
Geactualiseerde antwoorden Webinar beschut werk 
 
'Beschut werk: wat en hoe!' was de titel van het webinar dat de Programmaraad 7 juli 
2016 organiseerde. Tijdens dit webinar gaven de gemeenten Leiden en Wageningen een 
toelichting op de uitvoering van beschut werk in hun gemeente. Vanaf 1 januari 2017 is 
beschut werk verplicht gesteld. De antwoorden op de gestelde vragen zijn daarom 
geactualiseerd. Hieronder een overzicht van de vragen van de volgers van het webinar 
én de antwoorden van de deskundigen.  
 
VRAGEN EN ANTWOORDEN 
 
Beschut werk: definitie en doelgroep 

 
Wat is beschut werk?  
Beschut werk is werk in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden. Het 
gaat om mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking, die meer 
begeleiding en aanpassing van hun werkplek nodig hebben dan van een reguliere 
werkgever is te verwachten. Beschut werk heeft altijd de vorm van een dienstbetrekking. 
Of een persoon in aanmerking komt voor een beschut werkplek, beoordeelt UWV op 
basis van in het Besluit advisering beschut werk vastgestelde criteria. Als UWV een 
positief advies heeft uitgebracht aan het college, stelt het college vast dat iemand 
uitsluitend in een beschutte omgeving mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft.  
 
Zijn nuggers uitgesloten van beschut werk, aangezien de kosten van de 
begeleiding en de loonkostensubsidie uit de BUIG-middelen komen?  
Het kabinet roept gemeenten op om alle voorzieningen evenwichtig te verdelen over de 

gehele doelgroep van de Participatiewet (en hun werkgevers). Het is aan gemeenten om 
in hun verordening te regelen hoe zij die evenwichtige verdeling vormgeven. De kosten 
van begeleiding worden overigens niet uit de BUIG-middelen gefinancierd maar uit de 
integratie-uitkering sociaal domein.  
 
Als beschut werk verplicht wordt, zijn gemeenten dan nog wel vrij in de 
vormgeving van de arbeidsovereenkomst? Is het bijvoorbeeld mogelijk om 
payroll-contracten af te sluiten?  
Per 1 januari 2017 zijn gemeenten verplicht om beschut werkplekken te realiseren. De 
vormgeving van de arbeidsovereenkomsten is en blijft de verantwoordelijkheid van de 
gemeenten. Bij beschut werk volgens de Participatiewet gaat het altijd om een 
dienstbetrekking. Alternatieven zonder dienstbetrekking als dagbesteding en 
vrijwilligerswerk, worden dan ook niet aangemerkt als beschut werkplekken.  
 

Iedere gemeente regelt beschut werk anders. Ontstaan er daardoor lokale 
verschillen? En is het bijvoorbeeld mogelijk dat een beschut werker verhuist 
naar een gemeente waar het beschut werk beter aansluit op zijn of haar 
mogelijkheden?  
Vanaf 1 januari 2017 zijn alle gemeenten verplicht om beschut werkplekken te 
realiseren. Dat laat onverlet dat er lokale verschillen zijn als het gaat om de 
uitvoeringsorganisatie, het type arbeidscontract, of de werkzaamheden die geboden 
worden in het kader van de voorziening beschut werk.  
 
Indicering beschut werk 
 
Is er een verschil in de indicatiestelling bij het nieuwe beschut werk en het 
beschut werk onder de Wet sociale werkvoorziening (Wsw)? De indicatie lijkt 
nu veel strenger geworden.  
De doelgroep nieuw beschut werk is minder ruim dan de doelgroep van de Wsw. Onder 
de Wsw konden mensen ook begeleid werken bij een reguliere werkgever. Onder de 
huidige wetgeving slagen gemeenten erin om een groot deel van de mensen die onder de 



oude Wsw in aanmerking waren gekomen bij reguliere werkgevers onder te brengen in 
het kader van de banenafspraak. Nieuw beschut werk is écht alleen bedoeld voor die 
mensen die arbeidsvermogen hebben, maar zoveel begeleiding of aanpassingen nodig 
hebben dat zij alleen beschut kunnen werken. Het gaat dus om een kwetsbare groep 
mensen. De beoordelingscriteria voor beschut werk onder de Participatiewet zijn strenger 
dan die onder de Wsw. 
 
Wat is de looptijd van een indicatie beschut werken? Eindigt het dienstverband 
als de indicatie eindigt?  
Aan de indicatie beschut werk zit geen geldigheidstermijn. Als de situatie verandert of 
verbetert, is het wel mogelijk een herindicatie aan te vragen. Op basis daarvan kan de 
indicatie worden beëindigd. Op een beschut werk dienstverband is het arbeids- of 

ambtenarenrecht, inclusief alle daarbij behorende ontslaggronden, van toepassing.  
 
Beschut werk in relatie tot Wsw 
 
Wat is het grootste verschil tussen het oude beschut werken onder de Wsw en 
het nieuwe beschut werken onder de Participatiewet? Of wat is het verschil 
tussen beschut werk en begeleid werken?  
De doelgroep beschut werk onder de Participatiewet is beperkter dan de Wsw-doelgroep. 
Dat komt omdat tot de Wsw-doelgroep ook mensen horen die met begeleiding (ook wel 
begeleid werken genoemd) wel bij een reguliere werkgever kunnen werken. De 
inschatting is dat ongeveer 1/3 van de Wsw-ers uitsluitend beschut kan werken. Deze 
laatste groep is vergelijkbaar met de doelgroep beschut werk volgens de Participatiewet.  
 
