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Den Haag, 21 november 2016

Betreft: Verplichten beschutwerk (kamerstuk 34578)
Referentie: LCR/16-0104/GvdM/ER
Geachte dames en heren,
Binnenkort behandelt u het voorstel tot wijziging van de Participatiewet en enkele andere
wetten in verband met het verplichten van beschut werk en met betrekking tot het
quotum van arbeidsbeperkten en het openstellen van de Praktijkroute (kamerstuk
34578).
De Landelijke Cliëntenraad (LCR) vindt het noodzakelijk dat gemeenten worden verplicht
tot het uitvoeren van beschut werk.
De LCR vraagt uw aandacht voor:
1. Plicht tot werken, maar geen (beschut) werk beschikbaar;
2. Wajongers en nuggers en beschut werk.
Ad 1
Plicht tot werken, maar geen (beschut) werk beschikbaar
Met de invoering van de Participatiewet is de Wajong alleen nog toegankelijk voor
jongeren/mensen die geen arbeidsvermogen hebben. Alle andere worden voor
ondersteuning naar werk en een uitkering verwezen naar de Participatiewet.
Het regime van de Participatiewet kent voor de uitkeringsgerechtigden vele
verplichtingen die er allen op gericht zijn om zo snel mogelijk uit te stromen naar werk.
Ook de uitkering in het kader van de Participatiewet is lager dan de Wajong-uitkering
wederom als prikkel om te gaan werken.
Een deel van de groep mensen met een arbeidsbeperking in de Participatiewet kan alleen
werken met de inzet van beschut werk (zonder deze inzet zijn zij niet tot werken in
staat).
De LCR vindt het uitermate onrechtvaardig dat mensen die slechts met het instrument
beschut werk kunnen werken een reeks van verplichtingen hebben om aan het werk te
komen en een lagere uitkering ontvangen als prikkel om werk te aanvaarden terwijl de
gemeente niet verplicht is hen beschut werk te bieden. Tot op heden ontnemen vele
gemeenten deze groep het recht op betaalde arbeid. Als het organiseren van beschut
werken voor gemeente geen verplichting is, dan horen betrokkenen niet thuis in het op
werk aanvaarden gerichte regime van de Participatiewet. Immers zij zijn zonder beschut
werk niet tot werken in staat.
Ad 2
Wajongers en nuggers en beschut werk
Binnen de huidige constellatie van beschut werk binnen de Participatiewet is er een
formele mogelijkheid voor de heringedeelde Wajongers en niet-uitkeringsgerechtigden

(nuggers) om hiervan gebruik te maken. In de praktijk komt dit niet voor. Het UWV is
verantwoordelijke voor de uitkering en re-integratie van deze Wajongers.
Gemeenten hebben geen prikkel om voor hen beschut werk in te zetten, dat kost alleen
maar geld! Datzelfde geldt voor ‘nuggers’! Ook voor hen geldt dat hun recht op arbeid
niet kan worden verzilverd als mensen met een beperking niet zelf een indicatie beschut
werk kunnen aanvragen en gemeenten niet verplicht worden beschut werk te
organiseren voor mensen met een indicatie voor beschutwerk.
Maatschappelijk kan het veel opleveren om Wajongers en nuggers wel beschut werk te
bieden.
De LCR is van mening dat het ontbreken van een verplichting voor gemeenten om
beschut werk te organiseren een wettelijke omissie is die thans terecht wordt recht
gezet.
Met vriendelijke groet,

Gerrit van der Meer
Voorzitter

Samenstelling Landelijke Cliëntenraad
• Landelijke cliëntenorganisaties: Vakcentrale voor Professionals/ Christelijk Nationaal
Vakverbond (VCP/CNV), Ieder(in) (2 zetels voor het netwerk voor mensen met een beperking of
chronische ziekte), Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO), Federatie
Nederlandse Vakbeweging (FNV, publieke sector), Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV,
private sector), Vertegenwoordiger organisaties van Minderheden (SMN, IOT), Landelijk
Platform GGz/LOC,
• Vertegenwoordigers van cliëntenraden: cliëntenraden SVB en UWV.
• Vertegenwoordigers van de gemeentelijke cliëntenparticipatie: Mobility, cliëntenraden
G4, vertegenwoordiger dak- en thuislozen.
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