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Maassluis,	  10	  december	  2015	  
	  
Aan	  het	  College	  van	  Burgemeester	  en	  Wethouders	  van	  Maassluis	  
	  
Betreft:	  Advies	  over	  de	  voortgang	  van	  de	  vormgeving	  van	  	  “Beschut	  Werk”	  in	  
Maassluis.	  	  
	  
Geacht	  College	  van	  Burgemeester	  en	  Wethouders	  van	  Maassluis,	  
	  
De	  gemeenten	  zijn,	  per	  1	  januari	  2015,	  verantwoordelijk	  geworden	  voor	  het	  aanbieden	  
van	  Beschut	  Werk.	  De	  Adviesraad	  adviseert	  u	  om	  meer	  haast	  te	  maken	  met	  	  het	  
aanbieden	  van	  deze	  voorziening.	  
	  
Bij	  	  de	  invoering	  van	  de	  participatiewet,	  per	  1	  januari	  2015,	  is	  de	  toegang	  tot	  de	  WSW-‐
voorziening	  (Dukdalf)	  gestopt.	  Ook	  is	  voor	  jongeren	  met	  een	  arbeidshandicap,	  doch	  
met	  nog	  wel	  enige	  arbeidscapaciteit,	  de	  toegang	  tot	  de	  WAJONG	  gestopt.	  	  Er	  is	  een	  
nieuwe	  voorziening	  ontworpen,	  namelijk	  	  “Beschut	  Werk”.	  	  Deze	  is	  bedoeld	  voor	  een	  
gedeelte	  van	  de	  personen,	  die	  voorheen	  voor	  de	  sociale	  werkvoorziening	  in	  
aanmerking	  kwamen,	  namelijk	  alleen	  personen	  met	  een	  ernstige	  arbeidshandicap.	  	  
Als	  globaal	  uitgangspunt	  is,	  door	  de	  Rijksoverheid,	  aangegeven	  dat	  de	  WSW	  geleidelijk	  
wordt	  afgebouwd	  en	  dat	  er	  een	  nieuw	  bestand	  wordt	  opgebouwd	  voor	  Beschut	  Werk.	  
Voor	  drie	  vervallen	  werkplaatsen	  in	  de	  WSW,	  wordt	  één	  nieuwe	  arbeidsplaats	  voor	  
Beschut	  Werk	  gecreëerd.	  Voor	  Maassluis	  betekent	  dit	  dat,	  uitgaande	  van	  een	  WSW-‐
bestand	  van	  200	  á	  250	  personen	  en	  een	  afbouw	  van	  het	  WSW-‐bestand	  van	  6%	  per	  
jaar,	  in	  2015	  ongeveer	  5	  Beschutte	  Werkplekken	  geschapen	  zouden	  moeten	  zijn.	  	  
De	  komende	  jaren	  dienen	  er	  dan	  jaarlijks,	  globaal,	  5	  plekken	  bij	  te	  komen.	  
	  
Helaas	  is	  het	  scheppen	  van	  Beschutte	  Werkplekken	  nog	  niet	  van	  de	  grond	  gekomen.	  
“Eerst	  zal	  er	  een	  doelgroepenonderzoek	  worden	  gehouden,	  zal	  er	  beleid	  geformuleerd	  
moeten	  worden	  en	  zal	  er	  een	  implementatieplan	  gemaakt	  moeten	  worden”,	  zo	  leren	  
wij	  uit	  een	  gesprek	  met	  medewerkers	  van	  uw	  kant.	  Ook	  zal	  er	  een	  pilot	  worden	  
opgezet.	  
Dit	  doet	  vrezen,	  dat	  er	  een	  flinke	  kans	  is	  dat	  ook	  in	  2016	  nog	  nauwelijks	  Beschutte	  
Werkplekken	  van	  de	  grond	  zullen	  komen.	  	  
	  
Sinds	  september	  2014	  kunnen	  geen	  nieuwe	  aanvragen	  voor	  de	  WSW	  worden	  
ingediend.	  In	  het	  reguliere	  arbeidsproces	  komt	  deze	  doelgroep	  niet	  of	  nauwelijks	  aan	  
het	  werk.	  Feitelijk	  is	  dan	  de	  bijstand	  het	  enige	  alternatief	  om	  van	  te	  kunnen	  bestaan.	  
Het	  is	  algemeen	  bekend	  dat,	  naarmate	  men	  langer	  in	  de	  bijstand	  zit,	  het	  moeilijker	  
wordt	  om	  nog	  in	  het	  arbeidsproces	  aan	  de	  slag	  te	  komen.	  	  



3 
 

Wij	  wijzen	  u	  er	  daarom	  op	  dat	  het	  van	  veel	  belang	  is	  voor	  deze	  groep,	  dat	  er	  snel	  
voortgang	  wordt	  geboekt	  met	  het	  scheppen	  van	  deze	  arbeidsplaatsen.	  	  
	  
