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Signaal beschut werk
Een zoektocht naar de juiste werkplek voor elke werknemer
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Een deel van de mensen met een lichamelijke, verstandelijke beper-
king of psychische kwetsbaarheid kan prima werken als het werk, de 
werktijden, de begeleiding en de omgeving bij hen passen. Dat kan 
voor een deel van de groep bijvoorbeeld in beschut werk dat sinds 1 
januari 2015 is ondergebracht in de Participatiewet. Elke gemeente 
krijgt geld voor het regelen van een bepaalde hoeveelheid beschut 
werkplekken. Dat aantal werkplekken wordt vooraf vastgesteld en 
heet de taakstelling. De gemeente kan laten beoordelen of iemand 
voor een beschutte werkplek in aanmerking komt. Sinds 1 januari  
2017 kunnen mensen ook zelf aan het UWV (laten) vragen of zij  
voldoen aan de voorwaarden voor een beschut werkplaats. 
Iedereen met arbeidsvermogen zou volgens de Participatiewet mee 
moeten kunnen doen. Als het om beschut werk gaat, is het ooit de 
doelstelling geweest dat werknemers zich - als dat mogelijk is - 
moeten kunnen ontwikkelen. Dat kan vaak niet op een andere manier 
omdat de ‘gewone’ arbeidsmarkt een brug te ver is. Zij kunnen alleen 
werken in een aangepaste beschutte werkomgeving. De vraag is of 
die doelstelling wordt gehaald. 

In 2018 heeft de Landelijke Cliëntenraad (LCR) een onderzoek uitgevoerd 
naar de stand van zaken bij beschut werk. Het rapport Thermometer 

beschut werk is in 2019 gepubliceerd. Op dat moment bleek het aantal 
beschut werkplekken behoorlijk achter te blijven bij de taakstelling die 
het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan de 
gemeenten had gegeven. 
Gemeenten maken zelf beleid hoe ze denken het aantal beschut 
werkplekken uit de taakstelling te bereiken. De budgetten die ge-
meenten hiervoor krijgen, hoeven niet uitgegeven te worden aan 
beschut werk. Zij leggen verantwoording af aan hun gemeenteraad 
en moeten cijfers delen met de landelijke overheid. De gemeenteraad 
bepaalt zelf of de inspanning voldoende is. 

Werkt beschut werk voor jou?

Nu, 3 jaar later, is de balans opnieuw opgemaakt: is er een verbete-
ring te zien? Om een goed signaal af te kunnen geven, heeft de LCR 
de opdracht meegegeven aan het Signaleringsteam* om breed naar 
beschut werk te kijken: hoe staat het met de uitvoering, de beloning en 
de aard van het werk. Wat vinden mensen die beschut werken er zelf 
van? De LCR is er vooral om de signalen van burgers en hun vertegen-
woordigers op te tekenen. Er is aandacht voor wachtlijsten, mogelijk-
heden om ander werk te doen of door te groeien en ook de tevreden-
heid van beschut werkers met het werk wat ze doen. 
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* Zie de achterpagina.

https://o8s9ala602u.b-cdn.net/d256eb6b-1208-4ab8-8b46-0dbceab8b095.pdf
https://o8s9ala602u.b-cdn.net/d256eb6b-1208-4ab8-8b46-0dbceab8b095.pdf
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Kijken naar mogelijkheden

‘De financieringssystematiek waarbij een zak geld beschikbaar wordt gesteld of 
je de taakstelling haalt of niet, vind ik belachelijk. Het is een verkeerde financiële 
prikkel voor gemeenten. Je kunt die financiering beter koppelen aan resultaten. 
Ik hoor van gemeenten dat ze het goedkoper vinden om de uitkering te betalen 

dan in te zetten op beschut werk. Wij draaien quitte als we 80% van onze taak-

stelling behalen. 

Ik zou willen pleiten voor een andere houding ten opzichte van beschut werkers. 

Meer uitgaan van hun mogelijkheden en niet van hun beperkingen. Ik zie dat 

als mensen worden bemiddeld naar een externe werkgever. Soms wordt daar 

bijna overdreven voorzichtig in gedaan. Mensen moeten de kans krijgen zich te 

ontwikkelen en dat gaat soms met hobbels. Dat vraagt ook veel van de mede-

werkers van sw-bedrijven: een proactieve, positieve en professionele werkwijze.’ 