De sociale werkvoorziening werd vroeger niet gezien als passende arbeid. Hoe 

zit dat met beschut werk? 
Beschut werk op grond van artikel 10b van de Participatiewet heeft een andere 
achtergrond dan de Wsw. De doelstelling van de Participatiewet is om mensen met 
arbeidsvermogen naar werk toe te leiden. Tegelijkertijd is met de inwerkingtreding van 
de Participatiewet de toegang tot de Wsw afgesloten voor nieuwe instroom. Beschut werk 
is nu expliciet als instrument in de Participatiewet opgenomen vanuit het oogpunt dat er 
altijd een groep mensen is die wel loonwaarde heeft, maar deze loonwaarde uitsluitend in 
een beschutte omgeving kan realiseren.  
 
Achtergrond en doel voorziening beschut werk 
 
Waarom maken we voor deze beperkte groep een uitzondering in 
arbeidsvoorwaarden, terwijl de totale gemeentelijke doelgroep van mensen met 
een arbeidsbeperking (en ontwikkelmogelijkheden) veel groter is?  

Mensen die op een beschut werkplek participeren hebben arbeidsvermogen maar kunnen 
(nog) niet in een reguliere baan werken, ook niet met extra begeleiding en 
ondersteuning. Zij hebben uitsluitend in een beschutte omgeving onder aangepaste 
omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie.  Beschut werk heeft de vorm van 
een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke dienstbetrekking. De Participatiewet regelt 
geen specifieke arbeidsvoorwaarden voor mensen die beschut werken. De werknemer op 
een beschut werkplek valt onder de arbeidsvoorwaarden van de werkgever waar hij in 
dienst is. Beloning geschiet tenminste conform het wettelijk minimumloon. Afhankelijk 
van hoe de dienstbetrekking is georganiseerd unnen aanvullende arbeidsvoorwaarden 
van toepassing zijn.  
 
Sommige gemeenten zoeken naar alternatieven voor beschut werk. Welke 
alternatieven zijn dit?  
Uit onderzoek van de Inspectie SZW komt naar voren dat het vooral gaat om vormen 
van dagbesteding en vrijwilligerswerk. Per 1 januari 2017 is elke gemeente verplicht om 
beschut werkplekken te realiseren.  
 



Is de persoonlijke begeleiding van mensen om te werken aan hun 
zelfvertrouwen en hun capaciteit om überhaupt te werken ook van belang? Of is 
werk vinden het enige doel?  
Mensen in beschut werk moeten arbeidsvermogen hebben. De criteria staat in het 
Kennisdocument beschut werk waarvan de Programmaraad binnenkort een 
geactualiseerde versie op de website zet. Bij mensen met een (ver)grote afstand tot de 
arbeidsmarkt die al enige tijd niet hebben gewerkt, is het belangrijk om te werken aan 
werknemersvaardigheden, meer nog dan het bijbrengen van vaktechnische kennis. Het 
werken aan zelfvertrouwen is een belangrijke voorwaarde, daaraan kan ook op de 
werkplek zelf worden gewerkt. 
 
Waarom ligt de focus zo op het arbeidscontract (vorm) in plaats van op de te 

verrichten activiteiten?  
Met een arbeidsovereenkomst kunnen mensen zelf in hun inkomen voorzien. Beschut 
werk is voor sommige mensen de enige manier om loonvormende arbeid te verrichten. 
Mensen waarderen het dat zij zoveel mogelijk en naar vermogen in hun eigen inkomen 
kunnen voorzien. Dit is goed voor hun gevoel van eigenwaarde. 
 
Cao en wachtlijst beschut werk 
 
Komt er een cao beschut werk?  
Gemeenten en sociale partners hebben op basis van het sociaal akkoord afgesproken dat 
mensen in beschut werk een dienstverband krijgen gekoppeld aan een cao, waarvoor de 
gemeenten de rol van werkgever vervullen.  Op dit moment is er nog geen aparte cao 
voor beschut werk: werkgevers- en werknemersorganisaties moeten dit regelen, maar 
het overleg hierover heeft nog geen resultaat opgeleverd.  

 
Creëert beschut werk een nieuwe Wsw met een cao en straks weer een 
wachtlijst?  
Nu gemeenten verplicht zijn beschut werk aan te bieden als daar behoefte aan is en 
mensen zelf een advies bij UWV kunnen aanvragen, is het mogelijk dat er een wachtlijst 
ontstaat. Gemeenten hebben echter diverse mogelijkheden om voor deze mensen 
instrumenten in te zetten in afwachting van een beschut werkplek, gericht om 
bijvoorbeeld werkervaring op te doen. Een aparte cao voor beschut werk is nog niet tot 
stand gekomen. 
 
