Doel van deze maatregel

Beschut werken

Dit moet…

Het bieden van beschut werk in een dienstbetrekking
voor inwoners die op basis van hun arbeidsbeperking
hierop zijn aangewezen.

Dit is wenselijk…

Dit is situationeel

Afwegingen…
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Toelichting…
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De nieuwe voorziening beschut werken komt in de plaats van de WSW. Met ingang van 1 januari 2015 kan niemand nog instromen in de WSW. Mensen die op de wachtlijst voor de WSW staan
hebben voor 2015 en 2016 een voorkeurspositie voor de banen uit de banenafspraak. Landelijk is de overheid met werkgevers/werknemers overeengekomen dat er uiteindelijk 125.000 banen voor
mensen met een arbeidsbeperking worden gerealiseerd; de banenafspraak. Voor deze banen houdt het UWV een doelgroepenregister bij en de mensen op de wachtlijst WSW worden automatisch
opgenomen in dit doelgroepenregister. Voor de nieuwe vormen van beschut werken verleent de overheid een compensatie aan gemeenten voor uiteindelijk 30.000 nieuwe banen. Dit onder
gelijktijdige afbouw van de huidige WSW van 90.000 naar 0 banen. De overheid rekent over 2015 met 5 nieuwe plaatsingen voor een gemeente met een inwonertal van 100.000 en vanaf 2016 met
10 plaatsingen per jaar. . Voor Venray komt dit neer op 5 plaatsingen op jaarbasis vanaf 2016.

