
Via beschut werk toch 
onderdeel van maatschappij
Vrijwel iedereen kent wel een bekende 
of kennis die een afstand heeft tot de 
arbeidsmarkt. Iemand met een fysieke, 
verstandelijke of psychische beperking of 
een combinatie hiervan. In enkele gevallen 
is het duidelijk dat diegene nooit een baan 
zal kunnen bekleden. Maar soms zijn het 
mensen met capaciteiten die gewoon een 
beetje hulp nodig hebben.

Deze personen vielen de afge-
lopen twee jaar vaak tussen de 
wal en ’t schip. Niet in staat een 
reguliere functie te bekleden, 
maar ook de weg naar passen-
de arbeid niet kunnen vinden. 
Daar zaten ze dan thuis, mis-
schien wel gefrustreerd dat ze 
niet echt deel konden uitmaken 
van de maatschappij.
Tot januari 2015 viel deze 
doelgroep namelijk onder de 
Wet Sociale Werkvoorzieningen 
(WSW), maar deze werd 2,5 
jaar vervangen door de partici-

patiewet. Onderdeel van die wet 
is ‘beschut werk’. De naam zegt 
het al: werken in een ‘beschutte 
omgeving’ met extra begelei-
ding. Maar door de vernieuwing 
van de terminologie, wist de 
doelgroep lange tijd niet meer 
waar aan te kloppen voor een 
aangepaste werkomgeving.
Gelukkig lijkt dat tij te keren en 
krijgt de term ‘beschut werk’ 
steeds meer bekendheid. Het 
bedrijf Noorderkwartier helpt 
mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt aan passend 
werk. Dus ook deze mensen 
die echt wel wat kunnen, maar 
meer begeleiding of aanpassing 
van de werkplek vergen dan 
van een reguliere werkgever 
verwacht kan worden.
Op dit moment zijn er in Scha-
gen, Den Helder en Hollands 
Kroon vijftien personen ‘beschut 
aan het werk’. Voor volgend 
jaar zijn er voor de gemeenten 
in totaal 55 plekken beschik-
baar. ,,Tot begin van dit jaar 
moesten mensen die mogelijk 
in aanmerking kwamen voor 
beschut werk zich eerst melden 
bij de gemeente. Zij werden 
vervolgens doorgestuurd naar 

Kijk voor meer informatie op: 
www.noorderkwartier.nl
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het UWV en het UWV stuurde 
dan weer een advies naar de 
gemeente voor er besloten kon 
worden of iemand in aanmer-
king kwam voor één van deze 
plekken. Gelukkig is de stap 
naar de gemeente niet langer 
verplicht”, zegt Geert van Heijs-
ter, hoofd personeelszaken bij 
Noorderkwartier in Schagen.
Noorderkwartier heeft direct 
gebruikt gemaakt van de 
versimpelde aanmeldingsproce-
dure. ,,Mensen die denken dat 
zij voor dit werk geschikt zijn, 
mogen zich ook direct bij ons 
melden. Wij helpen ze dan door 
de procedure bij het UWV heen 
en als ze een positief advies 
krijgen, kunnen wij direct voor 
ze op zoek naar een geschikte 
functie. Uiteraard doen we dit 
in afstemming met de gemeen-
ten”, legt Van Heijster uit.
De meeste personen die voor 
beschut werk in aanmerking 
komen, zullen een baan vinden 
bij Noorderkwartier. Dus op de 
afdeling postbezorging, in de 
groenvoorziening of in het in-
dustrieel centrum voor montage 
of verpakkingswerk. In de prak-
tijk komt het nog niet vaak voor 
dat er beschut werk gevonden 
wordt bij een regulier bedrijf. 
Dat de betreffende personen 
blij zijn met de mogelijkheid 
om te kunnen werken, laat een 
werknemer horen als we een 

rondje maken door het bedrijf. 
Hij bundelt schuursponsen. 
,,Het is misschien werk dat 
iedereen zou kunnen, maar ik 
ben dankbaar dat ik het kan en 
mag doen. Het brengt structuur 
in mijn leven en ik vind het ge-
zellig om samen te werken met 
collega’s”, zegt hij vrolijk.
Merlin (19) doet sinds mei 
van dit jaar beschut werk bij 
Noorderkwartier op de afdeling 
montage. ,,Ik leer lastiger dan 
anderen. Dus ik heb wat meer 
tijd nodig. Hier kan ik op mijn 
eigen tempo werken en dat 
is heel fijn. Ik ervaar nu geen 
stress. Uiteindelijk hoop ik wel 

Geert van Heijster: 
,,Personen die 
voor dit werk in 
aanmerking komen, 
voelen zich serieus 
genomen. Ze krijgen 
een echte baan, een 
normaal inkomen en 
moeten zich ook aan 
de afspraken en regels 
houden.”
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een reguliere baan te kunnen 
krijgen.”
Volgens Van Heijster is het 
heel positief dat steeds meer 
mensen zich aanmelden voor 
beschut werk. ,,Personen die 
voor dit werk in aanmerking 
komen, voelen zich serieus 
genomen. Ze krijgen een echte 
baan, een normaal inkomen 
en moeten zich ook aan de 
afspraken en regels houden. Ze 
hebben tenslotte gewoon een 
arbeidsovereenkomst.”