Ontstaat er straks weer een wachtlijst voor beschut werk of moet de gemeente 
ook plekken aanbieden waarvoor zij geen budget heeft?  
Sinds 1 januari 2017 moet een gemeente beschut werk aanbieden. Het Rijk kan jaarlijks 
bij ministeriele regeling het aantal dienstbetrekkingen beschut werk per gemeente 

bepalen dat ten minste moet worden gerealiseerd. Als de behoefte daartoe bestaat, 
blijkend uit het aantal positieve adviezen beschut werk afgegeven door UWV, dan moet 
de gemeente beschut werk aanbieden tot ten minste het aantal zoals vastgelegd in de 
ministeriele regeling. Een gemeente kan (dat hoeft dus niet) bij verordening een hoger 
aantal te realiseren dienstbetrekkingen vaststellen en daarbij regelen hoe de additionele 
omvang wordt bepaald. Als de behoefte lager is, blijkende uit het aantal afgegeven 
positieve adviezen van UWV, dan hoeft de gemeente minder plekken te realiseren en 
kunnen de middelen die zij voor beschut werk heeft ontvangen voor andere doeleinden 
worden ingezet. De gemeente wordt dus niet verplicht meer beschut werkplekken te 
realiseren dan waarvoor zij financiële middelen ontvangt. Het kan zijn dat er een 
wachtlijst ontstaat als er meer positieve adviezen beschut werk door UWV worden 
afgegeven dan er in een jaar in een gemeente aan beschut werkplekken beschikbaar is.  
 
Bezwaar en beroep 
 
Kan een cliënt bezwaar en beroep aantekenen tegen een negatief advies van 
UWV over beschut werken?  



UWV beoordeelt of iemand tot de doelgroep beschut werk behoort en adviseert het 
college. Dit oordeel van UWV is een deskundigenadvies en geen besluit. Daarmee is het 
niet vatbaar voor bezwaar en beroep. 
De beslissing van het college is wel een voor bezwaar en beroep vatbaar besluit. Bij 
behandeling van het bezwaar kan het advies van UWV aan de orde komen. 
 
Een afwijzend besluit van de gemeente is gebaseerd op een negatief advies van 
UWV. Is bezwaar tegen het besluit van de gemeente dan geen farce?  
Bij de gemeente ligt formeel de verantwoordelijkheid om beschut werken toe te kennen 
en in te zetten. UWV geeft formeel enkel advies aan een gemeente. 
 
Is bezwaar mogelijk tegen het advies indicatie beschut werken van UWV en de 

indicatie banenafspraak?  
Alleen tegen formele besluiten kan bezwaar worden gemaakt. 
 
Financiering van beschut werk 
 
Hoe wordt het nieuwe beschut werk bekostigd?  
Onder de Participatiewet zijn de volgende middelen beschikbaar voor de financiering van 
beschut werk:    
- middelen voor de begeleiding (Integratie-uitkering sociaal domein): gemiddeld bedrag 
van 8.500 euro per werknemer per jaar; 
- middelen voor loonkostensubsidie (Inkomensdeel of BUIG-budget): 17.000 euro per 
voltijdswerkplek per jaar ongeacht of de loonwaarde hoger is dan 30% van het WML 
inclusief vakantietoeslag. Gemiddeld bedraagt het toegevoegde bedrag € 14.300 
uitgaande van een gemiddeld dienstverband van 31 uur; 

- met ingang van 2017 (uitbetaling in 2018) komt daar het Lage Inkomens Voordeel 
(LIV) bij, afhankelijk van het loon (tussen 100 en 125% WML) is dat 1000 of 2000 euro 
bij een baan waarin de werknemer tenminste 1248 uur per jaar werkt.  
 
Daarnaast is een extra financiële impuls (100 miljoen euro) beschut werk beschikbaar in 
de jaren 2016-2020. Deze bestaat uit: 
- een bonus van circa 3000 euro voor gemeenten per gerealiseerde beschut werkplek (74 
miljoen euro); 
- extra implementatie ondersteuning door de Programmaraad; 
- uniforme no-risk polis door UWV geldt ook voor doelgroep beschut werk per 1 januari 
2016 (26 miljoen euro). Met de wet van 17 november 2016 (stb. 444) is de no-riskpolis 
structureel beschikbaar gekomen.  
 
Is er een deelbudget van de Participatiewet aangemerkt voor beschut werk?  

De middelen voor beschut werk bestaan uit begeleidingsmiddelen en loonkostensubsidie. 
De begeleidingsmiddelen maken onderdeel uit van de integratie uitkering sociaal domein 
en worden aangeduid onder de naam “reintegratiemiddelen Nieuw” en de middelen voor 
de loonkostensubsidies maken onderdeel uit van de gebundelde (specifieke) uitkering Pw 
(ofwel inkomensdeel). Zie voor de bedragen het antwoord op de vorige vraag.  
 
 
Het uitgangspunt bij beschut werk is een structurele financiering op basis van 
een loonwaarde van 30 procent. Waarom moet er dan toch een 
loonwaardemeting plaatsvinden?  
Bij beschut werk is de loonwaarde inderdaad geen criterium voor de beschikbare 
financiering. Deze is inderdaad gebaseerd op 30% van het WML inclusief vakantietoeslag. 
Een hogere feitelijke loonwaarde doet hier niets aan af. De middelen die de gemeente 
niet voor beschut werk gebruikt, kunnen door de gemeente naar eigen inzicht worden 
ingezet. De loonwaardemeting vaststellen is randvoorwaarde voor de hoogte van de 
loonkostensubsidie. 
 



