
Sessie 16: Hoe werkt beschut werk 

onder de Participatiewet



WAT WIL JE WETEN OVER……   



2 discussies:

• Financieel (kosten beschut)

– Hoogte vd kosten

– Dienstverband: vast vs tijdelijk, ‘gouden kooi’ vs

‘springplank’

– Onzekerheid: arbeidsvoorwaarden / cao

• Maatschappelijk (beschut vs alternatieven) 

– Waarde dienstverband / betaald werk

– ‘We kunnen meer mensen helpen als we het geld anders 

inzetten’

Introductie: ‘beschut moet’ of toch niet…?



Verschillende organisatievormen:

– Individueel of in groep intern of op locatie bij reguliere 

werkgevers (vb Apeldoorn, den Bosch)

– Individueel bij derden (vb Almere)

– Gedetacheerd bij start-ups (vb Leiden)

– Intern of gedetacheerd via sw-bedrijf (vb Rotterdam, 

Venray)

Uit: beschut werk in de praktijk

Diverse prille voorbeelden:



• Beoogd: 3200 plekken eind 2016

• Gerealiseerd in april 2016: 155 (inspectie SZW, juni 2016)

• Eindconclusie inspectie:

– Beschut werk komt tot nu toe zeer moeizaam van de grond 

door een combinatie van een trage start, problemen bij het 

vinden van voldoende kandidaten die ook naar oordeel van 

UWV aan de criteria voor beschut werk voldoen, diverse 

factoren die beschut werk in de ogen van gemeenten 

onaantrekkelijk maken en het voorhanden zijn van 

alternatieven onder de Participatiewet en de WMO die 

gemeenten aantrekkelijker vinden. 

Resultaten



Contouren AM match en haar omgeving

• AM match per 1 juli 2016 van start gegaan als opvolger van AM Groep

• Tot 1 juli 2016: succesvol als oude SW-organisatie (70% extern, 

winstgevend sinds 2003), 500 SW werknemers in dienst)

• Sterke economische regio met o.a. Schiphol, bloemenveiling, 

Amsterdam

• Actief voor 5 gemeenten (Haarlemmermeer, Amstelveen,  Uithoorn, 

Aalsmeer, Ouder Amstel) (+/-350.000 inwoners)

• Gemeenten willen vrijheid behouden om inkoop van dienstverlening al 

dan niet bij AM match te doen met uitzondering van doelgroep 40-70 

loonwaarde (verplicht onderbrengen bij AM match). 

• 40-70 loonwaarde is traditionele doelgroep SW (zo ervaren wij in onze 

regio)

Introductie AM-Match



Verdeling huidig personeelsbestand AM match – circa 475 medewerkers

• Intern; verpakken 18 % werkleider AM match

• Groen / schoonmaak 15 % werkleider AM match

• Groepsdetachering 33 % jobcoach AM match

• Individuele detachering 19 % jobcoach AM match

• Begeleid werken 15 % jobcoach AM match

Begeleid werken

• In dienst bij werkgever; conform CAO / arbeidsvoorwaarden werkgever

• Loonkostensubsidie voor verminderde productiviteit; op basis van Dariuz, 

jaarlijks te bepalen

• No Risk polis

• Als het niet lukt  terugkeer naar AM match

Achtergrond tot 1-7-16 resultaten WSW 



AM match en gemeenten hanteren drie groepen

• 0 – 40 % loonwaarde t.o.v. Wettelijk Minimum Loon (WML)

• 40 – 70 % loonwaarde t.o.v. WML

• 70 – 100 % loonwaarde t.o.v. WML

Opdracht AM match

• Doelgroep 40-70 bijstand in 6 weken naar regulier werk helpen

• Doelgroep huidige SW met bestaand dienstverband zo regulier mogelijk werken 

tegen hoogst mogelijke loonwaarde

• Doelgroep nieuw beschut op bescheiden schaal werkplek bieden, ambitie 

naar zo regulier mogelijk tegen hoogst mogelijke loonwaarde

Doel

• In dienst bij werkgevers

• In dienst bij werkgevers met loonkostensubsidie (LKS)

