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CONCEPTVERSLAG VAN DE RAADSMARKT BESCHUT WERK D.D. 5 FEBRUARI 2015 

VAN DE COMMISSIE SAMENLEVING VAN DE GEMEENTE HAARLEM 

 

Aanwezig de leden en plaatsvervangende leden: 

de heer A. Azannay (GLH), mevrouw A. Dekker (D66), de heer F.H. Garretsen (SP), de heer B. Gün 

(GLH), mevrouw D. Huysse (GLH) de heer R.G.J. de Jong (VVD), de heer A. Koekkoek (OPH), de 

heer A.P.D. van den Raadt (Trots), mevrouw N.U. Ramsodit (PvdA), de heer F. Visser (CU), heer 

J. Vrugt (AP) 

 

Mede aanwezig: de heer B. van Leeuwen (voorzitter), mevrouw J. Langenacker (wethouder), 

mevrouw M. Blaauboer (secretaris) 

De ambtenaren: mevrouw A.P. Huizinga, mevrouw M. Beneker en de heer J.W. Duker 

 

Verslag: de heer G-J. Timmermans 

 

1. Opening en mededelingen voorzitter 

 

De voorzitter opent de vergadering om 20.15 uur en heet allen welkom op deze raadsmarkt waar van 

ambtelijke zijde inleidingen zullen worden gegeven over beschut werk. 

 

2. Introductie van het thema Beschut Werk door mevrouw Huizinga, afdelingsmanager 

procesondersteuning bij de afdeling SoZa 

 

Mevrouw Huizinga noemt beschut werk een van de instrumenten uit de nieuwe Participatiewet voor 

mensen die slechts met een intensieve begeleiding aan het werk kunnen. Werk is voor ieder mens 

belangrijk omdat het structuur biedt, eigenwaarde geeft en een mogelijkheid biedt voor 

zelfverwerkelijking. Via beschut werk heeft haar eigen broer werk gekregen bij het schoonhouden van 

de buitenruimte rond het stadhuis in Hoorn. Voorheen betaalde het Rijk de kosten voor de sociale 

werkvoorziening, maar sinds 1 januari komen die voor rekening van de gemeente.  

Een groot deel van het klantenbestand van SoZa – meer dan 3000 mensen – kan zonder al te veel 

begeleiding een baan vinden, als er tenminste geen gebrek aan wekgelegenheid is. Die groep moet 

echter niet vergeten worden bij het inzetten van middelen en instrumenten van de Partcipatiewet. Bij 

de groep waar het bij beschut werk over gaat speelt een gebrek bij henzelf een beperkende rol. In het 

kaderstellende plan Kans & Kracht uit 2011 van de gemeente Haarlem wordt vooral ingezet op de 

eerste, de meest kansrijke groep. Dat plan is aan actualisatie toe omdat de Participatiewet ook 

uitnodigt om opnieuw te kijken naar de inzet van middelen voor de verschillende groepen. Wethouder 

Langenacker wil de raad al in een vroeg stadium laten meedenken over de inzet van het gelimiteerde 

budget voor de verschillende doelgroepen. Er is een budget van 1,5 miljoen euro voor de re-integratie 

via pilots en voor de inzet van beschut werk. 

Maar vanavond gaat het vooral om de inhoudelijke kant. Twee ambtenaren zullen een toelichting 

geven op het wettelijk kader en de begrippen die gehanteerd worden. Daarna is er ruimte voor 

discussie die hopelijk richtinggevende uitspraken oplevert voor de uitwerking in een voorstel. In het 

voorjaar krijgt de raad de gelegenheid kaderstellende uitspraken te doen rond het hele re-

integratiedossier. Dan gaat het ook expliciet om het financieel kader. Maart er zit enige haast achter de 

beleidsvorming rond beschut werk, om de Haarlemmers te kunnen bedienen die daarop zijn 

aangewezen. Zij hoopt dat het een inspirerende raadsmarkt gaat worden. 