Gemeenten ontvangen een financiële stimulans van het Rijk voor iedere 
beschutte werkplek die zij realiseren. Aan wie wordt deze bonus uitgekeerd?  
De bonus wordt uitgekeerd aan de gemeente. 
 
Waar is meer informatie te vinden over de berekening van de budgetten? 
De beschikbaar gestelde budgetten voor begeleiding zijn terug te vinden in de circulaires 
van het gemeentefonds bij de integratie uitkering sociaal domein met de naam 
“integratiemiddelen nieuw”. De beschikbaar gestelde middelen voor loonkostensubsidies 
maken onderdeel uit van de gebundelde uitkering Pw en zijn om die reden ook niet apart 
zichtbaar. De gebundelde budgetten Pw worden per beschikking aan gemeenten 
bekendgemaakt en via Rijksoverheid.nl. 
 

 
Aantal beschut werkplekken per gemeente 
 
Hoe weet een gemeente hoeveel beschut werkplekken zij per jaar moet 
realiseren?  
Deze aantallen beschut werkplekken worden jaarlijks vastgesteld in een Ministeriele 
regeling. Het ministerie van SZW heeft op 24 januari 2017 deze aantallen ultimo het jaar 
2017 (op basis van de Ministeriele regeling) en 2018 (voorlopige aantallen) per 
gemeente bekendgemaakt. Zie:  
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-met-
arbeidsbeperking/nieuws/2017/01/24/te-realiseren-beschut-werkplekken-2017-en-2018-
per-gemeente 
 
Wat is de herbezettingsvoorwaarde?  

De herbezettingsvoorwaarde wordt afgeschaft nu de verplichting voor het realiseren van 
beschut werkplekken vanaf 1 januari 2017 wettelijk is vastgelegd. Hierdoor tellen alle 
extra detacheringen bij reguliere werkgevers (ten opzichte van de nul-meting) vanuit de 
Sw-bedrijven mee voor het realiseren van banen voor de banenafspraak.  
 
Loonkostensubsidie 
 
Is de loonkostensubsidie in beschut werk een vast tarief of afhankelijk van de 
loonwaarde? 
De loonkostensubsidie is afhankelijk van de loonwaarde. Met de wet van 17 november 
2016 (Stb.444) is het echter ook mogelijk gedurende het eerste halfjaar van een 
dienstverband een forfaitaire loonkostensubsidie toe te kennen van 50% van het WML. 
Tijdens dat halfjaar moet de loonwaarde worden vastgesteld en vervolgens wordt de 
loonkostensubsidie gebaseerd op de loonwaarde.  

 
De loonwaarde van de doelgroep van beschut werk wisselt sterk. Hoe verhoudt 
zich dat dan met de in de wet geregelde vaste loonkostensubsidie van 70 
procent van het wettelijk minimumloon. Is daarvan af te wijken bij een hogere 
loonwaarde?  
In de financiering is gerekend met een loonwaarde van 30% loonwaarde van het WML 
inclusief vakantietoeslag. Dit staat los van de feitelijke loonwaarde van iemand met 
indicatie beschut werk. Het is aan de gemeente om bij een hogere feitelijke loonwaarde 
de financiering anders te benutten of in te zetten. De toe te kennen loonkostensubsidie 
bedraagt inderdaad maximaal 70 procent van het wettelijk minimumloon en is 
afhankelijk van de loonwaarde. 
 
Soms betaalt de werkgever wel het minimumloon, maar wordt hij hiervoor niet 
volledig gecompenseerd. Het meerdere komt dan dus voor eigen rekening van 
de werkgever. Realiseert men zich dat dit in gecarvede functies (op 
minimumloonniveau) kan leiden tot zeer weinig tot geen subsidie voor de 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-met-arbeidsbeperking/nieuws/2017/01/24/te-realiseren-beschut-werkplekken-2017-en-2018-per-gemeente
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werkgever? Terwijl er wel een verminderde arbeidsproductiviteit is 
vastgesteld? 
Als een werknemer in een gecarfde functie volledig productief is en dus geen 
verminderde productiviteit per uur heeft, heeft hij recht op het wettelijk minimumloon. 
Als de werknemer  in een weliswaar gecarfde functie een verminderde productiviteit per 
uur heeft en dus een beperkte loonwaarde, kan loonkostensubsidie voor de werkgever 
worden ingezet 
 
Verdient een beschutte werker meer dan een Wajonger?  
Een Wajoner die werkt met loondispensatie ontvangt geen WML. De werkgever wordt 
dan gedispenseerd van betaling van het wettelijk minimumloon.  
Wajongers die niet werken (ongeacht of zij vallen onder de oude Wajong of de Wajong 

2010), ontvangen een uitkering ter hoogte van 75 procent van het wettelijk 
minimumloon. Beide regimes kennen wel een verschillende systematiek om de 
loonaanvulling te berekenen voor Wajongers die gaan werken. Onder de Wajong 2010 is 
werken lonend zodra iemand meer dan 20 procent van het wettelijk minimumloon 
verdient. Op dat moment neemt het totale inkomen (loon + loonaanvulling) met elke 
extra verdiende euro 50 cent toe. De oude Wajong kent arbeidsongeschiktheidsklassen; 
per klasse is vastgesteld wat de loonaanvulling is. Onder dit regime loont werken altijd, 
maar in sommige gevallen loont het niet om meer uren te gaan werken als gevolg van 
een mogelijke verandering van arbeidsongeschiktheidsklasse.  
 
