
 
De fractie van BVD heeft voor het reces de technische vraag gesteld hoeveel beschut werkplekken er 
in Dordrecht zijn ingevuld. De achtergrond van de vraag is dat indien de taakstelling niet wordt 
gehaald de middelen die hiervoor bestemd zijn wellicht op een andere wijze voor participatie 
inzetbaar zijn. Hieronder de beantwoording van deze vraag. 
 
Taakstelling en invulling beschutte werkplekken 
Vooropgesteld: wij voorzien alle indicatie beschut werk vanuit het UWV van plaatsing en vervullen 
hiermee onze opdracht. Hierbij een overzicht van het aantal plekken waarvoor gemeenten een 
vergoeding ontvangen van het rijk (voor Dordrecht waren dat er voor 2020 81, voor 2021 zijn het er 
95. Voor de Drechtsteden respectievelijk 136 en 159).  

 
De werkelijke aantallen plaatsingen zijn lager dan de taakstelling. In 2020 was sprake van 60 
plaatsingen in de Drechtsteden. Dit betekent dat 44% van de taakstelling wordt ingevuld.  
De middelen die we van het Rijk krijgen zijn toegevoegd aan het Participatiebudget en het I-deel. De 
middelen die "overblijven" omdat de taakstelling niet gehaald wordt, worden ingezet voor mensen 
(doelgroep Participatiewet) met een afstand tot de arbeidsmarkt. De afstand tot de arbeidsmarkt 
bepaalt daarbij het instrument dat wordt ingezet. Dit wordt hieronder toegelicht. 
 
Proces beschutte werkplekken 
Voor wat betreft beschut werk is de taak van de SDD om mensen die gemeld worden door het UWV 
(met een positief advies beschut werk) te plaatsen op een beschutte werkplek. Dit lukt goed: 
iedereen die door het UWV aangemeld wordt voor beschut werk wordt direct door de SDD opgepakt. 
Per cliënt wordt bekeken waar deze persoon geplaatst kan worden. Als beschut werk daarbij niet de 
beste optie blijkt wordt voor een ander instrument gekozen (bijvoorbeeld Perspct, Wsp, 
Baanbrekend arrangementen, Jobcoaching, LKS of dagbesteding).   
Wij voldoen daarmee dus aan de taakstelling om eenieder die door het UWV aangemeld wordt een 
traject te starten en een passende plek te bieden. Alleen halen wij het 'ten minste te realiseren 
aantal plekken niet' omdat het niet nodig is. Het ministerie van SZW zegt hier het volgende over:1 
Sinds 1 januari 2017 moet een gemeente beschut werk aanbieden. Zij kan niet meer bij verordening 
regelen dat geen beschut werk wordt aangeboden. Het Rijk bepaalt jaarlijks bij ministeriële regeling 
het aantal ten minste te realiseren dienstbetrekkingen beschut werk per gemeente. Als de behoefte 
daartoe bestaat, blijkend uit het aantal positieve adviezen beschut werk afgegeven door UWV, dan 
moet de gemeente beschut werk aanbieden, tot ten minste het aantal zoals vastgelegd in deze 
ministeriële regeling. Als de behoefte lager is, blijkende uit het aantal afgegeven positieve adviezen 
van UWV, dan hoeft de gemeente minder plekken te realiseren, en kan de gemeente de middelen die 
zij voor beschut werk heeft ontvangen voor andere doeleinden inzetten. 
 

                                                           
1 Kennisdocument 'Beschut werk in de Participatiewet' 


