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Doordat budgetten en regelgeving 
pas laat bekend zijn geworden, weten 
veel gemeenten nog niet hoe ze na 
de jaarwisseling beschut werk gaan 
organiseren, blijkt uit onderzoek van 
Divosa onder haar leden.

TeksT: Marije van DoDeweerD, oleg Boneschansker, ToM 
Drukker en niels heijne

Divosa onderzoekt hoe gemeenten voorbereid zijn op de situatie per 1 januari

 Helft 
sociale diensten in dubio 
over beschut werk

ParTiciPaTieweT
Met de komst van de Participatiewet 
wordt de toegang tot de sociale werk-
voorziening afgesloten voor nieuwe 
instroom. in plaats daarvan zijn ge-
meenten verplicht om beleid te maken 
op beschut werk. Met behulp van een 
enquête heeft Divosa de voortgang van 
de implementatie van de Participatie-
wet in kaart gebracht. er is onder meer 
gevraagd hoe gemeenten denken het 
beschut werk te gaan vormgeven. 

hoe zieT heT geMeenTelijk 
BeleiD ronDoM BeschuT werk 
er sTraks uiT? 

Nog niet bekend/in onderzoek 
De gemeente creëert beschutte werk-
plekken die veel weg hebben van de 
huidige beschutte WSW-banen 
De gemeente organiseert het beschutte 
werk in samenhang met de arbeids-
matige dagbesteding 
De gemeente gaat geen beschutte 
werkplekken creëren 
Anders

 b
ij de helft van de soci-
ale diensten is nog niet 
bekend hoe het gemeen-
telijk beleid rondom 
beschut werk eruit gaat 

zien. 29 procent van de sociale dien-
sten organiseert het beschut werk in 
samenhang met de arbeidsmatige 
dagbesteding, 13 procent zal met het 
nieuwe beleid niet veel afwijken van 
het huidige beleid voor beschutte 
WSW-banen. Dat blijkt uit onder-
zoek van Divosa onder haar leden.
Slechts een organisatie geeft aan 
géén beschutte werkplekken te 
creëren. Veel sociale diensten in 
de categorie ‘anders’ laten weten 

het beschut werk in combinatie 
met (sociale) werkgevers te willen 
organiseren.  

DoorDachT BeleiD 
Dat gemeenten nog aan het naden-
ken zijn over beschut werk heeft 
ermee te maken dat budgetten en 
de nadere regelgeving pas kort voor 
de uitgevoerde enquête beschikbaar 
waren. Gemeenten zijn pas net be-
gonnen met het doorrekenen van de 
financiële consequenties van beschut 
werk. Bovendien is een deel van de 
regelgeving nog niet duidelijk: in 
december staat het ‘Besluit beoorde-
ling beschut werk’ op de rol.  
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NIEUW IN DE DIVOSA 
BENCHMARK 
vanaf 1 januari kunnen deelnemers aan de Divosa 
Benchmark de afbouw van de sociale werkvoorziening 
volgen en vergelijken met collega-gemeenten. ook 
neemt de benchmark een indicator op voor het aantal 
plekken voor beschut werk dat een gemeente creëert. 
De benchmarkdeelnemers met een verdiepende mo-
dule hebben zo een aantal belangrijke indicatoren bij 
elkaar staan en kunnen daar eenvoudig één rapportage 
van maken. 

  www.divosa-benchmark.nl

De Divosa Benchmark telt 208 deelnemers

Omdat gemeenten een doordachte 
en fi nancieel houdbare keuze willen 
maken, zullen ze hier de komende 
tijd nog veel aandacht aan beste-
den. Beschut werk is immers een 
relatief dure voorziening met een 
groot fi nancieel risico. Gemeenten 
die iemand een beschutte werkplek 
aanbieden, betalen naast de loonkos-
ten ook gemiddeld 8.500 euro aan 
begeleidingskosten per jaar. In een 
situatie waar gemeenten al fors moe-
ten bijleggen op de bestaande sociale 
werkvoorziening is dit een fl inke 
belasting die de ruimte beperkt om 
andere mensen in de bijstand parti-
cipatieondersteuning te bieden. Hier 
speelt ook mee dat in een aantal 
gemeenten nog volop gediscussieerd 

wordt over de toekomst van het sw-
bedrijf.

wisselenDe keuzes
Een kwart van de ondervraagde 
organisaties geeft aan dat de tijde-
lijke dienstverbanden van huidige 
WSW’ers worden omgezet in vaste 
dienstverbanden, terwijl 16 procent 
de contracten opnieuw tijdelijk ver-
lengt. Bij 18 procent van de organisa-
ties lopen de contracten af. Bij ruim 
een derde van de sociale diensten is 
(nog) onbekend wat er met de hui-
dige dienstverbanden van WSW’ers 
gebeurt óf is er op dit onderwerp 
geen beleid. *

eNQUÊte 
Met een enquête heeft Divosa de voortgang van 
de implementatie van de Participatiewet in kaart 
gebracht. hoe denken gemeenten het beschut werk 
te gaan vormgeven?, was een van de vragen. aan 
de enquête hebben tussen eind september en half 
oktober 67 sociale diensten deelgenomen. zij verte-
genwoordigen samen 113 gemeenten. Dat betekent 
dat een derde van de gemeenten, de nederlandse 
bevolking en het aantal bijstandsgerechtigden is 
vertegenwoordigd. Deze factsheet is daarmee redelijk 
representatief.
 

De factsheet geeft antwoorden op onder meer de 
vragen:
• welke re-integratievoorzieningen bieden gemeen-

ten aan?
• welke fi nanciële keuzes maken zij?
• wat doen zij regionaal? en wat lokaal?
• hoe ziet het beleid rondom de tegenprestatie 

eruit?

  Download de volledige factsheet ‘implementatie 
Participatiewet’ van www.divosa.nl/publicaties

waT DoeT De geMeenTe 
in 2015 MeT TijDelijke 
DiensTverBanDen van 
wsw’ers?

Niet bekend/geen beleid op 
Er zijn geen tijdelijke contracten 
Tijdelijk verlengen 
Laten afl open en niet verlengen 
Omzetten in vaste dienstverbanden 
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