  

3. Presentatie door mevrouw Beneker (projectleider Participatiewet) en de heer Duker 

(projectleider WMO) (zie bijlage) 
 

Het college wil verschillende denkrichtingen en dilemma’s over beschut werk en arbeidsmatige 

dagbesteding aan de raad voorleggen. Er zijn landelijk bepaalde begrippen die een rol spelen rond 

beschut werk. Beschut werk is een instrument om in te zetten voor mensen die vanwege een 

lichamelijk of fysiek gebrek niet in staat zijn een minimumloon te verdienen. Zij hebben veel 



 

Conceptverslag van de raadsmarkt  

beschut werk van 5 februari 2015 

 

-2- 

begeleiding nodig op de werkplek en meestal ook wel enige aanpassing van de werkplek. Zij komen 

meestal in aanmerking voor loonkostensubsidie. Ze moeten echter wel in staat zijn tot loonvormende 

arbeid. Dat is een kenmerkend verschil met arbeidsmatige dagbesteding. De loonwaarde is de 

economische waarde van wat mensen kunnen verdienen, uitgedrukt als percentage van het wettelijk 

minimumloon. Er zijn gecertificeerde, gevalideerde methodieken om die loonwaarde vast te stellen. Er 

zijn verschillende instanties met verschillende methodieken om die loonwaarde periodiek vast te 

stellen. Een daarvan is de UWV-methodiek waar Haarlem waarschijnlijk voor gaat kiezen. 

Grosso modo kan men stellen dat mensen die aangewezen zijn op beschut werk een loonwaarde van 

rond de dertig hebben. De loonkostensubsidie is het verschil tussen het wettelijk minimumloon en de 

loonwaarde, waarbij het Rijk maximaal 70% van het minimumloon vergoedt. De mensen krijgen het 

minimumloon en de werkgever ontvangt van de gemeente de loonkostensubsidie. Voor de groepen 

met een hogere of lagere loonwaarde worden andere instrumenten ingezet. De arbeidsmatige 

dagbesteding is bestemd voor mensen die zelf geen structuur kunnen aanbrengen in hun dagelijks 

leven of voor mensen die vanwege een beperking niet in staat zijn tot loonvormende arbeid. Bij 

dagbesteding worden geen leeftijdsgrenzen gehanteerd. 

Op 1 juli moeten de beleidsregels voor beschut werk klaar zijn, daarom is op dit terrein enige haast 

geboden. Bovendien staan er mensen bij Paswerk op de wachtlijst. Over de overige instrumenten voor 

re-integratie volgt binnenkort een afzonderlijke raadsmarkt. Er is een relatie met de afspraken over 

garantiebanen in het Lokaal Sociaal Akkoord. Ook is er een relatie met het VN-verdrag over het recht 

van gehandicapten op een baan of beschut werk. 

De re-integratieverordening is in december door de raad vastgesteld. Artikel 9 bevat regelingen voor 

beschut werk. Daarin staat dat het college de voorziening beschut werk kan aanbieden, uit de 

doelgroep een voorselectie maakt die voor een indicatie beschut werk in aanmerking kan komen, 

ondersteunende voorzieningen inzet en zorgt voor werkplekaanpassingen en de omvang bepaalt van 

het aanbod beschut werk. In de Verordening maatschappelijke ondersteuning zijn criteria opgenomen 

voor maatwerkvoorzieningen als de (arbeidsmatige) dagbesteding. Beide artikelen vormen het 

wettelijk kader. 

De wet schrijft de wijze voor waarop mensen een indicatie voor beschut werk kunnen krijgen. De 

gemeente doet de voorselectie en bepaalt de doelgroep. Daar zit dus een moment waarop de gemeente 

enige sturing kan geven. Er moeten wel heldere regels worden vastgelegd om willekeur te voorkomen. 