Projectleider beschut werk
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De cijfers uit Thermometer beschut werk uit 2018 zijn vergeleken met 
de cijfers uit 2021. Er zijn verschillende mensen gesproken die zelf 
beschut werken, maar ook een aantal managers en begeleiders op 
beschut werkplaatsen. Dit biedt een goed beeld van de stand van 
zaken bij beschut werk. 
 

In totaal is het aantal mensen dat een indicatie beschut werk aan 
heeft gevraagd gestegen. Dat blijkt uit het Dashboard Beschut Werk 
van UWV. 
Er zijn veel meer aanvragen van mensen zelf binnengekomen (70%) 
dan van gemeenten (30%). Het valt op dat bij eigen aanvragen veel 
minder vaak een indicatie wordt afgegeven (71% van de aanvragen) 
dan bij gemeente-aanvragen (84%). Uit interviews is naar voren ge- 
komen dat burgers in gesprek met UWV geneigd zijn de eigen arbeids- 
en werknemersvaardigheden positiever te beoordelen dan ze in feite 
zijn. Mensen, zo haalden wij uit de interviews, zien het gesprek met 
UWV als een soort sollicitatiegesprek waardoor een vertekend beeld 
kan ontstaan van hun (on)mogelijkheden en zij daardoor géén indi-
catie krijgen. Er kunnen nog meer redenen zijn, zoals niet goed weten 
wat van hen wordt verwacht bij de indicatiestelling.
De LCR vindt het opmerkelijk dat er nog best een aanzienlijk aantal 
aanvragen van gemeenten wordt afgewezen door UWV. De professio-
nals van gemeenten zouden goed moeten kunnen inschatten wie wel 
of niet beschut werk kan gaan doen. 

Daarnaast hebben we geanalyseerd hoeveel mensen dan aan het 
werk kunnen. Eind 2021 hadden in totaal 10112 mensen een indicatie 
voor 6767 beschikbare werkplaatsen (65%). 

Daar is een goede ontwikkeling te zien: in 2018 waren er 4094 indi- 
caties voor 2195 werkplaatsen (54%). 

Maar hoeveel werkplaatsen hadden er volgens de opdracht moeten 
zijn? Dat waren er voor 2021 in totaal 8600 waarvan er dus 6767  
terecht zijn gekomen (79%). In 2018 moesten er 4517 werkplaatsen zijn 
geregeld en toen was maar 49% beschikbaar: 2195.
Dit betekent dat de ontwikkelingen weliswaar goed zijn, maar dat er 
nog altijd te veel mensen geen werkplek hebben. De doelstelling in 
2018 paste wel beter bij het aantal mensen met een indicatie. Toen 
moesten 4517 werkplekken zijn voor 4094 indicaties (ruim 110%). Dat 
betekent dat taakstelling en aantal indicaties in verhouding waren.  
In 2021 is te zien dat er een doelstelling voor 8600 werkplekken was en 
lagen er maar liefst 10112 indicaties (85%). Het aantal indicaties is nu 
dus een stuk hoger dan de taakstelling.

Vergelijking

De cijfers

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-66672.html#d17e6553
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-66672.html#d17e6553


SIGNAAL BESCHUT WERK LANDELIJKE CLIËNTENRAAD5

Financiële problemen

‘We maken onderscheid tussen ‘binnenomgeving’ en ‘buitenomgeving’. 

Mensen die in de buitenomgeving werken, doen dat meer zelfstandig en er 

is minder begeleiding nodig. Die mensen zijn ‘voordeliger’. Het gaat dan om 

tuin- en plantsoenwerk of werk bij PostNL. Wie in de ‘binnenomgeving’ werkt 

heeft vaak meer begeleiding nodig en doet minder werk dat omzet oplevert. 

Bij ons is de verhouding tussen binnen en buiten ongeveer 50-50. 

Er is weinig doorstroom en de doelgroep kan nauwelijks werken in een com-

merciële omgeving. Wij investeren vooral in het begin veel in begeleiding 

van nieuwe werknemers en dan zie je dat mensen vaak nog wat groeien. 

Dat is niet genoeg voor de gewone arbeidsmarkt. Voor deze groep was ook 

beschut werk ontwikkeld. 

