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DATUM  14 december 2020 

AGENDAPUNT  3.05. 

ONDERWERP  Additionele werkplekken beschut werk 

PORTEFEUILLEHOUDER  W. Bijman 

PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma II: Welzijn & Zorg 

Inkomensvoorzieningen 

ZAAKNUMMER  ZK20002448 

AANLEIDING  Gemeenten krijgen jaarlijks op grond van de participatiewet een taakstelling Beschut werk 

vanuit het Rijk voor beschut werk.  

 

Beschut werk is betaald werk voor mensen met een arbeidsbeperking die over 

arbeidsvermogen beschikken maar (nog) niet in een reguliere baan kunnen werken. In 

bijlage 1 bij dit voorstel vindt u uitgebreide informatie over de inhoud van beschut werk.  

 

Voor het uitvoeren van de taakstelling ontvangen de gemeenten een rijksvergoeding. 

WerkSaam Westfriesland voert de taakstelling beschut werk uit voor de zeven Westfriese 

gemeenten. Vanaf mei 2020 is een wachtlijst ontstaan. WerkSaam heeft de wachtlijst in 

2020 opgelost door de taakstelling van 2021 naar voren te halen door middel van subsidie 

gelden van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Het naar voren halen van de taakstelling van 

2021 naar 2020 lost het ontstaan van een wachtlijst niet structureel op. Nu ontstaat er vanaf 

januari 2021 een wachtlijst en vanaf januari 2022 is er pas weer ruimte voor nieuwe beschut 

werkplekken volgens de taakstelling (taakstelling 2022).  Bij een uitbreiding van het aantal 

beschut werkplekken, kan een wachtlijst worden voorkomen. Hier is dan wel met ingang 

van 1 januari 2022 een structurele aanvullende bijdrage vanuit de gemeenten voor nodig 

omdat de Rijksmiddelen alleen de kosten van plaatsing binnen de taakstelling dekken.  

KADER  Participatiewet 

Gemeenschappelijke Regeling WerkSaam Westfriesland  

Pact van Westfriesland 

WIJ STELLEN VOOR  1. In te stemmen met de uitbreiding van het aantal beschut werkplekken vanaf 2021 door 

realisatie van 20 fte additionele beschut werkplekken mits alle andere 6 WF gemeenten 

ook instemmen met dit besluit. 

2. De dekking van € 15.464 structureel plaats te laten vinden vanuit de middelen couleur 

locale van het participatiebudget.  
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BEOOGD 

RESULTAAT 

 Iedereen doet mee, ook mensen met een indicatie beschut werk. Door inzet van extra 

beschut werkplekken hoeven zij niet onnodig lang op de wachtlijst te staan en afhankelijk 

te blijven van een uitkering of andere vormen van hulp. 

ONDERBOUWING  Beslispunt 1 

 Het voorstel past in het ingezette beleid en WerkSaam heeft de taakstellingen voor 2020 

en 2021 al gerealiseerd.  

Binnen het programma Welzijn & Zorg, beleidsveld inkomensvoorzieningen wordt al 

uitvoering gegeven aan de wettelijk taakstelling beschut werk. Beschut Werk valt onder de 

Participatiewet en de uitvoering daarvan is belegd bij WerkSaam. Het gaat niet om de 

uitvoering van een nieuwe taak, maar een aanvulling op de wettelijk taakstelling.  Op 30 

september 2020 heeft WerkSaam Westfriesland u geïnformeerd  over het belang van 

beschut werk tijdens de regionale raadsleden bijeenkomst.  

 

De wettelijke taakstelling voor 2020 is 97 fte. WerkSaam heeft deze taakstelling al in juni 

2020 gerealiseerd. Om een wachtlijst in 2020 te voorkomen, is de taakstelling voor 2021 

naar voren gehaald. De extra kosten die dit met zich meebrengt (in totaal € 150.000 voor 

2020 en 2021 samen) zijn betaald vanuit een ESF subsidie. Nu ontstaat er vanaf januari 2021 

een wachtlijst van minimaal een jaar. Er is namelijk vanaf januari 2022 pas weer ruimte voor 

nieuwe beschut werkplekken (taakstelling 2022). 

 

 Door additionele plekken te creëren kan de wachtlijst worden weggewerkt en 

voorkomen 

Met inzet van extra beschut werkplekken kunnen de indicaties die het UWV afgeeft 

worden opvangen. Het UWV geeft meer indicaties af dan WerkSaam volgens de 

taakstelling moet realiseren. Dit betekent dat er een wachtlijst ontstaat vanaf januari 2021. 