Omdat de middelen beperkt zijn, zal er wel iets geregeld moeten worden om de doelgroep beperkt te 

houden en geen valse verwachtingen te scheppen. Bij de inschrijving kunnen mogelijke handicaps aan 

het licht komen. Er zal een beleid vastgesteld moeten worden om te bepalen wie dan voor voorselectie 

in aanmerking komt. Bij de inschrijving op het Werkplein krijgen alle klanten in eerste instantie een 

werkmap mee om zo snel mogelijk zelf werk te zoeken. Als bij een tweede gesprek blijkt dat er een 

handicap in het geding is, zal de klantmanager een deskundige inschakelen om te achterhalen wat er 

aan de hand is en of de persoon in kwestie zou moeten worden voorgedragen voor beschut werk.  

Als de gemeente iemand voordraagt, verricht het UWV het onderzoek voor de indicatie. Een 

belangrijk criterium is of mensen in staat zijn tot loonvormende arbeid. Het UWV geeft een bindend 

advies aan de gemeente. Op de gemeente rust dan een zware inspanningsverplichting om al naar 

gelang de indicatie beschut werk of arbeidsmatige dagbesteding te regelen. Vervolgens kan Paswerk 

beschut werk voor die persoon feitelijk gaan regelen, in het eigen bedrijf of in sommige gevallen ook 

bij een extern bedrijf, als de persoon in kwestie daaraan toe is. 

Uit een analyse van de cijfers is naar voren gekomen dat zich jaarlijks dertig mensen zullen melden die 

in aanmerking komen voor beschut werk en dat er jaarlijks honderd indicaties voor dagbesteding 

worden afgegeven. In de oude WSW waren einde 2014 ongeveer 950 mensen werkzaam. Er staan nog 

120 mensen op de wachtlijst bij Paswerk. Ongeveer driehonderd mensen maken momenteel gebruik 

van de arbeidsmatige dagbesteding. Bij beschut werk is minder verloop dan bij dagbesteding, omdat 

men daar een vast dienstverband heeft en pas uittreedt op pensioengerechtigde leeftijd. De inleiders 

benadrukken dat deze cijfers met een slag om de arm gepresenteerd worden. Voor exacte cijfers over 

doorstroming en dergelijke zijn nadere analyses en recente gegevens nodig.  

Zij laat een overzicht zien van de doelgroep en de inzetbaarheid op de schaal van 0 naar 100% 

loonwaarde. Als voorwaarden om voor een indicatie beschut werk in aanmerking te komen gelden dat 

men in staat moet zijn een loon te verdienen, maar wel aangewezen is op begeleiding en aanpassingen 

op de werkplek. Er moet een dienstbetrekking worden aangegaan tussen de werknemer en de 
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werkgever (Paswerk, gemeente of een particuliere werkgever) en er kunnen meerdere instrumenten 

worden ingezet: loonkostensubsidie, werkplekaanpassing, no riskpolis of job coaching. Over de 

instrumenten zal het bij een volgende raadsmarkt gaan. Het verschil met de oude WSW zit in de 

financiering en in het feit dat de mensen nu alleen nog maar een minimuminkomen krijgen, terwijl ze 

bij de oude WSW in de hogere cao meededen. 

Vervolgens toont men een overzicht van de mogelijkheden om beschut werk vorm te geven in relatie 

tot de loonwaarde. Bij een hogere loonwaarde is ook groepsdetachering mogelijk, zoals bij de 

schoonmaakploegen in het stadhuis gebeurt. De loonkostensubsidie kan ook gebruikt worden om een 

werkgever over de streep te trekken. Het overzicht toont aan dat de overgangen russen de 

verschillende categorieën vloeiend zijn en niet scherp afgebakend. Zo zitten er in de arbeidsmatige 

dagbesteding van de Wmo ook wel elementen als zelf iets terugverdienen door productie. In 

uitzonderlijke gevallen komt het zelfs voor dat iemand van een Wmo-maatwerkvoorziening toegroeit 

naar regulier werk. In het stadhuis zijn bijvoorbeeld Wmo-klanten ingeschakeld bij de 

koffievoorziening.  

