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Geachte leden van de Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
 
U vergadert op woensdag 29 juni 2016 over onderwerpen met betrekking tot de Participatiewet. Voor 
Divosa is het belangrijkste onderdeel wat aan de orde komt het voorstel om beschut werk te gaan 
verplichten. Deze brief zal zich dan ook alleen richten op dit onderwerp. 
 
Weliswaar heeft de staatssecretaris aangekondigd dat er een overeenstemming is met gemeenten om 
beschut werk te gaan verplichten. Toch wil Divosa, als vereniging van uitvoerders, nog wel wat 
context meegeven, die belangrijk is om in de discussie te betrekken. Vooropgesteld Divosa is tegen 
een verplichting van beschut werk. Ten eerste vanwege het principiële element dat beschut werk een 
onderdeel is van de drie decentralisaties, waarbij de verantwoordelijkheid is neergelegd bij 
gemeenten. Ten tweede omdat een taakstelling zonder aanpassing van de huidige indicatiestelling het 
probleem niet oplost. Ten derde omdat gemeenten in de financiering structureel zo’n acht tot 10.000 
euro per beschutte werkplek tekort komen. Ten slotte omdat de doelgroep beschut Wsw, wat een 
andere groep is dan beschut werk binnen de Participatiewet, vaak op een andere manier participeert 
dan door middel van beschut werk. 
 
Beschut werk is in de Participatiewet altijd een instrument geweest en geen doel. Als besloten wordt 
om beschut werk te gaan verplichten is het een doel geworden. Belangrijk is om dan te weten wat 
precies dat doel zal zijn. Is dat doel een specifieke groep kwetsbaren zoals deze omschreven is in de 
wet en uitgewerkt is de AmvB Beschut Werk aan werk te helpen? Of is het doel om een taakstelling 
’vol’ te maken, namelijk beschut werk inzetten voor 30.000 mensen? 
 
Als het doel is om de specifiek kwetsbare groep aan het werk te helpen te helpen, dan moet gedacht 
worden om het aantal van 30.000 los te laten. Gemeenten hebben nu ruim anderhalf jaar ervaring en 
met de huidige indicatie-eisen zullen er geen 30.000 mensen structureel aan die eisen voldoen. 
Nogmaals, de doelgroep beschut werk binnen de Participatiewet is een andere dan beschut werk 
binnen de oude Wsw. Ter illustratie: iemand die in aanmerking komt voor beschut werk onder de 
Participatiewet is vaak zó zwak dat hij niet zelfstandig kan wonen c.q. onder financiële begeleiding 
staat. Wanneer hij een contract krijgt in plaats van een uitkering, dan is dat vaak een financiële 
bijdrage aan de begeleid-wonen-instelling of de verzorgers. De eigen bijdrage gaat omhoog bij meer 
inkomen. Kortom, dan ben je geld in het sociale domein aan het rondpompen. Verstandig zou dan zijn 
om een onderzoek te doen hoeveel mensen structureel in aanmerking zouden komen voor beschut 
werk in de huidige vorm en dat als uitgangspunt en taakstelling voor de gemeenten op te stellen. 
 