Met de inzet van additionele werkplekken kan een wachtlijst worden voorkomen. 

 

 Het voorkomen van wachtlijst is in het belang van de welzijn van de inwoner met een 

indicatie en kan ook een positief maatschappelijk effect hebben. 

Realisatie van additionele werkplekken voorkomt dat inwoners met een indicatie (lang) 

moeten wachten op een beschut werkplek. Zij kunnen eerder worden geholpen en dat is 

voor deze inwoners positief. Beschut werk heeft namelijk een positieve invloed op de 

zelfwaardering, gezondheid en het welzijn en welbevinden van de persoon. Eerder helpen 

kan voorkomen dat inwoners in een uitkeringssituatie terecht komen en/of thuis komen te 

zitten zonder een direct perspectief op werk. Het verkleint ook de kans op andere 

negatieve maatschappelijke effecten. Lang(er) moeten wachten op een beschut werkplek is 

van invloed op de motivatie maar kan ook van invloed zijn op de thuissituatie, het 

inkomen, de zorgbehoefte, gezondheid en veiligheid. 

 

Het inzetten op additionele beschut werk plekken kan ook een positief maatschappelijk 

effect hebben. In de bijlage 2 bij dit voorstel is een algemene (landelijke) maatschappelijke 

kosten/baten analyse opgenomen. Het is niet mogelijk om van te voren de baten volledig in 

te calculeren, maar de analyse geeft enig inzicht.  
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1 Conform de gemeenschappelijke regeling dragen de gemeenten de WSW middelen één op één over aan 

WerkSaam en daarmee dus ook de bonus beschut werk. 

 

 

Beslispunt 2 

WerkSaam gaat bij het creëren van additionele beschut werkplekken een langdurige 

verplichting aan en wil daarvoor zekerheid door aanvullende bekostiging door gemeenten, 

aangezien zij geen eigen middelen meer heeft om in te zetten.  

 

Voor de wettelijke taakstelling ontvangen gemeenten een vergoeding van het Rijk. Voor de 

additionele werkplekken niet. Voor 2021 heeft WerkSaam de wens om de (onlangs bekend 

geworden) eenmalige bonus beschut werk1 in te zetten waarmee de wachtlijst en de kosten 

voor aangegane verplichtingen in 2021 wordt opgevangen. Dit kan zij alleen doen als de 

gemeenten vanaf 2022 een structurele bijdrage leveren voor de additionele werkplekken. 

WerkSaam heeft vanaf 2022 geen eigen middelen meer om de additionele werkplekken 

structureel te bekostigen en doet dan ook een beroep op de gemeenten.  

 

Elk jaar heeft de gemeente 10% van de middelen van het participatiebudget beschikbaar 

voor de couleur locale. Hiermee kan de individuele gemeente zelf bepalen wat er met deze 

middelen wordt gedaan. Voor de inzet van de middelen couleur locale vanaf 2022 zijn er 

nog  geen andere plannen. Gelet op de hoge uitgaven binnen het sociaal domein zien wij 

geen ander budget om de structurele kosten mee te dekken.  

 

KANTTEKENINGEN   Als alle gemeenten instemmen, dan ontstaat er geen wachtlijst. Stemmen niet alle 

gemeenten in, dan ontstaat er een wachtlijst vanaf 1 januari 2021. Dit betekent dat 

inwoners met een indicatie lang moeten wachten totdat zij aan het werk kunnen op een 

beschutte werkplek.  Als gevolg van de methodiek van plaatsing ‘wie het eerst komt wie 

het eerst maalt’ is het niet mogelijk om dit per gemeente te doen. Als de inzet van 

additionele werkplekken alleen geldt voor de inwoners uit meebetalende gemeenten, 

dan komen de inwoners uit niet meebetalende gemeenten op een wachtlijst. Bij de 

invulling van de reguliere taakstelling zijn zij vervolgens direct aan de beurt om geplekt 

te worden. Zij staan dan immers het langst op de wachtlijst. En ontstaat er weer een 

wachtlijst voor de inwoners van de meebetalende gemeenten. 

 

 Met de uitbreiding van deze 20 additionele plekken, is niet gezegd dat er nooit meer 

een wachtlijst kan ontstaan. Stel dat er meer indicaties komen vanuit het UWV dan er 

plekken zijn, dan kan er dus alsnog een wachtlijst ontstaan. 