Bij een vergelijking van de kosten en baten van drie varianten – beschut werk, dagbesteding en 

helemaal niets doen – valt op dat het mensen thuis op de bank laten zitten het goedkoopst is, als men 

afziet van de gevolgen voor de persoon zelf en de maatschappelijke kosten die daar op termijn aan 

verbonden zijn. De vergelijking is gebaseerd op cijfers van Cedris op basis van uitgangspunten waar 

men ook nog varianten op kan bedenken. In dat licht bezien zijn de verschillen minder in het oog 

springend. 

 

De dilemma’s 

 

Een eerste dilemma is het wel of niet organiseren van beschut werk. Het achterwege laten is de 

goedkoopste oplossing, schept de mogelijkheid om meer mensen te bedienen met het beperkte budget 

en maakt meer maatwerk mogelijk in de balans tussen werk en zorg. Het beschut werkregime stelt veel 

voorwaarden en geeft minder ruimte voor flexibiliteit dan bijvoorbeeld de Wmo. Dan mist men echter 

wel de kans om mensen meer te laten participeren met alle voordelen voor de eigenwaarde en 

zelfrespect. Als iemand eenmaal een UWV-indicatie voor beschut werk heeft, is de gemeente verplicht 

tot in lengte van dagen die regeling te bekostigen. De loonwaarde wordt eens in de twee jaar 

onderzocht om te kijken of er een zekere ontwikkeling valt vast te stellen, waardoor mensen naar een 

ander soort beschut werk kunnen overstappen.  

 

Een tweede dilemma betreft de afbakening van de doelgroep. In de praktijk is de bandbreedte in de 

loonwaarde voor beschut werk russen de 30% en 60%. Het komt ook voor dat mensen de overstap 

maken naar regulier werk. Er is een lange voorgeschiedenis achter de procedure voor de vaststelling 

van de loonwaarde. De werkgever heeft daar ook een zekere invloed op door de inrichting van de 

werkplek en het soort werk dat hij aanbiedt. De gemeente heeft vanwege het sociaal akkoord waarbij 

bedrijven toezeggen werkplekken te reserveren ook een zekere plicht om mensen voor die banen aan 

te leveren. 

De gemeente Tilburg heeft gekozen voor het afzien van beschut werk en het inzetten van het budget 

voor de meest kansrijke groep. Door het aanbieden van arbeidsmatige dagbesteding voldoet men daar 

wel aan het VN-verdrag. De vraag is hoe de middelen het best zijn in te zetten om de groep tussen de 

20% en 80% het best te faciliteren naar een werkplek. De laagste groep kan als onbemiddelbaar 

worden beschouwd en de hoogste twintig redt zich grotendeels zelf. Maar moet je iemand van 

ongeveer 20% helemaal afschrijven? Zo iemand opnemen in beschut werk kost de gemeente wel veel 

geld, omdat de loonkostensubsidie maximaal 70% bedraagt. Het valt op voorhand niet precies aan te 

geven welke kosten er voor de gemeente gemoeid zijn met de verschillende varianten, omdat er veel 

factoren in het geding zijn.  

 

Een derde dilemma betreft de vraag of men primair wil inzetten op werk of op een zinvolle 

dagbesteding, dus zorg. Een grote inzet op zorg geeft minder prikkels tot ontwikkeling, is duur en 

draagt weinig bij aan de ontwikkeling van zelfrespect.  
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Een vierde dilemma betreft de vraag of men het instrumentarium ook wil inzetten voor niet-

uitkeringsgerechtigden. Het Rijk vergoedt beschut werk alleen voor mensen met een uitkering, maar 

de gemeente zou daar aan de andere kant iedereen voor in aanmerking willen laten komen die in een 

vergelijkbare positie zit. 