• Beperkt periode vanuit AM perspectief  dan in dienst bij werkgever

AM match biedt begeleiding (jobcoach) voor werkgever en werknemer / geen 

additionele kosten voor werkgever

Opgave AM Match vanaf 1-7-16 



Doelgroep 0 – 40 %

Kunnen zelfstandig niet meer dan 0 – 40 % van het WML verdienen

• (arbeidsmatige) dagbesteding

• Kunnen permanent niet werken

• Kunnen tijdelijk niet werken

• Doelgroep Participatiewet – beschut / beschut

AM Match blijf zich ook voor deze groep richten op zo regulier 

meedoen en schakelt instrumenten in om dit te realiseren

Participatiewet, 0 – 40 % loonwaarde



Doelgroep 40 – 70 %

1e prioriteit voor AM Match

Welke mensen brengt de gemeente in beeld bij AM Match

• Personen zonder doelgroepenregister indicatie

• Personen met doelgroepenregister indicatie  banenafspraak 

(bedrijfsleven 100.000 + overheid 25.000); loonwaarde meting 1x per 

jaar VTA

• Personen met doelgroepenregister indicatie  beschut / beschut 

(30.000 plaatsen te creëren; 2015 – 1.600 / werkelijk 44); loonwaarde 

meting 1x per 3 jaar

• Aanvraag doelgroepenregister via gemeente  UWV

Participatiewet, 40 – 70 % loonwaarde



• Een intensief trainingsprogramma van 6 weken (werken aan 

perspectief)

• Mix van theorie en praktijk

• Ontwikkeling van vaardigheid om zelf initiatief te nemen

• Vergroten vertrouwen in eigen mogelijkheden

• Kennis maken met echt werk en reguliere werkgevers

Ambitie, 40 – 70% & (hoe?)



De praktijkroute bij AM Match

1. Gemeente kwalificeert kandidaat als potentieel beschut (meestal 0-40)

2. Kandidaat start plaatsing op proef bij AM match op afdeling verpakking
A. gemeente vraagt gelijktijdig indicatie beschut en/of doelgroep verklaring aan

B. gemeente wacht met aanvraag beschut en/of doelgroep baanafspraak om uitkomst 

plaatsing op proef mee te nemen in overweging en argumentatie richting UWV

3. Afhankelijk van uitkomst plaatsing op proef en aanvraag beschut biedt 

AM match kandidaat een tijdelijk dienstverband aan (minimale 

voorwaarden)

4. Focus voor kandidaat (inmiddels werknemer) blijft zo regulier mogelijk 

werk en realiseren hoogst mogelijke loonwaarde

Beschut – Route AM Match



Resultaten periode 1 januari 2015 – heden

9 beschut aanvragen zijn toegekend, 9 personen tijdelijk in dienst bij AM 

Match gekomen

 3 personen alsnog gedetacheerd op individuele detachering 

 1  persoon in schoonmaakoperatie extern actief

 5 personen intern werkzaam

AMBITIE: doorstroom naar dienstverband bij externe werkgever 

Opmerkingen

 De meeste kandidaten nieuw beschut hierboven genoemd beschikten 

over een WSW-indicatie en stonden op de wachtlijst WSW op 31 

december 2014. 

 Detachering vanuit nieuw beschut vindt plaats tegen VTA loonwaarde

Beschut resultaten AM Match



Klijnsma: Gemeenten krijgen €34.000 van het Rijk (dit volstaat).

Op deze uitspraak is wel wat af te dingen, maar geld hoeft het 

probleem niet te zijn. Sluitende business-case heeft veel te maken 

met gerealiseerde NTW. Te realiseren NTW afhankelijk vd situatie:

• Gemiddeld ligt NTW intern / beschut rond de €5.000 pp

• 80% van de bedrijven heeft opbrengst boven de € 2.500 pp

• Statistisch verband tussen het % extern geplaatst en de NTW 

voor de interne afdelingen: 

– als het allergrootste deel van de populatie extern is 

geplaatst, dan betekent dat gemiddeld dat de NTW voor de 

resterende groep beperkter is

– Bij sommige gemeenten/ bedrijven kan sprake zijn van een 

hele lage NTW maar wordt dit veroorzaakt doordat er in dat 

bedrijf vooral sprake is van een (kleine) restcategorie.

Enkele macro cijfers over financiën



• Presentaties beschikbaar op maandag 10 okt

• Volgende Praktijkdag op 8 december in het 

Beatrixgebouw in Utrecht

• SVP evaluatieformulier invullen

• Een inspirerende dag gewenst!

Meer informatie




