
Beschut werk in de Rijnstreek
Alphen aan den Rijn, Kaag & Braassem en Nieuwkoop



Beleidskeuzes

• Inzet voorziening beschut werk vanaf 2016
• 2016 - 2017: Keuze voor SW-bedrijf 
• Per 1-1-2018: uitvoeringsorganisatie 

Rijnvicus
• Ministeriële regeling is leidend
• Wachtlijst bij meer positieve adviezen 

beschut werk
• Inzetten op doorgroei en ontwikkeling



Doelgroep beschut werk

• Criteria vastgesteld door de P-wet leidend
• Maatwerk aansluitend op mogelijkheden en 

beperkingen van de klant
• Via diagnoseplek screening op motivatie/ 

uren/ belastbaarheid
• Uitgaande van 30% loonwaarde
• In staat om min 4 dagdelen te werken (12 

uur per week)



Rechtspositie van de doelgroep

• Diagnoseplek met behoud van uitkering
• Eerst een aanstelling van 6 of 12 maanden
• Vaste aanstelling indien voldoende passend 

binnen Beschut werk kaders
• Inkomen op basis van 100% WML zonder 

doorloop in tredes. Aandachtspunt: uitbetaling 
WAJONG

• Geen CAO van toepassing
• Mogelijkheid doorstromen naar een baan ihkv 

banenafspraak 



Feiten en cijfers 

Verplichting 2017 Verplichting 2018

Alphen aan den Rijn 15 27

Kaag & Braassem 2 3

Nieuwkoop 2 4

Totaal 19 34

Taakstelling 2017/2018



Gerealiseerde werkplekken beschut in 2016 

Alphen aan 
den Rijn

Kaag & 
Braassem

Nieuwkoop Totaal

Beschut werk (het aantal 
mensen)

8 0 4 12

Beschut werk in 
gerealiseerde 
dienstverbanden (31 
uur)

6,65 0 3,48 10,13

Alphen aan 
den Rijn

Kaag & 
Braassem

Nieuwkoop Totaal

Beschut werk (het aantal 
mensen)

13 0 0 13

Beschut werk in 
gerealiseerde 
dienstverbanden (31 
uur)

9,03 0 0 9,03

Gerealiseerde werkplekken beschut in 2017 



Realisatie tot en met eind december 2017

Alphen aan 
den Rijn

Kaag & 
Braassem

Nieuwkoop Totaal

Beschut werk (het aantal 
mensen)

19 0 4 23
 

Beschut werk in 
gerealiseerde 
dienstverbanden (31 
uur)

14,97 0 3,48 18,45



Meer feiten en cijfers 

WAJONG WSW P-wet NUG Overige uitkering Jongeren
< 27

Aantallen 6 9 7 9 2 13



Werkproces beschut werk (apart gepresenteerd)



Wat hebben we geleerd
• Zeer gemotiveerde doelgroep
• Intensief proces 
• Multidisciplinaire integrale aanpak: 

• Zoek samenwerking met scholen
• Zoek samenwerking met UWV
• Zoek samenwerking met hulpverlening /GGZ
• Betrek intensief het netwerk van de klant
• Zorg dat randvoorwaarden goed geregeld 

zijn (bv schuldenproblematiek e.d.)
• Complexe problematiek: uitdaging voor 

werkleiding
• Ontwikkeling is zeker mogelijk



Knelpunten

• Uitbetaling WAJONG kandidaten
• Wachtlijst beschut werk
• Zelfmelders lastig in beeld te krijgen
• Plaatsing geïndiceerde beschut werk met complexe 

problematiek
• Andere vaardigheden werkleiding nodig
• Productieniveau lager, omslag in bedrijf
• Financiën 



• Presentaties beschikbaar op dinsdag 13 maart op 
www.samenvoordeklant.nl

 

• Praktijkdag donderdag 7 juni in Gooiland te 
Hilversum  

• SVP evaluatieformulier invullen

• Een inspirerende dag gewenst!

Tot slot

http://www.samenvoordeklant.nl/
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