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Voorgesteld besluit raad
1. kennisnemen van het plan beschut werken nieuw 2017 en 2018;
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3. kennisnemen van de reactie op dit advies van het college.
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1. het plan beschut werken nieuw 2017 en 2018
2. het advies van de Participatieraad van 15 juni 2017, en;
3. de brief aan de Participatieraad van 27 juni 2017.

Wij stellen u voor kennis te nemen van:
1.het plan beschut werken nieuw 2017 en 2018;
2. het advies van de Participatieraad van 15 juni 2017, en;
3. de reactie van het college op dit advies.
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Toelichting op het voorstel

Inleiding
In de informatienota voor de raad met de beantwoording van de artikel 45-vragen over de realisering
van beschutte werkplekken (overgedragen aan de raad op 2 februari 2017) is uw raad toegezegd dat u
geïnformeerd zal worden over het plan dat het college samen met zijn partners maakt om te kunnen
voldoen aan de realisatie van de extra plekken beschut werken nieuw die in een ministeriële regeling
zijn bepaald. Naast de bestaande aanpak in de uitvoering van beschut werken nieuw in combinatie met
de arbeidsmatige dagbesteding is extra inzet nodig om aan de wettelijke normen te voldoen. Voor
1
Zwolle gaat het om in totaal 26 plekken in 2017, als de behoefte zich voordoet. Het voorlopige totaal
aantal plekken in 2018 is gesteld op 46, als de behoefte zich voordoet. De zinsnede ‘als de behoefte
zich voordoet’ is cursief gedrukt om te benadrukken dat de bepaalde aantallen geen doel op zich zijn.
De behoefte wordt volgens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bepaald door het
aantal door het UWV afgegeven positieve adviezen. Met deze informatienota beschouwen wij deze
toezegging als afgedaan.
Kernboodschap
In overleg met onze partners hebben we het plan voor de extra beschutwerkplekken opgesteld. In de
uitvoering van dit plan werken we samen met onze partners hard aan de realisatie van de door het Rijk
bepaalde aantallen beschutwerkplekken, als de behoefte zich voordoet.
De speerpunten uit het plan zijn:
1. onze centrumgemeentelijke rol voor beschut werken nieuw binnen het Werkbedrijf Regio
Zwolle:
wij zetten in op een versterking en verdere invulling van onze regionale regierol. Daarnaast
nemen we de lead als het gaat om het regionaal expertiseplatform voor beschut werken nieuw;
2. het vinden van kandidaten voor beschut werken nieuw:
we hebben de mogelijke vindplaatsen van kandidaten voor beschut werken nieuw onderzocht.
Voorbeelden hiervan zijn de uitstroom van leerlingen uit het Praktijkonderwijs en Voortgezet
Speciaal Onderwijs en personen uit het doelgroepregister met een lage loonwaarde. We
zoeken op basis daarvan systematisch naar kandidaten. Ook kunnen kandidaten zelf een
advies bij het UWV aanvragen;
3. het creëren van beschutwerkplekken:
we maken gebruik van individueel maatwerk voor het creëren van beschutwerkplekken en van
klassieke beschutwerkplekken. Hiermee sluiten we aan bij de wens van de doelgroep, en;
4. voorlichting over beschut werken nieuw:
door goede voorlichting zetten wij in op het vergroten van de bekendheid van de voorziening
beschut werken nieuw en daarmee van het bewustzijn (van de sociale omgeving) van de
doelgroep over de kansen van beschut werken nieuw.
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Naast de bestaande aanpak (uitvoering via de overeenkomst dagbesteding) gaat het om 9 tot 16 extra plekken.
De rekensom is als volgt: 26 (door het Rijk opgelegde aantal voor 2017) minus 10 tot 15 (eigen doelstelling in
betaande aanpak) maakt 9 tot 16 extra plekken in 2017), als de behoefte zich voordoet.
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Consequenties
Met de uitvoering van dit plan krijgen we:
1. (potentiële) kandidaten voor beschut werken nieuw in beeld:
kandidaten die in beeld zijn, worden actief benaderd voor een indicatie-aanvraag voor beschut
werken nieuw;
2. beschutwerkplekken die aansluiten op het profiel van de kandidaat gerealiseerd:
individueel maatwerk en klassieke beschutwerkplekken, en;
3. afspraken over (terugval)opties bij Wezo/WRA:
mocht het op de eigen beschutwerkplek onverhoopt niet lukken of wordt de plek beëindigd,
dan is er een veilige terugvaloptie bij Wezo/WRA op een klassieke beschutwerkplek.
Communicatie
Het college hecht waarde aan de betrokkenheid van de Participatieraad bij de totstandkoming van dit
plan. Om die reden heeft een vertegenwoordiging van de klankbordgroep Werk, Inkomen en
Participatie deelgenomen aan de bijeenkomst van 27 februari 2017. Ook heeft de klankbordgroep
Werk, Inkomen en Participatie van de Participatieraad op 30 maart 2017 op voorhand input kunnen
geven voor het plan. De Participatieraad adviseert over het algemeen positief op het plan. Daarnaast
geeft de Participatieraad verschillende verbetersuggesties. Het volledige advies van de Participatieraad
en de reactie van het college zijn bijgevoegd.
Vervolg
Het college zal de uitvoering van het plan monitoren en (tussentijds) evalueren, zodat het plan
eventueel tijdig bijgesteld kan worden. Hierover zal u dan worden geïnformeerd. Als er een wachtlijst
dreigt te ontstaan, zullen tijdig eventuele aanvullende maatregelen worden overwogen en indien nodig,
zal een voorstel inclusief financiering aan uw raad worden voorgelegd.
Openbaarheid
Deze nota is openbaar.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris
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Onderwerp

Plan beschut werken nieuw

De raad van de gemeente Zwolle;

Gelezen het voorstel van burgemeesters en wethouders, d.d. 27-06-2017

besluit:

Aldus besloten in de openbare vergadering van 17 juli 2017,

de voorzitter,

de griffier,

besluit
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