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CONTEXT: Volume-ontwikkeling



Doelstelling nieuw beschut
• Doelstelling: ook mensen met ernstige beperkingen kans 

geven op betaalde arbeid in beschutte werkomgeving 
(verkleinde WSW).

• Doelgroep: mensen met een uitkering o.g.v. Participatiewet, 
die in staat zijn tot loonvormende arbeid, maar die door hun 
lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking een zodanig 
hoge mate van (structurele) begeleiding of aanpassing van de 
werkplek nodig hebben, dat niet van een werkgever mag 
worden verwacht dat hij deze mensen in dienst neemt.

• Positionering: beschut werken is “tussenvoorziening” tussen:
– Regulier werk met loonkostensubsidie bij bedrijven (vanaf 40 % loonwaarde)
– Arbeidsmatige dagbesteding met behoud van uitkering (minder dan 20 % 

loonwaarde).



Voorzichtigheid geboden….
• Invulling is beleidsvrijheid gemeenten, maar: 

– Kabinet dreigt met verplichtstelling, indien gemeenten dit onvoldoende 
oppakken.

– Indienstneming kandidaat is verplicht indien UWV officiële indicatie 
beschut werken heeft afgegeven (om wachtlijst te voorkomen).

• Twentse gemeenten wachten op regionaal advies over: 
– (financieel) haalbare business-case, 
– uitwerking werkgeverschap
– afweging t.o.v. alternatieven zoals arbeidsmatige dagbesteding.

• Eerdere besluitvorming Hellendoorn: 
– Kadernota Participatiewet: positieve intentie, maar inhoudelijke 

besluitvorming aangehouden in afwachting nader advies.
– Re-integratieverordening Participatiewet: alleen uitgangspunten 

bepaald, met de mogelijkheid van vaststelling maximum budget c.q. 
aantal plaatsen.



Financiering 
• Basis-financiering volgens Participatiewet: 

– € 14.000,-- p.p. in BUIG-budget t.b.v. loonkosten (uitgaande van WML);
– € 8.500,-- p.p. in Participatiebudget t.b.v. organisatie- en 

begeleidingskosten.
– Bijdragen p.p. niet direct herleidbaar, maar onderdeel van breed 

budget, en afhankelijk van verdeel-criteria over de gemeenten.

• Aanvullende middelen (uit rijksbegroting 2016):
– 5 x € 20 mln extra = bonus € 3.000,-- per gerealiseerde plaats 

(tijdelijk)
– Lagere werkgeverslasten (LIV) = € 1.000,-- á € 2.000,-- voordeel 

(structureel vanaf 2017)

Conclusies: 
• Wel verbeterd perspectief, maar nog geen sluitende businesscase.

• Financiële risico’s van dienstverbanden voor rekening gemeenten 
(CAO-ontwikkelingen, transitievergoeding i.g.v. ontslag).



Kosten uitgaande van full-
time 

(KOST)PRIJS NIEUW BESCHUT 1,0 Fte = 40 uur p.w.

Opbrengsten x € 1Kosten x € 1

Productie (NTW) 3.350Wettelijk minimumloon (WML) 24.000

Loonkostensubsidie (LKS) 16.800Directe kosten 3.460

Subsidie P-budget 8.500Indirecte kosten 4.000

Totale Opbrengsten 28.650Totale kosten 31.460

Benodigde aanvulling gemeenten 2.810 

Totale opbrengsten inc. aanvulling 
gemeenten

31.460 

Bijdrage gemeenten in dit model € 2.810,-- +  € 2.800 
(hogere LKS tov € 14.000,-- normbijdrage) = € 5.610,-- 
p.p. 

Bron: advies regionale werkgroep “nieuw beschut”



Kosten uitgaande van 0,8 
fte

(KOST)PRIJS NIEUW BESCHUT 0,8 Fte = 32 uur p.w.

Opbrengsten x € 1Kosten x € 1

Productie (NTW) 2.680Wettelijk minimumloon (WML) 19.200

Loonkostensubsidie (LKS) 13.440Directe kosten 2.770

Subsidie P-budget 8.500Indirecte kosten 4.000

Totale Opbrengsten 24.620Totale kosten 25.970

Benodigde aanvulling gemeenten 1.350 

Totale opbrengsten inc. aanvulling 
gemeenten

25.970 

Bijdrage gemeente in dit model € 1.350,-- p.p. per jaar.

Mét aanvullende middelen rijk ontstaat in dit model 
perspectief op haalbare business-case, maar neemt 
risico’s op langere termijn niet weg.

Bron: advies regionale werkgroep “nieuw beschut”



Beperkt aantal plaatsen
• Landelijk uitgangspunt: max. 30.000 plekken (1/3 huidige 

WSW).

• Volgens fictieve verdeling van SZW-gemeenteloket bedraagt 
aantal plaatsen Hellendoorn in 2018 slechts 7. In dat geval 
wordt structurele omvang 40 á 50 plaatsen. 

• Voor 2016 in uitvoeringsprogramma re-integratie en 
participatie uitgaan van max. 3 plaatsen.

• Nog niet te zeggen welke gevolgen huidige indicatie-criteria 
hebben voor daadwerkelijke omvang nieuw beschut.

  2015 2016 2017 2018 Structureel

Landelijk 800 2.500 4.200 5.800 30.000

Hellendoorn 1,64 5,125 8,61 11,89 61,5





Invulling werkgeverschap
Uitgangspunt: 
•Ontwikkeling / invulling rechtspositie in Twente gezamenlijk 
oppakken;
•Mogelijkheid om formele werkgeverschap los te koppelen van (zo 
lokaal mogelijke) uitvoering.

Alternatieven:

1.Bij reguliere werkgever  >  voorkeur, maar niet logisch

2.In gemeentelijke dienst  >  minder passend, groter risico

3.Bij een “derde partij”, namens gemeente:

a) Nieuwe of bestaande stichting.

b) Aan bestaande SW-bedrijven gelieerde rechtspersoon.

c) Pay-roll bedrijf.

Onderzoekspunt: invulling op regionaal, subregionaal of lokaal niveau?



Conclusies
• Nu principe-besluit nemen voor invulling nieuw beschut.

• Rekening houden met gemeentelijke bijdrage van minimaal € 
1.350,-- p.p.p.j. (dekking binnen bestaande WSW-middelen).

• Budgetplafond d.m.v. jaarlijkse vaststelling aantal plaatsen, 
uitgaande van  planning rijksoverheid, via uitvoeringsprogramma 
re-integratie.

• Feitelijke uitvoering binnen lokale voorziening Multipack. Dit 
meenemen in samenwerkingsafspraken met “SOWECO-nieuw” 
over toekomstige ontwikkeling en exploitatie Multipack, op basis 
lokale sturing gemeente, waarbij SOWECO niet bepaalt, maar 
faciliteert.

• Formele werkgeverschap afhankelijk van nader advies.

• Samenwerking met / afstemming op arbeidsmatige 
dagbesteding nader bezien.
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