Momenteel is wetgeving in voorbereiding die met zich meebrengt dat Wajongers in de 
Wajong 2010 die minimaal 20 procent van het wettelijk minimumloon verdienen, een 
loonaanvulling krijgen tot 100 procent van het wettelijk minimumloon. Het totale 
inkomen (loon + loonaanvulling) wordt daarmee 100 procent van het wettelijk 

minimumloon. Dit geldt niet voor mensen in de oude Wajong, maar zij kunnen 
overstappen naar de Wajong 2010 om alsnog in aanmerking te komen voor deze 
aanvulling. 
 
Daarnaast vindt op dit moment een herindeling plaats van het zittend bestand van de 
Wajong (zowel oude Wajong als Wajong 2010). Dan gaat het om het wel of niet hebben 
van arbeidsvermogen. Mensen met arbeidsvermogen ontvangen per 2018 een uitkering 
van 70 procent van het wettelijk minimumloon. Mensen die duurzaam geen 
arbeidsvermogen hebben, houden 75 procent van het wettelijk minimumloon.                                                               
 
Beschut werkers verdienen minimaal het minimumloon conform de WML. Het is aan 
werkgevers- en werknemersorganisaties om afspraken te maken over aanvullende 
arbeidsvoorwaarden. Partijen in de Werkkamer hebben met elkaar als uitgangspunt 
afgesproken dat mensen die beschut werken, er op termijn beperkt op vooruit kunnen 

gaan. Afhankelijk van hoe de dienstbetrekking is georganiseerd, kunnen aanvullende 
arbeidsvoorwaarden van toepassing zijn. De gemeente betaalt aan de werkgever een 
loonkostensubsidie ter grootte van het verschil tussen de loonwaarde en het wettelijk 
minimumloon. Een hogere beloning dan het wettelijk minimumloon kan (in een cao) zijn 
afgesproken, maar dit verschil komt voor rekening van de werkgever. (vraag 97, groen 
gearceerd) 
 
 
Relatie met banen voor de banenafspraak 
 
Wat zijn banen voor de banenafspraak? 
Mensen komen in aanmerking voor een baan voor de banenafspraak als zij behoren tot 
de doelgroep van de banenafspraak. Voor de doelgroep van de Participatiewet gaat het 
om mensen van wie UWV heeft vastgesteld dat zij tot de doelgroep van de 
banenafspraak behoren. UWV beoordeelt of iemand in staat is het WML te verdienen op 
een zogenaamde drempelfunctie. Vanaf 1 januari 2017 is het ook mogelijk dat mensen 
via de zogenaamde Praktijkroute tot de doelgroep van de banenafspraak behoren. Dit 



houdt in dat de mensen uit de doelgroep van de Participatiewet, van wie op de werkplek 
via een gevalideerde loonwaardemethodiek is vastgesteld dat zij een loonwaarde hebben 
onder het WML, zonder beoordeling door UWV opgenomen worden in het 
doelgroepregister.  
 
Wat zijn de verschillen tussen beschut werk en een baan voor de 
banenafspraak? 
Het gaat om een andere groep mensen. Beschut werk is bedoeld voor mensen die door 
hun beperking een zodanig hoge mate van begeleiding of aanpassing van het werk nodig 
hebben, dat niet van een werkgever mag worden verwacht dat hij deze mensen in dienst 
neemt. UWV beoordeelt of de persoon een dusdanige mate van begeleiding en/of 
aanpassingen van het werk nodig heeft, dat dit niet van een werkgever kan worden 

verwacht. Dit laat onverlet dat sommige werkgevers hier mogelijk toch toe bereid zijn. 
Gemeenten hebben dan ook de mogelijkheid om met reguliere werkgevers afspraken te 
maken over de inrichting van een beschut werkplek.  
Een baan voor de banenafspraak wordt wel gerealiseerd bij reguliere werkgevers.  Van 
mensen die tot de doelgroep van de banenafspraak behoren, is niet vastgesteld dat de 
werkgever als hij ze in dienst neemt, zoveel aanpassingen moet verrichten, dat zij alleen 
maar op een beschut werkplek kunnen werken. Dat neemt niet weg dat ook deze 
mensen een bepaalde vorm van ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld door middel 
van begeleiding.  
 
1 van de criteria waar UWV op toetst in het kader van beschut werk is de mate van 
begeleiding of permanent toezicht. Bij de indicatie van het doelgroepregister wordt de 
behoefte aan begeleiding apart ingeschat en is niet op voorhand bepalend voor het 
verkrijgen van een indicatie doelgroepregister. Bij de baanafspraak wordt gekeken naar 

de loonwaarde.  
 
