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Zeewolde 

Geachte fractie, 
 
Naar aanleiding van het raadsbesluit van de gemeente Zeewolde om niet 
langer deel te nemen in de Gemeenschappelijke Regeling IJsselmeergroep 
heeft u ons in uw brief van 3 juni jl. een aantal vragen gesteld over de 
Participatiewet, het doelgroepregister en Beschut werk. 
 
Vorderingen afgelopen 1,5 jaar 
De uitvoeringsorganisatie Meerinzicht Domein Sociaal bestaat sinds 1,5 jaar. 
Ondanks de forse reorganisatie van de SDV en de RNV ‘bleef de winkel open’ 
met tegelijkertijd een aantal projecten in het kader van de Participatiewet 
voor statushouders, inwoners met een doelgroepindicatie en het voldoen 
aan de verantwoordingseisen om voor het Europese Subsidie Fonds in 
aanmerking te komen. Hierin heeft ook de ‘klantreis’ een plek gekregen, met 
de brede intake, het opstellen van een ondersteuningsplan, de inzet van 
maatwerktrajecten of verwijzen naar algemene voorzieningen waarbij de 
klantmanager regie blijft voeren. 
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Schema 1 De klantreis, van brede intake tot regievoeren 

 
Participatiewet 
Per 1 juni 2019 verstrekt de gemeente Zeewolde 290 uitkeringen. Hiervan 
heeft ongeveer 25% de mogelijkheid om zich op termijn te ontwikkelen tot 
economische zelfstandigheid. Hiermee bedoelen we dat ongeveer 70 
inwoners op termijn niet meer afhankelijk zal zijn van een uitkering. Wij 
verwachten dat de helft van het bestand zich in ieder geval sociaal 
ontwikkelt, dat wil zeggen ‘mee kan doen’. Aan 17 inwoners is een (tijdelijke)  
ontheffing verleend, dat wil zeggen dat er (tijdelijk) geen progressie van de 
ontwikkelcapaciteit wordt verwacht. Ongeveer 20% van het bestand is nog 
onvoldoende in beeld.  
 
Wij zien dat de instroom daalt, maar ook dat de uitstroom stagneert. De 
beleving bij werkgevers is, dat de gemeenten onvoldoende inspanningen 
leveren om mogelijk geschikte kandidaten te identificeren en deze mensen 
werkfit te maken. De beleving bij de gemeenten en het UWV is, dat de 
bedrijven nog meer hun maatschappelijke rol moeten pakken om de 
kandidaten die er zijn op te nemen en om mee te helpen hen te ontwikkelen. 
Gemeenten en werkgevers moeten zich realiseren dat 
uitkeringsgerechtigden die nu afhankelijk zijn van een uitkering, één of meer 
belemmeringen ervaren om betaald werk te aanvaarden. Aanpassingen van 
de werkplek en/of de werkgever zijn daardoor in bijna alle gevallen 
noodzakelijk.  
 
Doelgroep Banenafspraak in Doelgroepregister 
Op dit moment staan 69 inwoners van de gemeente Zeewolde in het 
Doelgroepregister, 36 hiervan zijn van de afgelopen 2,5 jaar.  
 
In een regionaal werkbedrijf FactorWerk werken de gemeenten samen met 
UWV, werkgevers, vakbonden en scholen in die arbeidsmarktregio. De 
gemeente Zeewolde valt onder de subregio FactorWerk Noord Veluwe. Met 
deze partijen maken we afspraken over de begeleiding van mensen met een 
beperking naar een baan.  
 
Werknemers Concern voor Werk 
De 11 medewerkers bij Concern voor Werk vallen niet onder ‘Beschut Werk’, 
deze werknemers hebben een WSW-indicatie.  
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Werknemers met een WSW-indicatie behouden deze indicatie met de 
bijbehorende cao-rechten, tenzij ze dusdanig ziek worden en 
arbeidsongeschikt waardoor ze via herkeuring bij het UWV in een andere wet 
vallen (WIA). De cao-rechten van de WSW zijn aanzienlijk beter. 
 
Beschut Werk 
Sinds 1 januari  2015 kunnen er geen mensen meer in de Wsw instromen. Dit 
geldt ook voor mensen met een Wsw-indicatie die op de wachtlijst stonden. 
Deze mensen kwamen wel automatisch in het doelgroepregister. Om toch 
mensen met een arbeidsbeperking te kunnen laten participeren op de 
arbeidsmarkt is Beschut Werk als instrument voor arbeidsinschakeling 
toegevoegd aan de Participatiewet.  
 
Een inwoner komt pas in aanmerking voor een advies ‘Beschut Werk’ als er 
een technische of organisatorische  aanpassing nodig is of een dusdanige 
intensieve begeleiding of permanent toezicht dat dit niet van een werkgever 
verwacht kan worden.  
 
