
Visie en verbetervoorstellen Beschut Werk
Divosa en Cedris hebben de handen ineengeslagen om te komen tot een gezamenlijke visie en verbeteringsvoorstellen voor beschut werk. Wij willen dat iedereen 

in Nederland zich naar vermogen kan ontwikkelen. Voor veel mensen kan dat op eigen kracht, maar dat geldt niet voor iedereen. Kwetsbare mensen hebben 

ondersteuning nodig om deze ontwikkeling mogelijk te maken. (Beschut) werk is hierbij essentieel. Onder andere het SCP en Lex Burdorf (Erasmus MC) hebben 

aangetoond dat starten met betaalde arbeid de fysieke en mentale gezondheid van mensen verbetert, hun controle over het eigen leven vergroot én hen  gelukkiger 

maakt. Daarom doen wij gezamenlijk voorstellen om te laten zien dat het anders en beter kan. 

Met de invoering van de Participatiewet is de start gemaakt om te komen tot een meer inclusieve arbeidsmarkt. Het is echter niet gelukt om tot een ontschot systeem 

te komen waarin de ontwikkeling van mensen centraal staat. In de participatieketen van (arbeidsmatige) dagbesteding, beschut werk, garantiebanen en regulier 

werk blijkt dat mensen moeilijk van de ene naar de andere regeling doorstromen terwijl de doelgroepen van de verschillende regelingen veel overeenkomsten 

vertonen. Dit heeft met gescheiden indicaties en gescheiden budgetten te maken, maar ook de onzekerheid die een stap voorwaarts veroorzaakt werkt niet 

motiverend. Te vaak komt de bestaanszekerheid van mensen onder druk te staan wanneer in het huidige systeem positieve ontwikkelingsstappen worden gezet. 

Daarom vinden wij dat er één regeling voor de basis van de arbeidsmarkt moet komen, waarop vanuit dagbesteding en zorg gemakkelijk(er) kan worden 

aangesloten. Dit betekent dat beschut werk niet langer een voorziening moet zijn, maar een instrument in de doorontwikkeling van mensen. Een instrument waar 

iemand ook duurzaam gebruik van moet kunnen blijven maken.

Deze visie kan werkelijkheid worden wanneer aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan:

Beschut werk moet als instrument worden opgenomen in de Participatiewet. Nu is het nog een aparte voorziening, met een eigen 

indicatiesysteem. Wanneer we de ontwikkeling van mensen centraal zetten, dan moet er traploos op- en afgeschakeld kunnen worden 

tussen arbeidsmatige dagbesteding, beschut werk en garantiebanen. Voor een deel van de doelgroep die gebruik maakt van dit instrument 

is werk met veel begeleiding het hoogst haalbare. Voor hen moet het mogelijk blijven duurzaam gebruik te maken van dit instrument en 

dat impliceert ook dat voldoende middelen beschikbaar blijven voor deze begeleiding.

Op dit moment is niet altijd duidelijk waarom voor arbeidsmatige dagbesteding of beschut werk wordt gekozen, dit is van toeval afhankelijk 

en dat is niet wenselijk.

We willen naar een systeem waar arbeidsmatige dagbesteding wordt ingezet wanneer de loonwaarde nog te laag is. Beschut werk wordt 

ingezet wanneer de begeleidingsbehoefte (nog) hoog is. En een garantiebaan bij een reguliere werkgever wordt ingezet wanneer beperkte 

begeleiding nodig is, maar niet zelfstandig het Wettelijk Minimumloon (WML) kan worden verdiend. Het moet makkelijker worden om 

van de ene in de andere regeling te komen, zodat beschut werk een ontwikkelgericht instrument wordt. 

Het instellen van een praktijkroute zodat talenten en mogelijkheden zichtbaar worden in de praktijk. Het huidige indicatiesysteem 

moet op de schop. Dit systeem gaan namelijk te veel uit van wat mensen niet kunnen. We hebben professionals nodig die de kenmerken 

en talenten van de persoon matchen met de mogelijkheden op de werkvloer en in de werkpraktijk kijken wat er nog wél mogelijk is. 

Daarbij is het belangrijk dat de matching binnen een bepaalde tijd opnieuw bekeken wordt. De nadruk moet liggen op ontwikkeling 

en mogelijke doorstroom, daarom is het belangrijk om met enige regelmaat opnieuw te kijken of de geconstateerde loonwaarde en 

begeleidingsbehoefte nog past bij de betrokken medewerker.

Wanneer we echt werk willen maken van de ontwikkeling van mensen, dan moeten er veel meer verbindingen worden gelegd met 

het onderwijs. Voor jongeren moeten ook de ervaringen binnen MBO/PrO/VSO meegenomen worden. Scholen hebben vaak goed zicht 

op de weg die jongeren afleggen. De kennis en ervaring van scholen met deze jongeren moeten, meer dan nu, gebruikt worden in het 

vervolgtraject richting werk. 

Daarnaast vinden we de ontwikkeling van praktijkleren door middel van de MBO deelcertificaten en praktijkverklaringen een goede stap 

om de verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt voor deze doelgroep beter tot stand te brengen.

De huidige wijze waarop vormgegeven is aan beschut werk leidt ertoe dat mensen met een zeer lage loonwaarde gebruik maken van 

deze voorziening. Wij vinden dat beschut werk hiervoor niet het juiste instrument is. Voor (beschut) werk is het van belang dat een 

medewerker een minimale arbeidsproductiviteit heeft, bijvoorbeeld een minimale loonwaarde van 30%. Door deze afspraak te maken 

wordt ook direct duidelijker wat het verschil is tussen (arbeidsmatige) dagbesteding en loonvormend werk.

Ontwikkeling van mensen in een inclusieve arbeidsmarkt vraagt om een investering. De huidige begeleidingsbonus voor beschut werk 

(van €3000 per jaar) loopt in 2020 af. Tevens blijkt uit de recent uitgebrachte begroting van het kabinet dat het begeleidingsbudget in 

2021 wordt teruggebracht van €8500 naar €7200. Een dergelijk budgettair toekomstbeeld werkt negatief. Als betrouwbare overheid moet 

er de mogelijkheid zijn voor duurzame plaatsing. Daarbij is een stabiele financiële ondersteuning voor de lange termijn noodzakelijk. 

Er ligt een mooie kans voor ons om het stelsel zo door te ontwikkelen dat het meer dan nu de ontwikkeling van mensen faciliteert. We willen dat het systeem ook 

mensen met chronische mentale of fysieke aandoeningen of met beperkte verstandelijke vermogens in staat stelt mee te doen en zich te ontwikkelen. Daarnaast 

is het van belang dat dit systeem hen ook veiligheid biedt in mindere periodes in hun persoonlijk leven.


