
VOORSTEL INZAKE PROEF MET BESCHUTTE WERKPLEKKEN BIJ PAUW  
 
CDA en PvdA willen een proef voorstellen, waardoor +/- 20 werknemers met een arbeidsbeperking 
die onder de huidige Participatiewet vallen, stapsgewijs instromen op werkplekken die bij de GR 
Sociale Werkplaats Pauw bedrijven open vallen door natuurlijk verloop.  Deze proef of pilot kan op 
korte termijn gestart worden, en de ervaringen uit de pilot kunnen meegenomen worden bij de 
uitkomsten /bespreking van het huidig lopende onderzoek.  
 
Zorgen vanuit de Sociaal Economische Raad 
 
Met de komst  van de Participatiewet is sinds januari 2015 een eind gekomen aan de instroom van 
cliënten met een arbeidsbeperking vanuit de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) naar sociale 
werkvoorzieningen zoals Pauw.  Bij het invoeren van de Wet was afgesproken dat er nieuwe plekken 
Beschut Werk zouden komen maar het aantal beschutte werkplekken blijft ver achter bij de gestelde 
verwachtingen.  
 
Recentelijk heeft de Sociaal Economische Raad (SER) haar verontrusting uitgesproken over het 
gebrek aan plekken Beschut Werk. In de verkenning Sociale Infrastructuur voor kwetsbare groepen 
binnen de Participatiewet concludeert de SER dat het beschut werk nauwelijks van de grond komt. 
De afbouw van de sociale werkbedrijven gaat bovendien sneller dan de opbouw van nieuwe 
alternatieven.  De SER pleit voor bijsturing van het beleid en wil daarbij de huidige kennis en 
expertise van de SW bedrijven goed benutten.  
 
Ondertussen wachten veel SW bedrijven op helderheid over de toekomst.   
Citaat uit het SER rapport: 
“Door minder financiële middelen, een afnemend aantal WSW-ers en gebrek aan nieuwe instroom in 
beschut werk staat het voorbestaan van de sociale werkbedrijven op het spel, terwijl deze bedrijven 
cruciaal zijn voor de infrastructuur en de kennis met betrekking tot dit soort arbeidsplaatsen. De 
bestaande infrastructuur van kennis en arbeidsplaatsen brokkelt af, terwijl de nieuwe nog niet is 
opgebouwd. Om dit te vermijden moeten de SW-bedrijven volgens de SER niet worden gesloten, maar 
een vernieuwde rol krijgen bij de uitvoering van de banenafspraak en de Participatiewet”.  
 
Vrijdag 24 juni heeft staatssecretaris Klijnsma van SoZaWe in een brief aan de Kamer gereageerd op 
het SER-advies. Zij bevestigt dat nog maar 13 gemeenten zijn die daadwerkelijk beschut werk plekken 
hebben gemaakt. Er zijn nog maar 115 van de beoogde 3200 (!) plekken gerealiseerd. Gemeenten 
bieden liever dagbesteding en vrijwilligers werk aan, zonder dienstbetrekking. Terwijl de overheid 
vorig jaar wel degelijk 100 miljoen extra beschikbaar heeft gesteld voor deze plekken.  De 
staatssecretaris gaat nu een wettelijke regeling maken waardoor gemeenten verplicht worden om 
deze plekken te maken. 
 
De situatie in IJsselstein 
 
PvdA en CDA hebben er, met diverse andere partijen in de Raad van IJsselstein,  voortdurend voor 
gepleit om de expertise en werkplekken van Pauw te behouden. We willen niet dat kennis over 
begeleiding van deze kwetsbare  groep mensen  verloren gaat. We willen niet dat de speciale 
werkplekken die door natuurlijk verloop (bijvoorbeeld pensioen) vrijkomen, komen te vervallen. En 
we willen niet dat nieuwe instromers in afwachting van een werkplek onvrijwillig thuis zitten terwijl 
de gemeenten er ruim anderhalf jaar over doen om te besluiten wat ze gaan doen.  
 