 

Een vijfde dilemma betreft de organisatie die men inschakelt voor de uitvoering. De inschakeling van 

Paswerk ligt voor de hand, maar men kan ook denken aan het inschakelen van organisaties met een 

specifieke deskundigheid, bijvoorbeeld in het omgaan met autisten. Men kan desgewenst een overzicht 

geven van de aanbieders die nu al in beeld zijn. Verder moet men niet vergeten dat veel beschut werk 

ook kan worden ondergebracht bij particuliere bedrijven of in het MKB, waar ook afspraken over zijn. 

In het jaarverslag van Paswerk zijn ook al cijfers te vinden over het aantal uitplaatsingen bij 

particuliere werkgevers. 

 

Het jaar 2015 wordt gezien als een overgangsjaar waarin ook ruimte is voor pilots op het gebied van 

beschut werk. Het contract met Paswerk biedt al de ruimte voor leren en experimenteren, maar er zijn 

ook middelen om met andere kleine aanbieders proefprojecten aan te gaan voor specifieke 

doelgroepen of met bepaalde kwaliteitseisen. Het is niet helemaal duidelijk waarom er niet al eerder 

begonnen is met pilots. Wellicht heeft dat ook te maken met alle onzekerheden, bijvoorbeeld rond de 

vaststelling van loonwaarde. Met Paswerk zijn wel de afspraken gemaakt voor experimenteerruimte, 

maar over de periode waarin pilots moeten plaatsvinden zullen nog afspraken gemaakt moeten 

worden.  

 

De voorzitter constateert dat de commissieleden tussendoor al veel vragen om toelichting op de 

inleiders hebben afgevuurd en beantwoord hebben gekregen. Daardoor is er veel informatie 

overgedragen, maar is er nu geen tijd meer voor een discussie over denkrichtingen en scenario’s. Die 

kan wellicht bij de volgende raadsmarkt plaatsvinden. Ter afsluiting geeft hij de commissieleden de 

gelegenheid staccato aan te geven op welke punten zij in de nabije toekomst nog nadere opheldering 

zouden willen hebben om tot een afgewogen oordeel te kunnen komen. 

 

Mevrouw Dekker (D66) zegt meer te willen weten over en de selectieprocedure voor beschut werk en 

de profielen van de UWV-medewerkers die daarbij betrokken zijn. 

 

Mevrouw Huysse (GLH) vraagt meer inzicht in de materiële en immateriële gevolgen voor klanten 

als er een scenario gekozen wordt waardoor er geen instrument voor hen beschikbaar gesteld wordt. 

 

De heer De Jong (VVD) wil graag meer inzicht in de samenstelling van de doelgroep en de wijze 

waarop klanten nu intern bij Paswerk of extern bij andere bedrijven worden ondergebracht en hoe het 

zit met de in- en uitstroom. 

 

Mevrouw Ramsodit (PvdA) zegt dat zij die vraag als technische vraag heeft gesteld. Zij wil graag een 

beknopt overzicht van de politieke keuzes en vragen achter de dilemma’s. 

 

De heer Azannay (GLH) wil meer inzicht in de wijze waarop wajongers in dit nieuwe systeem 

worden behandeld. 

 

De heer Garretsen (SP) wil graag meer inzicht in de geldstromen en de kosten per scenario. 

 

De heer Visser (CU) zegt meer te willen weten over de financiële consequenties van de verschillende 

scenario’s en de stuurbaarheid in de geldstromen van Rijk en gemeente. 

 

Mevrouw Beneker zegt dat het daarover bij de volgende raadsmarkt zal gaan.  
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De voorzitter concludeert dat de commissie vooral behoefte heeft aan informatie om tot een 

afgewogen politiek oordeel te komen. Hij bedankt de inleiders voor hun informatieve presentaties en 

wijst op het vervolg in de komende raadsmarkt. 

 

Hij sluit de raadsmarkt om 21.35 uur. 