Komen mensen die tot de doelgroep van de banenafspraak horen,  automatisch 
in aanmerking voor een beschut werkplek ? 
Nee, mensen die een positief advies beschut werk van UWV hebben gekregen, behoren 
niet tot de doelgroep banenafspraak. Want van deze mensen heeft UWV immers 
vastgesteld in de beoordeling voor beschut werk dat zij uitsluitend onder beschutte 
omstandigheden op een beschut werkplek kunnen werken.  
 
Relatie met dagbesteding 
 
Beschut werk heeft een flink kostenplaatje. Is het mogelijk om mensen in 
plaats van beschut werk dagbesteding aan te bieden – bijvoorbeeld bij 
Brownies & Downies – om kosten te besparen?  

Vanaf 1 januari 2017 is elke gemeente verplicht om beschut werkplekken te realiseren. 
Dagbesteding is geen beschut werk volgens de Participatiewet omdat er bij dagbesteding 
geen sprake is van een dienstbetrekking en bij beschut werk is dat een vereiste.   
 
Wat doet dit psychisch met mensen: het hebben van loonwaarde, maar vooral 
actief in de dagbesteding zijn en geen betaalde arbeid verrichten? 
Als je ondanks beperkingen toch in staat bent om loonvormende arbeid te verrichten, 
dan geeft het je voldoening en eigenwaarde om in je eigen inkomen te voorzien.  
 
Sluit inschrijving in doelgroepenregister een indicatie beschut werk of indicatie 
dagbesteding uit?  
Als iemand een indicatie beschut werk krijgt, dan vervalt de inschrijving in het 
doelgroepenregister. Als iemand een indicatie beschut werk krijgt, is dagbesteding in 
principe niet aan de orde. Dagbesteding wordt ingezet als iemand niet in staat is om 
loonvormende arbeid te verrichten. En er is ook geen sprake van een dienstbetrekking bij 
dagbesteding. 
 



Dagbesteding wordt nu vaak ingezet als alternatief voor beschut werk. Hoe 
verhouden de kosten van dagbesteding zich tot die van beschut werk?  
Nu gemeenten verplicht zijn om beschut werkplekken te realiseren kan dagbesteding niet 
als alternatief voor beschut werk worden gezien. Wel kan het zo zijn dat dagbesteding 
het juiste maatwerk is voor een bepaalde persoon. Er is een brochure van Cedris: 
‘Werken Loont’ 
[http://cedris.nl/fileadmin/user_upload/141023_factsheet_beschut_werk.pdf] waarin op 
basis van onderzoek gesteld wordt dat beschut werken goedkoper zou zijn als de inzet 
van participatieplaats of dagbesteding. 
 
Zijn er gemeenten die beschut werk succesvol uitvoeren in combinatie met 
arbeidsmatige dagbesteding?  

Almere is een goed voorbeeld, maar er zijn er meer. Zie ook de website van 'Samen voor 
de klant' en de bundel 'Beschut werken in de praktijk' op de website van 
brancheorganisatie Cedris.  
 
 
Stakeholders: werkgevers, SW-bedrijven en onderwijsinstellingen 
 
Is de doelgroep voor gemeenten breder en zwaarder geworden, omdat deze 
mensen voorheen in de Wajong terechtkwamen en nu bij ons? Zijn de kennis en 
de faciliteiten binnen de SW-bedrijven wel toereikend voor de zwaardere 
doelgroep van het nieuwe beschut werk? 
Het feit dat de Wajong is gesloten heeft niet direct tot gevolg dat de nieuwe doelgroep 
voor beschut werk of voor de Participatiewet zwaarder en breder is geworden. De 
Participatiewet is een vangnet en geen vervanging voor de Wajong. De doelgroep van het 

nieuwe beschut werk is minder ruim dan de voormalige doelgroep Wsw. Onder de Wsw 
was er ook begeleid werk mogelijk bij een reguliere werkgever. Onder de huidige 
wetgeving slagen gemeenten erin om een groot deel van de mensen die onder de oude 
Wsw als beschut werker zouden zijn aangemerkt, bij reguliere werkgevers onder te 
brengen in het kader van de baanafspraak. De SW-bedrijven kunnen zich in het 
algemeen goed toeleggen op de doelgroep voor de nieuwe voorziening beschut werk in 
het kader van de Participatiewet. 
 
Waar kunnen de beschutte medewerkers terecht als er nog geen voorziening 
voor beschut in de gemeente is gerealiseerd?  
Per 1 januari 2017 zijn alle gemeenten verplicht om beschut werkplekken te realiseren 
als de behoefte daartoe bestaat, blijkend uit het aantal afgegeven positieve adviezen 
beschut werk door UWV. Een persoon kan zich tot zijn eigen gemeente richten.  
 

Met welke instanties kunnen ondernemers contact opnemen die beschut 
werkplekken willen creëren in het kader van een sociale onderneming? 
In eerste instantie met de gemeente, het lokale of regionale SW-bedrijf of het 
werkgeversservicepunt. 
 
Hoe ziet de constructie eruit als een werkgever in plaats van de sociale 
werkvoorziening een beschut werkplek heeft? Wie biedt de begeleiding? Waar 
gaat de kandidaat in dienst?  
Dat is afhankelijk van de afspraak met de werkgever. Deze kan de kandidaat in dienst 
nemen of de kandidaat wordt gedetacheerd en is in dienst bij een 
detacheringsorganisatie. Ook de begeleiding vloeit voort uit de afspraken. Belangrijk 
hierbij is wie de vereiste begeleiding kan leveren. 
 
