksoverheid

Zorgverzekeraars

4

Beschut 

werk
Uitkering

Gezondheid & welzijn

individu / huishouden / 

mantelzorger

Schulden

Overlast en 

criminaliteit

Koopkracht huishouden

Kosten gemeente, UWV

Effect werkgever

Ontwikkelpotentie

Belangrijkste effecten:

Verschillen:

Beschut werk vergeleken met een uitkering1

Werk/prestatie Thuiszitten

Loon Uitkering

Meer 

participatie

Minder

participatie

Sociale 

contacten met 

collega’s

Geen sociale 

contacten met 

collega’s

Hogere kosten 

gemeente per 

persoon

Lagere kosten 

gemeente per

persoon

Begeleiding Geen 

begeleiding

Reistijd Geen reistijd



Effecten voor Kees (33 jaar, NAH, 20 uur p.w.)

Extra kosten Extra besparingen / baten

Loonkostensubsidie (20% LW) € 10.500

Begeleidingskosten € 5.800

Extra uitvoeringskosten € 1.500

€ 17.800

Meer eigenwaarde +

Besparing uitkering € 9.500

Extra productiewaarde € 2.100

Betere gezondheid € 780

Betere kwaliteit van leven € 4.900

Ontwikkelmogelijkheid Beperkt

Besparing mantelzorg € 400

Besparing maatsch. werk € 550

€ 18.230

Maatschappelijk effect + € 430 + eigenwaarde



Persona Kosten Baten Saldo Overig

Shirley (18 jaar, LVB, Nugger) € 25.600 € 14.880 -€ 10.720 + eigenw.

+ ontw. mog.

- 32 uur p/w, 30% loonwaarde Geen besparing uitkering

Persona Kosten Baten Saldo Overig

Shirley (18 jaar, LVB, Nugger) € 25.600 € 14.880 -€ 10.720 + eigenw.

+ ontw. mog.

- 32 uur p/w, 30% loonwaarde Geen besparing uitkering

Fatima (41 jaar, autisme, bijstand) € 18.300 € 22.430 +€ 4.130 + eigenw.

ontw. mog.?

- 28 uur p/w, 50% loonwaarde Volledig uit uitkering

Persona Kosten Baten Saldo Overig

Shirley (18 jaar, LVB, Nugger) € 25.600 € 14.880 -€ 10.720 + eigenw.

+ ontw. mog.

- 32 uur p/w, 30% loonwaarde Geen besparing uitkering

Fatima (41 jaar, autisme, bijstand) € 18.300 € 22.430 +€ 4.130 + eigenw.

ontw. mog.?

- 28 uur p/w, 50% loonwaarde Volledig uit uitkering

Martijn (47 jaar, psychische aand., 

bijstand)

€ 21.100 € 19.180 -€ 1.920 + eigenw.

+ ontw. mog.

- 24 uur p/w, 20% loonwaarde Niet uit uitkering

Persona Kosten Baten Saldo Overig

Shirley (18 jaar, LVB, Nugger) € 25.600 € 14.880 -€ 10.720 + eigenw. 

+ ontw. mog.

- 32 uur p/w, 30% loonwaarde Geen besparing uitkering

Fatima (41 jaar, autisme, bijstand) € 18.300 € 22.430 +€ 4.130 + eigenw. 

ontw. mog?

- 28 uur p/w, 50% loonwaarde Volledig uit uitkering

Martijn (47 jaar, psychische aand., 

bijstand)

€ 21.100 € 19.180 -€ 1.920 + eigenw. 

+ ontw. mog.

- 24 uur p/w, 20% loonwaarde Niet uit uitkering

Ahmed (53 jaar, laaggeletterd, 

bijstand)

€ 15.200 € 16.530 +€ 1.330 + eigenw.

- 18 uur p/w, 30% loonwaarde Niet uit uitkering

Effecten voor andere persona



Belangrijkste ‘knoppen’:

1. Dienstverband

2. Arbeids / verdienvermogen

3. Welke personen toeleiden naar beschut werk?

Grote onbekende: ontwikkelmogelijkheid / kans op 

doorstroming

Algemeen beeld: veel variatie bij doelgroep



Gemeente X, optimale inzet van beschut werk, voor:

1. Financieel perspectief van de gemeente

2. Perspectief van de persoon / doelgroep zelf

3. Maatschappelijk perspectief (alle kosten en baten)

Knoppen: welke personen, % dvb

Casus: optimale inzet van beschut werk? 



1. Financieel perspectief van de gemeente:

2. Perspectief van de persoon / doelgroep zelf:

3. Maatschappelijk perspectief (alle kosten en baten):

Terugkoppeling casus: optimale inzet?



1. Financieel perspectief van de gemeente:

2. Perspectief van de persoon / doelgroep zelf:

3. Maatschappelijk perspectief (alle kosten en baten):

Wat is het perspectief van uw gemeente?

Terugkoppeling casus: optimale inzet?



Hoe kan MKBA gemeente helpen bij keuzes?



1. Hoe zet ik beschut werk optimaal in? Voor wie?

2. Wanneer gebruik ik arbeidsmatige dagbesteding?

3. Welke mogelijkheden zijn er om de 

verdiencapaciteit van deelnemers te verhogen?

4. Welke meerwaarde heeft beschut werk voor de 

verschillende betrokkenen / partijen?

5. Hoe richt ik beschut werkplekken in en hoeveel?

Of vraag ons contact met u op te nemen

Neem contact met ons op, bij vragen over:



Dank voor uw plezierige en constructieve bijdrage!

Wilt u het MKBA-rapport digitaal krijgen?

-> Laat uw kaartje / gegevens achter

e.buckmann@kokxdevoogd.nl

06 51 17 63 57

Afsluiting

mailto:e.buckmann@kokxdevoogd.nl