 

 Voor de jaren na 2021 zijn de financiële gevolgen nog niet duidelijk door onder andere:  

 De landelijke lobby voor beschut werk.  Er vindt landelijk wel een lobby plaats 

rondom de rijksbijdrage voor beschut werk. De rijksbijdrage is gebaseerd op de 

taakstelling beschut werk.  
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Niet alle gemeenten in Nederland realiseren plekken beschut werk. Gemeenten 

dringen daarom aan op een verdeling van de rijksbijdrage op basis van de 

gerealiseerde plekken beschut werk. Daarnaast werd een bonus beschut werk 

uitgekeerd per gerealiseerde plek beschut werk. Gemeenten dringen aan op 

continuering van deze bonus. Als dat lukt verlaagt dit de kosten beschut werk. 

 Een eventuele verhoging of verlaging van de wettelijke taakstelling. Wanneer de 

wettelijke taakstelling oploopt, verlaagt dit ook de kosten beschut werk. Een 

jaarlijkse verhoging van de wettelijke taakstelling is wel een trend die we de 

afgelopen jaren hebben gezien. 

   

FINANCIËN   Dekking kosten 2021 

Het ministerie van SZW heeft toegezegd dat de niet uitgekeerde bonus beschut werk uit 

voorgaande jaren in 2020 ten goede komt aan gemeenten die de taakstelling beschut wel 

hebben behaald. De Westfriese gemeenten hebben de taakstelling behaald dus WerkSaam 

ontvangt incidenteel € 342.000 in 2020 van de Westfriese gemeenten. WerkSaam zet dit 

budget in 2021 in om de additionele plekken in 2021 te bekostigen.   

 

 Kosten structurele dekking vanaf 2022 

Voorgesteld wordt om samen met de andere zes Westfriese gemeenten in te zetten op de 

realisatie van 20 fte additionele werkplekken en hier structureel € 250.000 voor beschikbaar 

te stellen vanaf 2022.  

 

Dit betekent voor de gemeenten de volgende structurele inzet: 

Gemeente Additionele plekken 
in fte vanaf 2022 

Additionele plekken 
vanaf 2022 in € 

Drechterlan
d 0,82 € 10.309 

Enkhuizen 1,86 € 23.196 

Hoorn 10,1 € 126.289 

Koggenland 1,24 € 15.464 

Medemblik 3,3 € 41.237 

Opmeer 0,82 € 10.309 

Stede Broec 1,86 € 23.196 

 

 Begroting Koggenland  

De middelen couleur locale zijn structureel opgenomen in de begroting 2021 e.v. van onze 

gemeente voor een bedrag van € 23.818.   

   

Er hoeft geen begrotingswijziging plaats te vinden.  

DUURZAAMHEID  n.v.t.  
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Datum college: 24 november 2020 

 

Burgemeester en wethouders van Koggenland. 

ALTERNATIEVE 

MOGELIJKHEDEN 

 Niet verhogen van de taakstelling met additionele plekken beschut werk. Hiermee 

accepteert u dat er in Westfriesland een wachtlijst beschut werk is.  

Ons college vindt dit gelet op de onderbouwing onder beslispunt 1 een onwenselijke 

situatie voor onze kwetsbare inwoners.   

PACT VAN 

WESTFRIESLAND 

 De samenwerking met WerkSaam Westfriesland is onderdeel van het pact het van 

Westfriesland. Als er wordt ingestemd met het voorstel draagt dit bij aan het realiseren van 

de maatschappelijke opgaven binnen het sociaal domein.  

COMMUNICATIE  Als alle gemeenteraden een positief besluit hebben genomen zal er in samenwerking met 

WerkSaam Westfriesland gecommuniceerd worden richting de Westfriese inwoners. 

VERVOLG  Alle Westfriese gemeenteraden worden gevraagd om zo snel mogelijk een besluit te nemen 

over uitbreiding van beschut werkplekken. Bij een positief besluit van alle Westfriese 

gemeenteraden kan daarna zo snel mogelijk de wachtlijst worden weggewerkt. De extra 

bijdrage wordt dan opgenomen in de begroting van WerkSaam en ziet u daar terug. 

BIJLAGEN  1. Toelichting op beschut werk 

2. Maatschappelijke kosten/baten analyse beschut werk 

3. Presentatie beschut werk regionale raadsledenbijeenkomst 30 september 2020 