Is het mogelijk om de begeleiding bij het beschut werk – zowel nieuw als oud – 
te laten verrichten door vrijwilligers?   
Gemeenten hebben de beleidsvrijheid om dit zelf in te vullen. Het is wel van belang dat 
de begeleiding een zeker kwaliteitsniveau heeft.   



 
Wat is idealiter de rol van het werkbedrijf?  
Volgens de partijen in de Werkkamer is het organiseren van beschut werk een van de 
taken van het regionale werkbedrijf. Daar kunnen afspraken worden gemaakt over de 
kaders en eventueel de werkgeversbenadering. De uitvoering van het beschut werk ligt 
eerder subregionaal, op het niveau van de gemeente of het SW-bedrijf. 
 
Is het in de toekomst mogelijk om de doelgroepen van beschut werk, de Wsw 
én de Participatiewet te bedienen vanuit een nieuw te organiseren werkbedrijf, 
waarbij mensen met leerwerktrajecten en re-integratie naar regulier werk 
worden begeleid?  
Er zijn allerlei combinaties te maken van (boven) gemeentelijke taken rond diagnose, 

intake, bemiddeling en begeleiding van mensen. Gemeenten bepalen zelf de schaal 
waarop en de partners met wie wordt samengewerkt en ook de mate waarin de focus ligt 
op het begeleiden naar en in regulier werk. 
 
De gemeente heeft besloten het SW-bedrijf te ontmantelen. Hoe kan zij het 
beschut werk dan vormgeven?  
De gemeente kan het beschut werk op verschillende manieren vormgeven. Natuurlijk is 
het jammer dat begeleidingscapaciteit verdwijnt bij het opheffen van het SW-bedrijf. De 
ervaring is dat die functie dan veelal in de gemeente wordt belegd of dat de gemeente 
hiervoor andere partners aantrekt, zoals uitvoerders van arbeidsmatige dagbesteding. 
Bovendien kunnen beschut werkplekken in principe ook bij reguliere werkgevers worden 
georganiseerd, zolang maar adequaat wordt voorzien in de behoefte aan extra 
begeleiding 
 

Soms begeleidt het Sw-bedrijf de leerlingen van het praktijkonderwijs en het 
voortgezet speciaal onderwijs (pro en vso) naar werk vanuit een kortdurend 
contract. Kunnen de scholen dit ook zelf doen?  
Het is mogelijk dat vso/pro-scholen direct met werkgevers schakelen. In de praktijk is 
het fijn als leerlingen al vanuit hun stages worden voorbereid op een werkplek bij 
dezelfde werkgever. Daar moet de werkgever dan wel voor openstaan. Scholen zijn 
vooral ingericht op onderwijs en het beoordelen van stage- en praktijkervaring van 
leerlingen en niet op de arbeidsmarkt en de behoefte van werkgevers. Bovendien is de 
nazorg beperkt tot maximaal 2 jaar na afronden van de opleiding. 
 
Hoe borg je de kwaliteit van de begeleiding wanneer je mensen bij een 
reguliere werkgever onderbrengt? In de praktijk komt het erop neer dat de 
begeleiding op de werkvloer moet plaatsvinden, terwijl het management de 
afspraken maakt. 

De kwaliteit van de begeleiding is van belang. Zeker bij beschut werk vraagt dit tijd en 
aandacht. Het zou heel goed zijn als de werkgever dit zelf op de werkvloer kan oplossen, 
maar dat is echt maatwerk. Bovendien is het de vraag of de werkgever dit zelf ziet zitten. 
Als er onvoldoende expertise is, kan mogelijk de afspraak worden gemaakt om externe 
expertise in te zetten op de werkvloer en de werkgever hiervoor te subsidiëren. 
 
Klopt het dat praktijkschoolleerlingen (in tegenstelling tot leerlingen van het 
voortgezet speciaal onderwijs) níet automatisch onder de indicatie 
banenafspraak (doelgroepregister) vallen? 
Vanaf 1 juli 2015 konden (ex)leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) nadat 
ze zich schriftelijk bij UWV hebben aangemeld, al zonder beoordeling in het 
doelgroepregister worden opgenomen. Voor (ex)leerlingen uit het praktijkonderwijs (pro) 
is dit vanaf 1 januari 2017 ook mogelijk geworden. UWV kon vanaf 28 oktober 2016 al 
op deze maatregel anticiperen.  
 
Gaat een GR ook over beschut werk, of alleen Wsw of anderszins? 



De afspraken in een Gemeenschappelijke Regeling (GR) worden door de deelnemende 
gemeenten zelf geformuleerd. Vanouds was het bereik van veel GR'en de uitvoering van 
de Wsw. Veel gemeenten schakelen het SW-bedrijf in ook voor doelgroepen van de 
Participatiewet. Dit kan via een bestuurlijke samenwerking in de GR, maar ook op 
zakelijke opdrachtgever/-nemerbasis. 
 
