
Beschut werk: Instrument of 

voorziening

Desirée Curfs



Banen bij WSW (NB: 1/3 = ook Wajonger)

Beschut dienstverlening deta begeleid

(tafelgebonden) werken

Beelden over beschut: tot 2015
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Banen bij Participatiewet (SA 2013)

Beelden over beschut: vanaf 2015
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Beschut werk: 30.000

Garantiebanen: 125.000

Regulier werk (met BG)



Meedoen bij P-wet

Beelden over beschut: van A naar B
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Indicatie beschut: kandidaat kan werken, maar heeft daarbij begeleiding of 

aanpassingen nodig die een gewone werkgever niet kan bieden

Beelden over beschut: instrument of voorziening
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Landelijke cijfers beschut werk

Jan 2016 – dec 2017 Werk op 31-12-2017

Aanvraag gemeente 733

Aanvraag burger 451

Totaal 1.184

Jan 2016 – mrt 2018 Positief 

advies

Negatief 

advies

Totaal

Aanvraag gemeente 1.256 377 1.633

Aanvraag burger 1.389 820 2.209

Totaal 2.645 1.197 3.842

Er wordt nog te weinig gebruik 

gemaakt van het instrument 

beschut werk. Het aantal 

aanvragen (landelijk) is tot nu toe:

Van deze positieve adviezen is tot 

nu toe slechts een deel van de 

mensen aan het werk:



Jongeren VSO / PRO

Inzicht:

Jongeren die vanuit school doorstromen naar 

werk vallen vaak snel uit of vinden geen 

passend werk

Zonder extra ondersteuning melden zij zich op 

hun 23e voor een uitkering



Doel: processen op elkaar afstemmen, rollen en 

verantwoordelijkheden afspreken

• Scholen

• Maatschappelijke instanties

• Stroomopwaarts 

• Werkgevers 

• UWV (tbv indicatiestelling)

Resultaat : garantiebaan, beschut werk of 

dagbesteding

Sluitende aanpak kwetsbare jongeren



Preventief -> Inzetten beschut na SOW-route

Gevolgen

• Jongeren worden laatste schooljaar actief opgepakt 

• Met werkgevers en in het werkleerbedrijf zoeken naar de beste plek 

• Intensieve begeleiding 

Jaar 1 

• SOW-Stageplek (intern en extern) 

• Samenwerking met school (gegevensuitwisseling en gezamenlijke inzet 

scholing en werk) 

• Inzet MEE coördinatie coach

• Inzet op uitstroom naar een garantiebaan waar mogelijk 

(werkgeversaanpak)

Voorbeeld Stroomopwaarts: SOW-route (1)



Jaar 2 

• Bieden van een betaalde garantiebaan in of via het werkleerbedrijf 

• Focus op uitstroom naar garantiebaan 

• Waar nodig indicatie beschut werk/dagbesteding 

Kansen 

• Jongeren behouden hun opgedane vaardigheden 

• Ontwikkelen van werknemersvaardigheden en individuele ontwikkeling 

• Minder beschutte plekken – hoger maatschappelijk rendement 

• Samenwerking scholen, maatschappelijk veld en werkgevers 

Risico’s 

• Grotere groep beschut dan beschikbare middelen 

• Te weinig garantiebanen 

• Samenwerking scholen, maatschappelijk veld en werkgevers

Inzetten beschut na SOW-route 



• Gebrek aan structuur van Praktijkschool 

jongeren (salaris en kostendelersnorm trigger 

moment)

• Rolverdeling school/ werkbedrijf en coach 

Mee vraagt duidelijke afbakening

• Meer jongeren zijn dankzij de begeleiding 

doorgestroomd naar garantiebaan 

(verwachting beschut)

Bijzondere bevindingen



• Indicatiestelling

• Ontbreken van landelijke kaderregeling 

arbeidsvoorwaarden

• Vangnet tussen beschut en garantiebaan

• Eenduidige regels voor werkgevers

Dilemma’s beschut werk



• Presentaties beschikbaar op dinsdag 12 juni

op www.samenvoordeklant.nl

• Praktijkdag donderdag 22 november in 

Muntgebouw in Utrecht

• SVP evaluatieformulier invullen

• Een inspirerende dag gewenst!

Tot slot

http://www.samenvoordeklant.nl/



