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Beschut werk nieuwe stijl

Geachte leden van de raad,
In het meerjarenbeleidskader Werk en Wederkerigheid is opgenomen om beleid rondom beschut werk
binnen de Participatiewet te ontwikkelen. Een werkgroep bestaande uit een vertegenwoordiging vanuit
de afdeling Leren en Werken en EMCO is in het tweede kwartaal van ditjaar aan de slag gegaan met de
uitwerking van beleid rondom beschut werk.
Voor het zomerreces is het conceptbeleid besproken met de betrokken portefeuillehouder en is de
cliëntenraad PW en WSW om advies gevraagd. Het advies van de cliëntenraad PW en WSW is op 30 juni
jl. ontvangen. Op het moment dat het beleid middels een college- en raadsvoorstel de bestuurlijke
procedure in zou gaan, werd echter bekend dat het beschut werk een wettelijke verplichting zou worden.
Op 24 juni jl. is namelijk een kamerbrief gestuurd aan de Tweede Kamer waarin de staatssecretaris
bekend heeft gemaakt een wetswijziging voor te bereiden om beschut werk wettelijk te gaan verplichten.
In de Participatiewet is het oorspronkelijk mogelijk om eigen beleid te ontwikkelen rondom beschut
werk. Met het voornemen van de staatssecretaris om beschut werk wettelijk te verplichten is deze
beleidsvrijheid straks niet meer mogelijk. In de kamerbrief van 24 juni worden al enkele contouren van
deze wettelijke verplichting aangekondigd, waaronder de mogelijkheid dat, naast het college, een
inwoner van de gemeente zelf een advies beschut werk bij het UWVkan aanvragen. Dat is in de huidige
Participatiewet nog niet het geval.
Om er zeker van te zijn dat het door de gemeente Emmen ontwikkelde beleid rondom beschut werk
aansluit bij de aangekondigde wetswijziging, hebben wij besloten de inhoud van deze wetswijziging af te
wachten.
In het najaar 2016 wordt de gewijzigde wetgeving rondom beschut werk verwacht. Nadat deze
wetswijziging bekend is, gaat de werkgroep beschut werk aan de slag met aanpassing van het al
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ontwikkelde conceptbeleid. Het ontvangen advies van de cliëntenraad PW en WSW wordt meegenomen
in de verdere ontwikkeling en aanpassing ervan. De cliëntenraad wordt hierover geïnformeerd.
Het uiteindelijke beleid, inclusief de eventueel noodzakelijke aanpassing van de reïntegratieverordening,
wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris,