In hoeverre sluiten de arbeidsvoorwaarden van beschut werk aan bij de 
arbeidsvoorwaarden van de Wsw-doelgroep. Hoe heeft het Leidse SW-bedrijf 
DZB dit aangepakt? 
DZB is een gemeentelijke dienst. Voor het aanbieden van werk door DZB is een stichting 
opgericht. In deze stichting komen mensen in dienst met: 

- Een indicatie nieuw beschut werk 

- Een tijdelijke detachering bij een reguliere werkgever (max. 23 maanden) 
vooruitlopend op een garantiebaan bij een werkgever 

- Medewerkers die ingezet worden bij DZB Diensten. 
 
Praktijkkwesties 
 
Een medewerker heeft in het kader van beschut werk een tijdelijk 
dienstverband. Omdat na afloop van dit contract blijkt dat zijn loonwaarde 
onder de 20 procent is, wordt het contract niet verlengd. Verloopt de indicatie 
beschut werk na beëindiging van het tijdelijk contract? 
Nee, de indicatie blijft van kracht totdat de gemeente een nieuw advies heeft 
aangevraagd bij UWV.  
 
De gemeente sluit het SW-bedrijf. De SW-medewerkers moeten nu klusjes doen 

in hun wijk. Vallen deze werkzaamheden te kwalificeren als 'beschut'?  
Deze werkzaamheden zijn alleen 'beschut' als de medewerkers een arbeidsovereenkomst 
hebben en aan de begeleidingsbehoefte op de werkvloer conform beschut werk wordt 
voorzien. 
 
Een medewerker heeft een beschut werkplek met een contract voor onbepaalde 
tijd. Als zijn arbeidsprestatie zakt beneden het niveau van 20 procent, wordt 
een nieuw advies beschut werk bij UWV aangevraagd. Is er een reden voor 
ontslag ontstaan als UWV het advies beschut werk niet (meer) geeft?  
Loonwaarde is geen criterium voor beschut werk. Als er geen sprake meer is van 
arbeidsvermogen, waardoor de dienstbetrekking beschut werk niet meer kan worden 
vervuld, heeft de persoon in kwestie mogelijk recht op ziekengeld c.q. een 
arbeidsongeschiktheidsuitkering. Afhankelijk van het feit of het gaat om een ambtenaar 
of dat de medewerker valt onder het arbeidsrecht, moeten de regels aangaande ontslag 

nageleefd worden. 
 
Wat gebeurt er als deze persoon wil blijven werken? Hij is immers niet ziek.  
Als mensen met arbeidsvermogen willen werken en het UWV een positief advies heeft 
afgegeven voor beschut werk, kan beschut werk worden aangeboden. Als er geen 
arbeidsvermogen is, is misschien een arbeidsongeschiktheidsuitkering aan de orde. Als 
iemand beslist wil werken ondanks dat hij geen arbeidsvermogen heeft, dan is het 
verstandig om met hem of haar een goed gesprek te hebben over andere vormen van 
participatie. Tegen een besluit van college om beschut werk bijvoorbeeld niet in te zetten 
op basis van het advies van UWV, kan een betrokkene altijd bezwaar maken. Daarna kan 
de rechter zich erover uitspreken.  
 
Het advies van UWV is positief, er is een indicatie voor beschut werk. Kan de 
gemeente er dan voor kiezen dit advies niet op te volgen? Ook als beschut werk 
straks verplicht wordt? 
Het advies van UWV is niet vrijblijvend en hier kan niet lichtzinnig van worden afgeweken 
door de gemeente. Sinds 1 januari 2017 zijn gemeenten verplicht beschut werkplekken 



te realiseren. Als er meer positieve adviezen beschut werk door UWV zijn afgegeven dan 
een gemeente in een jaar aan beschut werkplekken beschikbaar heeft, kan er een 
wachtlijst ontstaan.  
 
Een medewerker heeft drie maanden naar tevredenheid gefunctioneerd in een 
proefplaatsing. De werkgever wil hem graag een minimumloonfunctie bieden, 
maar is niet bereid om het meerdere betalen, omdat het echt gaat om een 
minimumloonfunctie. De kandidaat krijgt dus geen contract aangeboden. Het 
komt in de praktijk steeds vaker voor dat werkgevers die mogelijkheden  voor 
functiecreatie en begeleiding willen bieden, te maken krijgen met een financiële 
compensatie die niet meer evenredig is. 
Het lijkt bij deze vraag te gaan om gecarfde functies. Als een werknemer in een gecarfde 

functie volledig productief is en dus geen verminderde productiviteit per uur heeft, heeft 
hij recht op het wettelijk minimumloon. Als de werknemer in een weliswaar gecarfde 
functie een verminderde productiviteit per uur heeft en dus een beperkte loonwaarde, 
kan loonkostensubisdie voor de werkgever worden ingezet.  
 
Een werkgever moet een beschutte medewerker na twee jaar een vast 
dienstverband bieden. Hij kan dan niet meer terugvallen op de no-riskpolis van 
de gemeente. Wat als de medewerker dan weer ziek wordt, bijvoorbeeld als 
gevolg van een bestaande psychiatrische aandoening?  
De uniforme no-risk polis door UWV is voor beschut werk en voor mensen die onder de 
banenafspraak vallen structureel beschikbaar zolang zij behoren tot de doelgroep 
beschut werk of het doelgroepregister.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