Wij denken dat veel sw-bedrijven de komende jaren financiële problemen 
tegenkomen. Zij draaien voor een deel op de sw-populatie. Als deze mensen 

met pensioen gaan of uitstromen, is er geen nieuwe instroom. Zo komt het 

financiële model van veel sw-bedrijven onder druk te staan.’
Directeur SW-bedrijven
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De LCR heeft gezien dat ook de overgang van Wsw naar beschut werk 
de aanbieders van beschut werk onder druk zet. Cedris, de belangen-
organisatie voor een inclusieve arbeidsmarkt, meldde medio juli 2022 
al dat er zorgen zijn rondom sociaal ontwikkelbedrijven.
De financiering van de Wsw dekte de loon- en begeleidingskosten 
veel beter dan de regeling beschut werk in de Participatiewet. Dat 
betekent dat de bedrijven met twee ongelijke geldstromen te maken 
hebben. Omdat er veel meer mensen uit de Wsw uitstromen (zie pag 
13 van deze link: tussen 2017 en 2021 zijn dat ongeveer 15.000 mensen)  
dan er beschut werkers bijkomen (nu 6767 werkplekken), wordt het 
voor bedrijven moeilijk om uit de rode cijfers te blijven. Budgetten voor  
de Wsw-vrijgevallen plekken lijken nu namelijk niet automatisch in-
gevuld te worden met mensen met een beschut werk-indicatie. Per 
saldo neemt de werkgelegenheid voor deze groep dus af. 

Uit de signalen komt naar voren dat er wel mogelijkheden zijn voor 
loonkostensubsidie en begeleidingskosten, maar dat andere kosten 
(zoals van beschermende kleding) niet worden vergoed. Per persoon 
en per jaar is er sprake van enkele duizenden euro’s meerkosten ten 
opzichte van de compensatie voor kosten voor de werkgever. Som-
mige gemeenten vergoeden de kosten van beschut werk helemaal, 
maar dat is lang niet overal het geval. Sociaal ontwikkelbedrijven 
moeten de gaten vullen uit eigen reserves. Er is geen sprake van een 
duurzaam financieel model. 

Werkplaatsen onder druk De reis naar beschut werk

Indicatie-aanvraag

Mensen willen zelf graag naar beschut werk, omdat ze al hebben 
ervaren dat andere pogingen om werk te bemachtigen niets hebben 
opgeleverd. De gemeente (via bijstandsconsulent) of zijzelf vragen  
bij UWV een indicatie aan. Soms gebeurt dit vanuit het (voortgezet) 
speciaal onderwijs, maar standaard beleid van onderwijs naar indi- 
catie ontbreekt hierbij. 

Indicatie

Wie een indicatie krijgt, krijgt ook in veel gevallen een loonwaarde- 
meting om te kijken hoeveel uur iemand belast kan worden. Vanuit 
de praktijk krijgt de LCR signalen dat er geen duidelijke richtlijnen zijn 
voor de meting van deze specifieke doelgroep. De vaardigheden die 
bekeken worden, zijn vooral gericht op het werk dat uitgevoerd moet 
worden. Sommige functies zijn zo aangepast, dat er weinig andere 
functies zijn om een vergelijking mee te maken en een referentieloon 
op vast te stellen is. De vraag is of een loonwaarde-meting voor deze 
groep daarom altijd zinvol is, omdat er nauwelijks vergelijkbare func-
ties zijn.

Wachtlijst

In regio’s waar de beschikbare werkplekken afwijken van de doelstel-
ling zijn vooral veel wachtlijsten. Veel mensen kunnen dan niet direct 
aan de slag. Voor een deel komt dit ook omdat mensen niet het be-
schikbare werk kunnen uitvoeren. Uit de cijfers én uit de signalen vanuit 
werknemers, begeleiders en management komt naar voren dat er niet 
genoeg geschikte arbeidsplaatsen voor beschut werk zijn. De kosten 
voor inrichting van de geschikte werkplekken voor een groep mensen 
met een lage loonwaarde zijn veel hoger dan de opbrengsten. Dit is 
een negatieve prikkel voor het inrichten van deze werkplekken.