Er zijn sinds 2017 twee mogelijkheden om een advies ‘beschut werk’ te 
krijgen. Kon eerst alleen de gemeente voor een inwoner een advies voor 
beschut werk aanvragen,  nu kan een inwoner die denkt in aanmerking te 
komen voor een beschutte werkplek het UWV ook zelf om een beoordeling 
vragen. Inwoners zijn niet langer afhankelijk van de gemeente. Dit is de 
zogeheten ‘Praktijkroute’. Als het UWV een positief advies beschut werk 
geeft, is de gemeente verplicht een beschutte werkplek te bieden. 
 
Inlopen taakstelling 
Het klopt dat ook de gemeente Zeewolde niet voldoet aan de taakstelling die 
opgelegd is door het Ministerie van SZW. Dit geldt ook voor de gemeenten 
Ermelo en Harderwijk: 
 
 

 Taakstelling 2019 Gerealiseerd t/m heden 

Ermelo 10 7 

Harderwijk 16 6 

Zeewolde 4 0 

Totaal 30 13 

       Tabel 2  Taakstelling Beschut Werk 

 
Op dit moment zijn er geen inwoners die van het UWV het advies ‘Beschut 
Werk’ hebben gekregen, recentelijk is een aanvraag afgewezen. Conform de 
Ministeriële Regeling zou de gemeente Zeewolde in 2017 2 inwoners in 
‘Beschut Werk’ moeten hebben, in  2018 3 en in 2019 in totaal 4. De 
gemeenten krijgen tot en met 2021 de tijd om de achterstand in te lopen die 
in 2015 en 2016 is ontstaan, met behoud van de financiële middelen die zijn 
ontvangen.  
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De middelen voor het verstrekken van loonkostensubsidie zijn bijvoorbeeld 
al aan het BUIG budget (gebundelde uitkering van WWB, IOAW, IOAZ) 
toegevoegd. De gemeente Zeewolde heeft hier een verregaande 
inspanningsverplichting om dit samen met Meerinzicht tijdig op peil te 
brengen.  
 
Niet altijd heeft een gemeente bijstandsgerechtigden die in aanmerking 
komen voor een adviesaanvraag ‘Beschut Werk’. In veel gevallen worden 
potentiële kandidaten lager (sociale activering) dan Beschut Werk 
geïndiceerd of hoger (doelgroepregister) door het UWV. Ervan uitgaande dat 
de taakstelling voor ‘Beschut Werk’ berekend is op de WSW uitstroom-
methodiek ‘3 eruit 1 erin’ achten wij de taakstelling voor Zeewolde 
realistisch. 
 
Rijksbijdrage Beschut Werk 
De gemeente krijgt per beschutte werkplek € 17.000 van het Rijk als 
vergoeding voor het inkomen, € 8.500 voor de begeleiding en een tijdelijke 
bonus van € 3000 per gerealiseerde plek tot 2020. Deze bedragen dekken 
niet de werkelijke kosten, vanwege de intensieve begeleidingskosten. 
 
De gemeente Zeewolde ontvangt van het Rijk de Integratie Uitkering Sociaal 
Domein oftewel het Participatiebudget (re-integratie) en deze bevat 
middelen voor de begeleiding van de doelgroepen, zie onderstaand schema: 
 
 

  Participatiebudget 
totaal 

2019 €   151.785 

2020 €   161.655 

2021 €   165.004 

2022 €   173.997 

         Tabel 3 Rijksmiddelen Participatiebudget (re-integratie) 

Het Participatiebudget wordt ingezet om werkzoekenden richting werk te 
begeleiden. Hiervan worden diagnose-trajecten gestart, een 
arbeidsdeskundige geraadpleegd, taaltrajecten ingekocht, re-
integratietrajecten bij het Participatiehuis en/of leerwerktrajecten en 
scholing vormgegeven.  
 
Wij zijn ons ervan bewust dat aandacht en het ken-je-klant-principe de 
belangrijkste inspanning is die een gemeente kan leveren om inwoners te 
ondersteunen in ontwikkeling. Want dat is waar de Participatiewet op in zet: 
ontwikkeling van mensen.  
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De grote groep bijstandsgerechtigden die veel begeleiding nodig heeft in 
combinatie met de omvang van de caseload van de klantmanagers en de 
beperkte financiële middelen maakt dat er ergens een keuze gemaakt moet 
worden. 
 

 
 
Wij hopen uw vragen hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Zeewolde, 
de secretaris, de burgemeester, 

 
 

R.C. van Nunspeet G.J. Gorter 
 
 


