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voortgang beschut werk

Geachte mevrouw Kuipers,
Het gaat niet goed met het beschut werk in Nederland. Gemeenten lopen achter bij het regelen van
het aantal afgesproken werkplekken en in een recente brief aan de Tweede Kamer neemt
Staatssecretaris Van Ark een voorschot op een mogelijke verlaging van het aantal afgesproken
werkplekken omdat er minder behoefte aan zou zijn. Ieder(in), Mind, Mobility en de LCR vinden dit
zorgwekkend.
De staatssecretaris neemt in haar brief d.d. 23 mei 20191 aan de Tweede Kamer een voorschot op
een mogelijke verlaging van het aantal (nieuwe) beschutte werkplekken voor mensen met een
beperking, omdat er minder behoefte aan zou zijn. Dat is volgens ons zeer onwenselijk. Het is
namelijk maar de vraag of de behoefte van mensen met een beperking lager is of dat er in de
uitvoering bij gemeenten knelpunten zijn. Wij als cliëntenraad vragen ons af wat de stand van zaken
is in de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk.
Onderstaande vragen willen wij gaan stellen aan de drie Colleges van B&W. Maar gelet op het feit
dat de uitvoering van (nieuw) beschut werk aan SDOA is opgedragen geven wij SDOA de gelegenheid
om in eerste instantie antwoord te geven op onderstaande vragen:
1. Hoeveel plekken Beschut Werk (BW) moet de drie gemeenten realiseren volgens de
taakstelling?
2. Hoeveel plekken zijn er inmiddels gerealiseerd?
3. Hoeveel mensen in onze 3 gemeenten hebben een indicatie BW?
4. Hoeveel mensen die wel een indicatie hebben wachten er nu op een werkplek?
5. Hoeveel geld heeft de landelijke overheid aan de drie gemeenten ter beschikking gesteld
voor de begeleiding van Beschut Werk?
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6. Hoeveel is er daadwerkelijk geïnvesteerd in BW?
7. Komt dit overeen met €8.500,- begeleidingsgeld maal beoogd aantal beschut werkplekken
gemeente?
8. Hoe wordt het beschikbare bedrag voor begeleiding besteed?
9. Hoe zijn de begroting en verantwoording geregeld van het geoormerkte geld?
10. Hoe komt het dat er minder / evenveel / meer plekken zijn ingevuld dan de taakstelling?
11. Is er een plan voor 2019 om de banen BW te realiseren?
12. Heeft SDOA en/of de gemeenten voldoende menskracht en expertise om dit begeleiden?
13. Hoe is de privacy geregeld van mensen die een UWV indicatie hebben?
14. Wat doen de drie gemeenten om mensen met een arbeidsbeperking op de hoogte te stellen
welke hulp SDOA hen kan bieden t.a.v. het meedoen aan de samenleving en/of het vinden
van passend werk/beschutte- of aangepaste werkplek?
15. Neemt SDOA m.b.t. vraag 14 hierin een actieve rol en hoe wordt deze rol
(benaderen/bereiken doelgroep) uitgevoerd?
16. Hoe ziet het beleid van de drie gemeenten m.b.t. (nieuw) beschut werk er in 2020 uit?
17. Hoe wordt de mogelijkheden van de perspectiefgroep van de SDOA onder de aandacht
gebracht bij de cliënten?
De antwoorden zouden wij graag voor 15 juli 2019 in ons bezit willen hebben.
De cliëntenraad zou het op prijs stellen als op termijn tijdens een CR-vergadering een nadere
toelichting door u zou kunnen worden gegeven.

Met vriendelijke groet,
Namens de cliëntenraad,

A.G.M. Olthof
voorzitter

