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Programma

• Filmpje

• Beschut werk - voor wie?

• Wachtlijst

• Financien

• Meerwaarde beschut werk

• Waarom is beschut werk 

belangrijk?



Filmpje Beschut Werk
https://www.youtube.com/watch?v=irpmJamKFSI

https://www.youtube.com/watch?v=irpmJamKFSI


Voor wie is beschut werk?

• Mensen met een lichamelijke,  

verstandelijke of psychische

beperking

• Mensen die veel begeleiding

nodig hebben en/of aanpassing

van een werkplek

• Persoon heeft

arbeidsvermogen



Wanneer onstaat er een

wachtlijst?

• Wanneer er meer positieve 

adviezen worden afgegeven 

door het UWV dan dat er 

vastgelegd is in de ministeriële 

regeling, ontstaat er een 

wachtlijst.

• Mensen op de wachtlijst 

kunnen zonder financiële 

middelen niet betaald aan het 



Prognose Beschut Werk



Financiën

Kosten/Opbrengsten Bedrag

Loonkosten 21.500,00€       

Loonkostensubsidie -/- 11.000,00€       

Verwachtte toegevoegde waarde -/- 3.000,00€         

Resterende kosten beschut werk 7.500,00€         

Begeleiding 5.000,00€         

Totale kosten beschut werk 12.500,00€       

• De vraag ligt er om structureel 20 

fte additionele werkplekken te

financiëren.

• Kosten beschut werkplek = 12.500 

euro

• Totale kosten per jaar = 250.000 

euro



Wat is de meerwaarde van 

beschut werk?

Uit een onderzoek van Berenschot

d.d. September 2016:
“Uit de resultaten blijkt dat beschut werk op 

een andere manier het verschil maakt in de 

levens van mensen dan arbeidsmatige 

dagbesteding… en leidt tot een verminderd 

beroep op voorzieningen.”



Welke besparingen 

realiseren we als een 

beschut medewerker 

werkt?

• Maatschappelijke kosten 

(overlast/vereenzaming)

• Zorgkosten

• Kosten van een uitkering 

(gemiddeld € 14.500)

Daarnaast krijgt de cliënt 



Waarom is beschut werk 

belangrijk?

• heeft een positieve invloed op 

een persoon;

• verkleint de kans op schulden 

en overlast;

• bespaart bij de gemeente of 

UWV (gedeeltelijk) de kosten 

van een uitkering;



Waarom is beschut werk 

belangrijk?

• Loonkostensubsidie en kosten 

voor begeleiding en 

werkplekaanpassing worden 

betaald door WerkSaam;

• heeft effect op de 

uitvoeringskosten van de 

gemeente (Wet WMO, andere 

maatschappelijke kosten);

• levert productie bij een 



MAAR VOORAL HET GEVOEL 

VAN BETEKENIS, MEE 

KUNNEN/MOGEN DOEN IN DE 

MAATSCHAPPIJ EN DE 

EIGENWAARDE VAN EEN 

PERSOON



ZIJN ER 

VRAGEN?
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