Wanneer het doel is om 30.000 mensen via beschut werk in te zetten, dan dienen de indicatie eisen te 
worden aangepast. Het ligt voor de hand deze vergelijkbaar te laten zijn met hoe sw-bedrijven in het 
verleden bepaalde waarom iemand beschut werkte binnen de sw-sector. Een heldere indicatie is 
daarvoor nog niet. De idee om direct alle VSO-leerlingen de indicatie beschut werk te geven is dan  
echter weer te ruim. Er zijn gelukkig nog een heel aantal VSO-leerlingen die de weg naar regulier 
werk weten te vinden. Die mogelijkheid moet ons inziens ook in de toekomst benut kunnen worden.   
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Verder zijn de kosten voor het realiseren van 30.000 beschutte werkplekken hoog. Voor Divosa is nu 
nog onduidelijk hoe de gemeenten dit moeten financieren. Mocht het betaald moeten worden uit het 
huidige Participatiebudget dan zal het gevolg zijn dat andere kwetsbare groepen minder of niet 
geholpen kunnen worden. Gevolg is dat een grotere groep mensen thuis zal zitten, simpelweg omdat 
zij zonder begeleiding niet naar werk kunnen worden geholpen. Dit betekent een oplopende 
bijstandsomvang. Gemiddeld komt een gemeente per beschutte werkplek ongeveer zo tussen de acht 
en 10.000 euro tekort. Dat betekent dus dat ongeveer de helft van het Participatiebudget wordt 
besteed aan een beperkte groep mensen. Daarnaast zijn er structureel 150 miljoen extra uitgaven aan 
bijstandsuitkeringen, volgens de rekenmethode van het CPB. 
 
Het is dan ook niet zo dat de oude doelgroep beschut werk op dit moment thuis zit te verpieteren, 
zoals soms wordt gesuggereerd. Gemeenten zijn er succesvol in geslaagd een groot deel van de 
groep, de groep die voorheen Wsw indicatie zou hebben gekregen en als “beschutter” zou zijn 
geplaatst, onder te brengen bij reguliere werkgevers. Het verplichten van beschut werk in combinatie 
met aanpassing van de indicatiestelling zal een deel van deze groep weer uit het reguliere circuit 
halen. 
 
Divosa hoopt dat de Tweede Kamer gemeenten ook in de toekomst de ruimte wil geven om zelf te 
bepalen hoe zij beschut werk vorm wil geven. Gemeenten nemen als uitgangspunt de talenten en 
kwaliteiten van deze doelgroep. Dat vraagt soms een andere werksoort en taakinvulling dan door het 
sw-bedrijf wordt aangeboden. Veel van de sw-bedrijven bieden werksoorten aan die afgeleid zijn van 
industriële werkzaamheden. Daar ligt de expertise en de kennis van de onderneming. Daarom hebben 
sommige gemeenten ook een beroep gedaan op zorg- en welzijnsorganisaties en ook sociale 
ondernemingen, omdat men daar beter tot zijn recht kan komen. Divosa vindt het een belangrijk 
principe dat uitgegaan wordt van de kwaliteiten van de doelgroep en niet van het aanbod van het sw-
bedrijf.  
 
Ten slotte vragen wij de Kamer om de idee om mensen zelf de mogelijkheid te geven een 
adviesaanvraag te doen bij het UWV te laten vallen. Gemeenten hebben ervaring opgedaan en zien 
hoe moeilijk het is om iemand in aanmerking te laten komen voor een indicatie beschut werk. 
Wanneer beschut werk een taakstelling is voor gemeenten, dan is nog belangrijker dat de aantallen 
gemanaged kunnen worden. Bij een vrije advies aanvraag wordt dit erg lastig.   
 
 
Samenvattend 
 
Divosa blijft principieel veel bezwaren hebben tegen het verplicht stellen van beschut werk. Mocht uw 
Kamer daartoe toch besluiten dan hopen we wel dat gemeenten voldoende in staat wordt gesteld om 
de uitvoering ter hand te nemen. Kiest uw Kamer voor het uitgangspunt van 30.000 mensen dan zal 
de indicatiestelling moeten worden gewijzigd. Wel moet u beseffen dat beschut werk een grote 
hypotheek voor een gemeente op de toekomst met zich meebrengt. Een verruiming van de 
indicatiestelling zal tot verruiming van de financiële middelen moeten leiden. Ten slotte mocht u toch 
besluiten tot een wettelijke verplichting dan verzoeken wij u dit niet verplicht te laten onderbrengen 
bij het sw-bedrijf of dat mensen zelf dit kunnen aanvragen. De uitvoeringsproblemen zullen anders 
erg groot zijn.  
 
 
Met hartelijke groet, 
Divosa 
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