https://cedris.nl/nieuws/wsw-statistiek-2021-bekend-zorgelijke-ontwikkeling-voor-sociaal-ontwikkelbedrijven/
https://cedris.nl/nieuws/wsw-statistiek-2021-bekend-zorgelijke-ontwikkeling-voor-sociaal-ontwikkelbedrijven/
https://cedris.nl/nieuws/wsw-statistiek-2021-bekend-zorgelijke-ontwikkeling-voor-sociaal-ontwikkelbedrijven/
https://open.overheid.nl/repository/ronl-29be02b79d7a20b3ba56a7f50b825b4c00f41fac/1/pdf/Wsw-statistiek%202021%20Jaarrapport.pdf
https://open.overheid.nl/repository/ronl-29be02b79d7a20b3ba56a7f50b825b4c00f41fac/1/pdf/Wsw-statistiek%202021%20Jaarrapport.pdf
https://wetten.overheid.nl/BWBR0035633/2018-01-01
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Minder rechten

‘Ik heb een licht verstandelijke beperking en evenwichtsstoornissen. Ik heb 

uitzendwerk gedaan en heb gewone banen gehad, maar ik kon dat niet 

meer bolwerken. Nu werk ik bij de Binnenbaan met behoud van uitkering en 

het werk bevalt me. Er is veel variatie. Contacten met mijn leidinggevende 

en werkbegeleider zijn ook prima. Ik krijg goede feedback van hen en ik kan 

ook gemakkelijk bij hen aankloppen als ik met iets zit. 

Eigenlijk wil ik veel meer uren beschut gaan werken. Daarover ga ik binnen-

kort praten. Dan wil ik het opbouwen van 20 naar 32 uur. Dat lukt mij echt 

wel. En bovendien: ik heb het geld nodig, want van de bijstandsuitkering kan 

ik niet rondkomen.’ 

Sandra (42)
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Kijken naar mogelijkheden

‘Ik heb lang gewerkt als containersjouwer. Daardoor is mijn rug versleten 

en heb ik veel pijn. Maar ik ben niet het type dat thuis gaat zitten, dus ik heb 
steeds geprobeerd om weer iets te doen. Bij UWV denken ze dat ik volledig 

kan werken, maar dat gaat echt niet, hoe graag ik ook wil. Ik stond na twee 

gestrande relaties op straat en ben zo bij begeleid wonen uitgekomen. In 

die moeilijke tijd kwam ook beschut werken op mijn pad. Mijn indicatie is pas 

na drie keer aanvragen afgegeven. Ik kan 3 keer 4 uur werken. Dat is het wel. 

Maar dan doe ik wel wat. Dat is beter dan thuis zitten. 

Ze hebben me eerst op een afdeling geplaatst die ik echt niet fijn vond, maar 
uiteindelijk vouw ik waszakken van verzorgingshuizen. Ik heb gevraagd of ik 

naar een andere afdeling kan, maar omdat ik niet zo veel uren kan werken 

schijnt dat lastig te zijn. Ik heb dat al een paar maanden geleden gevraagd, 

maar ik hoor maar niets. Dat vind ik wel vervelend. Mijn contact met mijn lei-

dinggevende is goed hoor. Ik ga vaak over mijn grenzen en dat houdt hij dan 

in de gaten, maar ik heb liever dat er achter ander werk wordt aangegaan.’

Peter (64)
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Ik sta steviger in mijn schoenen

‘Ik ben bij Defensie ruim twintig jaar geleden uitgevallen door rugklachten. 

Door al dat thuiszitten heb ik depressies gekregen. Jaren is er niet naar me 

omgekeken, maar uiteindelijk vonden ze dat ik iets moest gaan doen en 

kwam ik bij dagbesteding om te gaan mozaïeken. Dat vond ik meteen su-

perleuk. Daarna vroegen ze of ik beschut wilde werken. Dat vond ik best eng, 

maar ik heb het wel gedaan. Op die afdeling waar ik kwam, worden van die 

grote betonnen banken gemaakt met mozaïek. Elke keer is dat wat anders. 

Dan werk ik ook wel met anderen samen en dat bevalt prima. Ik moet ge-

woon niet te veel onrust aan mijn hoofd hebben. Mijn indicatie voor beschut 

werk heeft lang geduurd, ik denk vier jaar. Al die tijd viel ik onder dagbeste-

ding. Nu ben ik hier elke dag, ook als ik dat lastig vind, van half 9 tot 12 uur. 