De	  keerzijde	  van	  het	  beleid	  zien	  we	  nu	  al:	  het	  aantal	  mensen	  in	  de	  bijstand	  nam	  het	  
afgelopen	  jaar	  snel	  toe.	  Het	  ligt	  voor	  de	  hand	  hierbij	  een	  relatie	  te	  leggen	  met	  het	  nog	  
niet	  van	  de	  grond	  komen	  van	  deze	  voorziening	  (naast	  andere	  voorzieningen,	  zoals	  het	  
nog	  niet	  van	  de	  grond	  komen	  van	  het	  scheppen	  van	  garantiebanen	  bij	  het	  
bedrijfsleven	  en	  de	  overheid	  en	  de	  magere	  financiële	  ondersteuning	  voor	  	  
arbeidsgehandicapten	  die	  willen	  studeren).	  Het	  verminderen	  van	  het	  aantal	  mensen	  in	  
de	  bijstand	  zal	  hoge	  prioriteit	  moeten	  hebben.	  Het	  scheppen	  van	  Beschut	  Werk	  is	  daar	  
één	  van	  de	  instrumenten	  bij.	  
	  
De	  gemeente	  beschikt,	  in	  de	  vorm	  van	  de	  WSW-‐voorziening,	  over	  een	  organisatie	  die	  
veel	  ervaring	  heeft	  met	  het	  scheppen	  van	  Beschutte	  Werkplekken.	  	  
	  
Er	  zijn	  diverse	  argumenten	  om	  de	  aarzelingen	  te	  overwinnen.	  	  

-‐ De	  aarzelingen	  voor	  het	  scheppen	  van	  Beschutte	  Werkplekken	  liggen	  voor	  een	  
deel	  in	  het	  financiële	  vlak.	  Toch	  zijn	  deze	  risico’s	  goed	  in	  de	  hand	  te	  houden.	  De	  
gemeente	  is	  immers	  verantwoordelijk	  voor	  het	  voordragen	  aan	  het	  UWV	  voor	  
beoordeling	  en	  heeft	  daarmee	  de	  sleutel	  van	  het	  aantal	  personen,	  dat	  in	  
aanmerking	  kan	  komen,	  in	  handen.	  	  

-‐ Iemand	  die	  beschut	  werkt,	  levert	  een	  arbeidsbijdrage	  die	  	  in	  zijn	  algemeenheid	  
voldoende	  is	  om	  de	  begeleidingskosten	  te	  dekken	  en	  vormt	  daarmee	  een	  
lagere	  last	  dan	  iemand	  die	  begeleid	  moet	  worden	  doch	  niet	  werkt.	  	  

-‐ Het	  Rijk	  stelt	  in	  het	  participatiebudget	  middelen	  beschikbaar	  aan	  de	  gemeente	  
voor	  de	  nieuwe	  beschutte	  werkplekken.	  	  

-‐ De	  financiering	  mag	  dan	  eventueel	  niet	  voor	  de	  lange	  termijn	  verzekerd	  zijn,	  
doch	  er	  zijn	  financiële	  middelen	  beschikbaar	  en	  deze	  worden	  de	  komende	  jaren	  
ook	  nog	  verhoogd	  door	  het	  Rijk,	  zo	  leert	  de	  begroting	  van	  de	  Rijksoverheid.	  Er	  
is	  dus	  ruimte	  om	  te	  beginnen.	  	  

-‐ Mocht	  het	  zo	  zijn	  dat	  in	  de	  toekomst	  de	  financiering	  duidelijk	  onvoldoende	  is,	  
dan	  kan	  het	  beleid	  	  worden	  bijgesteld.	  	  

-‐ De	  moeizame	  voortgang	  komt	  mogelijk	  ook	  voort	  uit	  de	  ambitie	  om	  de	  
maatregelen	  op	  sociaal	  gebied	  zo	  veel	  mogelijk	  uniform	  te	  maken,	  terwijl	  er	  in	  
de	  drie	  gemeentes	  uiteraard	  verschillen	  zijn	  in	  de	  politieke	  en	  financiële	  
situatie.	  Bij	  de	  vorming	  van	  Stroomopwaarts	  is	  echter	  ook	  aangegeven	  dat	  er	  
ruimte	  zal	  zijn	  voor	  “couleur	  	  locale”.	  

	  
Hoogachtend	  
	  
Bart	  Luttik/voorzitter	  Adviesraad	  Samenlevingszaken	  Maassluis	  
	  



4 
 

	  

	  

info@adviesraadsamenlevingszakenmaassluis.nl	  /	  	  www.adviesraadsamenlevingszakenmaassluis.nl	  
 