We moeten niet de illusie hebben dat er geen nieuwe instroom meer komt, nu de Wet Sociale 
Werkplaatsen is afgesloten. Er zullen altijd mensen geboren worden met een ernstige verstandelijke 
of lichamelijke beperking, die een beschermde werkplek en begeleiding nodig hebben.  De WIL schat 



het aantal nieuwe instromers op ruim 50 per jaar. Het zijn jongeren met bijvoorbeeld een zware 
vorm van autisme of een verstandelijke beperking, die vroeger in de Wajong terecht kwamen. Of 
mensen die na een hersenbloeding of auto ongeluk niet meer in een gewone baan kunnen 
functioneren.   
 
Op dit moment wordt binnen de gemeenten die meedoen aan de Gemeenschappelijke Regeling 
Pauw,  – waaronder IJsselstein – onderzocht welke toekomstmogelijkheden er zijn voor Pauw 
Bedrijven. Het CDA steunt dit onderzoek van harte maar maakt zich bezorgd over het tijdspad. Het 
duurt te lang voordat er perspectief komt. En er wordt te vaak gesproken over een “sterfhuis”-
constructie voor Pauw, terwijl er ook nieuwe kansen zijn.  
 
Opvallend is dat het onderzoek zich alleen richt op de bestaande populatie van Pauw bedrijven, de 
huidige WSW-ers. De mogelijkheid om iets te doen voor nieuwe instromers, is niet in de 
uitgangspunten meegenomen. Alleen in het derde model, het zogeheten cafetaria model, komt deze 
optie kort aan de orde. In het onderzoek wordt Beschut werk Nieuwe Stijl helemaal niet 
meegenomen, wat ons zeer verbaasd heeft. We vinden dat een gemiste kans. 
 
De proef of pilot 
 
Een proef of pilot om opengevallen plekken van WSW-ers bij Pauw aan te merken als Beschut Werk 
Nieuwe Stijl kan bijdragen aan het onderzoek. Beter is het nu aan te haken, terwijl de kennis er nog 
is, dan te wachten tot een wettelijke verplichting wordt opgelegd. Het past bovendien bij de 
mogelijkheden die Pauw zelf al onderzoekt, zie recentelijk de proef met de Foodfactory.  
Mogelijkheden waar onze gemeente ook volop aan meewerkt, waarvoor waardering.    
 
Hoewel hier sprake is van een pilot, betekent dit niet dat deze mensen na 2 jaar weer op straat staan. 
Zij worden toegevoegd aan het huidige bestand van Pauw, wat de uitkomst van de proef of het 
onderzoek  ook zal zijn.  Gemeenten zijn sowieso verantwoordelijk voor een goede dagbesteding met 
zinvol werk voor (nieuwe) instromers in de Participatiewet die een arbeidsbeperking hebben.  
 
De financiën 
 
De gemeente IJsselstein kan deze proef zelfstandig starten maar het zou uiteraard nog beter zijn als 
andere gemeenten meedoen. Daar gaan we aan werken. 
De gemeente kan voor de financiën een beroep doen op het extra geld dat het Rijk vorig jaar 
beschikbaar heeft gesteld voor het creëren van Beschut Werk.  Zo kunnen  “no risk polissen” 
aangesproken worden. En er is een “Bonus Beschut Werk” van 3000 euro per plaats die via het UWV 
beschikbaar wordt gesteld.  Overigens wordt er nu ook al geld aan de gemeenten gegeven voor 
Beschut Werk maar niet helder is hoe deze middelen gebruikt worden.  
 
Beschut werken is bovendien goedkoper dan een participatievoorziening omdat met beschut werk 
opbrengsten worden gerealiseerd uit productie. Hiermee kunnen de  begeleidingskosten deels 
worden terugverdiend. 
Realiseren van beschut werk is overigens niet alleen een financiële afweging, er zijn veel 
maatschappelijke baten. Werk biedt zelfstandigheid, ontwikkelingsmogelijkheden en heeft een 
positief effect op iemands zelfrespect . Daar komt bij dat thuiszitten vaak andere maatschappelijke 
kosten veroorzaakt (schulden, huisuitzettingen, zorgkosten) 
 
Oftewel: de middelen en mogelijkheden zijn er wel, nu nog de wil om de huidige impasse te 
doorbreken. 
Zodat de kennis en fysieke werkplekken van Pauw behouden blijven, en mensen met een 
arbeidsbeperking zinvol werk kunnen krijgen, ook in de toekomst.  