Dan is het wel op. Van werken word ik niet veel rijker: ik heb nog altijd het-

zelfde als van de bijstand. In het begin durfde ik niet zo veel, maar dat gaat 

steeds beter. Ik zie zelf ook wel dat ik steviger in mijn schoenen sta. Vroeger 

dacht ik altijd dat ik niets kon. Nu denk ik dat ik best wel kan, al twijfel ik nog 

wel eens. Ze weten dat ze me, als er bijgesprongen moet worden op een 

andere afdeling, niet moeten verkassen. Dan brengen ze het werk naar me 

toe. Dat is echt heel fijn.’ 
Ineke (53)
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Juiste persoon op de juiste plek

Het is vaak een zoektocht om het juiste werk voor iemand te vinden. 
Daarnaast is de begeleiding vooral in het begin intensief omdat ie-
mand terecht komt in een nieuwe omgeving met andere collega’s. De 
situatie moet veilig zijn voor een werknemer. Soms moeten mensen 
meerdere taken of functies uitproberen om uit te vinden wat hun ide-
ale werkplek is. Een deel van de mensen heeft behoefte aan een rus-
tige en gestructureerde werkomgeving. Dat is niet altijd voor iedereen 
te vinden of te organiseren. De medewerkers laten wel weten dat ze 
het gevoel hebben dat ze hun klachten, vragen of opmerkingen goed 
bij leidinggevenden of vertrouwenspersonen kwijt kunnen.
Veel mensen die beschut werken, geven aan dat ze door een medi-
sche urenbeperking een inkomen krijgen vanuit beschut werk én een 
aanvulling vanuit de bijstand. Dit is vaak voor mensen verwarrend en 
bovendien laten zij weten het lastig te vinden niet meer geld over te 
houden dan ze eerst aan uitkering ontvingen, terwijl ze wel werken. Ze 
gaan er financieel niet op vooruit. 

Betaling

De mensen die bij beschut werk blijven werken, laten ook een posi-
tieve persoonlijke ontwikkeling zien. Sommige mensen kunnen door-
groeien binnen of buiten het bedrijf. De meeste mensen krijgen een 
inkomen ter hoogte van bijstandsuitkering. Soms zit er een kleine 
bonus bij, maar die wordt dan direct verrekend. Dat wordt niet altijd 
als redelijk gezien. 
Wie buiten de werkplaatsen aan de slag gaat, heeft in veel situaties 
te maken met terugval omdat ze ‘buiten’ vaak geen vaste contrac-
ten krijgen aangeboden. Doorstroom naar een ‘reguliere’ werkgever 
blijkt lastig of nauwelijks mogelijk te zijn. Dat komt ook nog eens omdat 
beschut werkers niet meegenomen worden voor de quotumregeling 
in de Wet banenafspraak. Door het woud aan wetten en regels is voor 
werkgevers niet altijd duidelijk hoe het nu precies zit met regelgeving. 

Conclusies

1. Er is nog steeds sprake van groei van het aantal mensen dat  
 een indicatie beschut werk aanvraagt en het aantal toegekende  
 indicaties. De behoefte aan aangepast werk voor mensen met een 
 ondersteuningsbehoefte is groot.
2. Gemeenten doen het - uitzonderingen nagelaten - beter dan 4 jaar  
 geleden om werkplaatsen te creëren voor de doelgroep. Een aantal  
 gemeenten blijft achter en een aantal gemeenten doet meer. Het  
 zou goed zijn om de gemeenten die meer doen of de arbeidsregio’s  
 die hoger scoren ook meer budget toe te kennen. Een probleem  
 is te verwachten bij de financiering omdat de vergoeding per werk- 
 plaats laag is en veel lager dan voorheen bij de Wsw. Helaas staat  
 het voortbestaan van veel sociaal werkbedrijven onder druk. 
3. Er is nog veel onbenut potentieel. Hiervoor zouden extra middelen  
 beschikbaar moeten komen. 
4. De loonwaardeberekening voor specifieke groepen waarvoor geen  
 vergelijkbare functies bestaan, levert problemen op. 
5. Doorgroeimogelijkheden voor mensen in beschut werk zijn beperkt  
 en het is lastig om de stap te maken naar een reguliere werkgever. 
6. Veel mensen werken parttime. Daarom ervaren zij het als een pro- 
 bleem dat zij nauwelijks méér geld krijgen dan toen ze een bij- 
 standsuitkering hadden, terwijl zij wel werken voor hun geld.
7. Het bieden van beschut werkplekken is een publieke taak en voor 
 ziet in een behoefte. Mensen die beschut werken maken een po- 
 sitieve persoonlijke ontwikkeling door. Het lijkt er niet op dat de  
 markt voldoende arbeidsplaatsen met voldoende uren onder de  
 juiste voorwaarden voor de doelgroep kan bieden. 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0036551/2015-05-01
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Minder rechten

