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Aan de raadsgr i f f ie r van de Neder landse Gemeen ten 

H ierb i j o n t v a n g t u een br ief die bes temd is voor de leden van de Gemeen te raad . 

Met v r i ende l i j ke g roe ten , 

Lidia van der Kle i , voorz i t te r Wa jonggroep FNV 
Erica H e m m e s , bes tuurder FNV Ui tker ingsgrech t igden 
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Keuringen beschut werk 

Beste leden van de gemeenteraden, 

Tot onze schrik hebben wij van het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid vernomen dat 

er nog nauwelijks keuringen zijn aangevraagd bij het UWV voor beschut werk en dat er sinds 

1 januari 2015 slechts 43 beschutte werkplekken zijn gerealiseerd. 

Wij kunnen het bijna niet geloven. 

De 30.000 plaatsen voor beschut werk, die in de Participatiewet bedoeld zijn voor de meest 

kwetsbare gehandicapte werknemers, moeten in de loop van de tijd worden ingevuld. 

Gemeenten hebben beleidsvrijheid om de omvang van die groep te bepalen, maar in de 

verdeelsleutel van de financiële middelen van de Participatiewet zitten de extra middelen die 

deze groep nodig heeft voor begeleiding en het realiseren van beschutte werkplekken wel in. 

Kortom, gemeenten krijgen extra geld voor deze groep. Helaas is het is geen doeltoewijzing, 

met deze treurige resultaten tot gevolg. 

Als het waar is dat er geen beschutte werkplekken worden gerealiseerd, dan zou dat 
betekenen, dat mensen van deze kwetsbare groep bij gemeenten niet veilig zijn. We hebben 
begrepen dat 20% van de gemeenten al besloten hebben geen beschutte werkplekken te gaan 

realiseren, terwij l de bedoeling van een echte baan, met loon en een cao, achter de horizon 
verdwijnt. De overige gemeenten hebben wel een verordening over beschut werk, maar voor 

dit jaar zijn er totaal 422 werkplekken gepland in plaats van de bedoelde 1600 banen, en 

daarvan is het helemaal de vraag of dat gaat lukken. 

We zijn diep teleurgesteld dat de beleidsvrijheid van gemeenten ertoe leidt dat geen beschutte 
werkplekken worden gerealiseerd. We zien deze variant als een (helaas uitgekleed) alternatief 
van de WSW. Het is al erg genoeg dat de groep die beschermd kan werken zoveel kleiner is 
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geworden, maar dat gemeenten ervoor kiezen om de extra gelden in te zetten voor minder 

kwetsbare mensen vinden we schokkend. 

We dringen er bij U op aan dat mensen die ook met begeleiding niet in de reguliere markt een 

plek kunnen krijgen toch werk, baan en een loon wordt geboden in een beschut werk 

constructie. 

We hebben de staatssecretaris onze zorgen kenbaar gemaakt en aangedrongen op actie. De 

staatssecretaris hoopt op een kentering op korte termijn. Zij heeft nu extra middelen voor de 
komende jaren uitgetrokken. Wij zullen erop aandringen dit geld weer als doeltoewijzing te 

realiseren, zodat niet weer de meest kwetsbare arbeidsgehandicapten buiten de boot vallen. 

Wij verzoeken U om bij het College aan te dringen op het realiseren van beschutte werkplekken 

voor de mensen met een zwaardere arbeidsbeperking/handicap. 

Met vriendelijke groet, 

•Namens de Wajonggroep FNV amens 

'an oer Klei Lidia va 
Voorzitter 