‘Ik heb een zwaar auto-ongeluk gehad toen ik 5 jaar oud was. Daarna heb ik 

een week in coma gelegen. Hiervan heb ik klachten aan mijn been overge-

houden (mijn voet is vastgezet) en ik heb vaak last van te veel prikkels. Daar 

kan ik niet goed tegen. Ik ben net gescheiden, een vechtscheiding. Daar-

door had ik veel schulden, maar dat is bijna opgelost. Door de scheiding 

kon ik niet meer werken en ben ik bij UWV terecht gekomen. Zij vonden dat ik 

volledig kon gaan werken en ik kreeg geen WIA. Dus kwam ik in de bijstand 

terecht. Ik moest me melden om te kijken of ik iets terug kon doen voor mijn 

bijstandsuitkering. Ze hebben toen gekeken wat ik zou kunnen doen en ik ben 

uiteindelijk bij poststukken geplaatst waar een baan op maat is gemaakt. 

Dat bevalt goed, maar ik had nog geen beschut werk indicatie. Ik dacht nog: 

dat zal wel niet zo gemakkelijk gaan bij UWV, maar het was zo geregeld. Ik 

kreeg een indicatie beschut werk mét een medische urenbeperking. Dat is 

natuurlijk redelijk apart als ze eerst vonden dat ik volledig kon werken. Ik krijg 

nu bijstand en geen cent meer. Dat vind ik wel eens frustrerend, want ik werk 

er toch ook voor: elke dag van 15 tot 18 uur. Dat past bij mij. Ik kan rustig op 

gang komen. Ik hoef ook geen ander werk. Dit bevalt prima. Als ik een keer 

iets tegenkom dat ik niet beval, kan ik dat prima bij mijn leidinggevende 

kwijt. En ze passen op me, dat ik niet te veel doe. Ik kan dat zelf niet zo goed.’ 

Marina (47)
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Haaglanden  79%

Gorinchem  78%

Zuid Kennemerland en IJmond  78%

Zuid Holland- Centraal  76%

Midden Holland  75%

Noord Holland- Noord  73%

Rijnmond  72%

Rivierenland  72%

Twente  71%

Zeeland  71%

Holland Rijnland  70%

Midden Brabant  70%

Zaanstreek/Waterland  70%

Achterhoek  69%

Flevoland  69%

Regio Zwolle  69%

West Brabant  69%

Groningen ** 68%

Bijlagen

Midden Utrecht  68%

Drechtsteden   66%

Gooi en Vechtstreek  66%

Noordoost Brabant  66%

Stedendriehoek en NW Veluwe  66%

Groot Amsterdam  63%

Food Valley  62%
Noord Limburg  62%

Friesland  61%

Midden Limburg  61%

Drenthe  60%

Zuidoost Brabant  59%

Helmond- de Peel  52%

Midden Gelderland  46%

Amersfoort   * 45%

Zuid Limburg   41%

Rijk van Nijmegen  29%

Arbeidsmarktregio Arbeidsmarktregio Realisatiepercentage 
(aantal werkzame personen versus  

aantal positieve adviezen)

Realisatiepercentage 
(aantal werkzame personen versus  

aantal positieve adviezen)

BIJLAGE 1   |  Verhouding ‘realisatie’ en ‘positieve adviezen’ (per arbeidsmarktregio)

* De arbeidsmarktregio Amersfoort heeft tevens het veruit laagste aantal geldige positieve  

 indicaties. De lage aantallen en percentages in Amersfoort roept vragen op met betrekking  

 tot de toegankelijkheid van beschut werk en de inzet van de gemeente Amersfoort. 

** De arbeidsmarktregio Groningen heeft in absolute zin het hoogste aantal personen  

 met een positieve indicatie en- in absolute aantallen- de hoogste realisatie. 
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Rivierenland 105 56 186%

Flevoland 227 163 139%

Gorinchem 71 56 127%

Noord Holland- Noord 401 315 127%

Haaglanden 446 364 126%

Zeeland 229 188 122%

Drenthe 174 152 114%

Midden Holland 126 112 113%

Midden Brabant 241 223 108%

Friesland 265 251 106%

Groningen 497 468 106%

West Brabant 368 350 105%

Holland Rijnland 229 245 93%

Gooi en Vechtstreek 49 53 92%

Twente 297 324 92%

Noordoost Brabant 402 456 88%

Zuid Holland- Centraal 105 124 85%

Rijnmond 482 589 82%

Zuid Kennemerland 139 169 82%

en IJmond

Noord Limburg 103 130 79%

Regio Zwolle 198 250 79%

Midden Limburg 94 127 74%

Groot Amsterdam 394 558 71%

Zuidoost Brabant 167 257 65%

Drechtsteden  101 159 64%

Stedendriehoek  210 346 61% 

en Noordwest Veluwe 

Midden Utrecht 160 282 57%

Achterhoek 81 144 56%

Food Valley 80 151 53%

 

Helmond- de Peel 79 165 48%

Zaanstreek/ Waterland 80 166 48%

Zuid Limburg  70 361 19%

Amersfoort 15 92 16%

Midden Gelderland 50 357 14%

Rijk van Nijmegen 28 211 13%

Arbeidsmarktregio Realisatie Taak- Verhouding

   stelling

 

Arbeidsmarktregio Realisatie Taak- Verhouding

   stelling

 

BIJLAGE 2   |  Verhouding ‘taakstelling’ en ‘realisatie’ (per arbeidsmarktregio)
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Rijnmond 589 672 114% 75%

Groot Amsterdam 558 626 112% 87%

Zuid Holland- Centraal 124 139 112% 85%

Zuidoost Brabant 257 282 110% 64%

Zuid Kennemerland 169 178 105% 34%

en IJmond

Drechtsteden  159 153 96% 64%

Helmond- de Peel 165 152 92% 86%

Stedendriehoek  346 318 92% 50%

en Noordwest Veluwe 

Food Valley 151 129 85% 89%
Midden Utrecht 282 236 84% 46%

Achterhoek 144 118 82% 23%

Zaanstreek/ Waterland 166 115 69% 33%

Zuid Limburg  361 171 47% 35%

Rijk van Nijmegen 211 97 46% 48%

Amersfoort 92 33 36% 33%

Midden Gelderland 357 108 30% 20%

Arbeidsmarktregio Taak- Positieve  Per. Per.  

  stelling  indicatie 2021 2018

 

Arbeidsmarktregio Taak- Positieve  Per. Per.  

  stelling  indicatie 2021 2018

BIJLAGE 2   |  Verhouding ‘positieve indicatie’ en ‘taakstelling’

Rivierenland 56 145 259% 106%

Flevoland 163 329 202% 195%

Drenthe 152 288 189% 139%

Gooi en Vechtstreek 53 94 177% 113%

Friesland 251 437 174% 109%

Noord Holland- Noord 315 546 173% 132%

Zeeland 188 321 171% 147%

Gorinchem 56 91 162% 97%

Groningen 468 736 157% 141%

Haaglanden 364 563 155% 162%

Midden Brabant 223 344 154% 119%

West Brabant 350 533 152% 132%

Midden Holland 112 168 150% 112%

Noordoost Brabant 456 610 134% 99%

Holland Rijnland 245 326 133% 107%

Twente 324 420 130% 90%

Noord Limburg 130 165 127% 119%

Midden Limburg 127 155 122% 88%

Regio Zwolle 250 285 114% 54%
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De Landelijke Cliëntenraad (LCR) heeft een signaleringsteam Participatie-

wet ingesteld dat mede mogelijk is gemaakt door het ministerie van  

Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het signaleringsteam van  

de LCR bekijkt verschillende onderdelen van de Participatiewet vanuit  

de ogen van mensen die er een beroep op doen. Deze informatie wordt 

beoordeeld. Wat staat er in de wet? Wat is de bedoeling ervan? Zijn er 

cijfers beschikbaar over dat deel van de Participatiewet?

 

Het signaal ‘Werkt beschut werk voor jou?’ is een van de eerste signalen 

en wordt aangeboden aan het ministerie van SZW met als doel om de wet, 

de uitvoering of de bejegening te verbeteren. 

Colofon

Het Signaleringsteam van de LCR bedankt iedereen die eigen ervaringen  

heeft gedeeld of een bijdrage heeft geleverd aan dit signaal.

www.landelijkeclientenraad.nl

www.hetgaatovermij.org

Bekijk ook de uitzending bij Pakhuis de Zwijger over de beschut werk.

Voor vragen, kan contact worden opgenomen via: 

info@landelijkeclientenraad.nl

Vormgeving: Lawine visuele communicatie, Utrecht
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