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Amendement – Meer kansen om mee te doen op de arbeidsmarkt 
 
De raad besluit, in vergadering bijeen op 4 november 2021, om beslispunt 1 bij het ontwerpbesluit bij 
het raadsvoorstel Programmabegroting 2022 als volgt aan te vullen: 
 

1. De Programmabegroting 2022, inclusief de mutaties in de reserves, vast te stellen, met dien 
verstande dat in Programma 3 (Sociaal Domein) taakveld 6.5 (lasten arbeidsparticipatie) een 
bedrag van € 52.000 extra wordt begroot voor 2022 zodat mogelijk gemaakt wordt via Ferm 
Werk minimaal twee plekken extra voor nieuw beschut werk in 2022 te realiseren en dit te 
dekken vanuit het positieve resultaat van de begroting. 

 
Toelichting 
Door de participatiewet is het aantal plekken beschut drastisch afgenomen. Door de systematiek om 

voor iedere 3 plekken oud beschut slechts 1 nieuw beschut in te vullen zijn er in Woerden nu in totaal 17 

plekken Nieuw Beschut beschikbaar. Deze zijn ingevuld. We weten echter dat er op dit moment mensen 

zijn die wachten op een plek Nieuw Beschut die nu werkeloos thuis zitten. Het is zo dat het een lokale 

keuze is hoeveel plekken beschut werk er worden geboden. Dus we kunnen er ook meer invullen. De 

meerkosten hiervan zijn begroot op € 25.081,00 per plek per jaar. Dit zijn de extra salariskosten, 

begeleiding, etc.  

 

We willen dat de systematiek van het invullen van plekken beschut werk gebeurt op basis van behoefte 

in plaats van de rekensom van 3 WSW voor 1 Nieuw Beschut, waardoor er mensen op de bank blijven 

zitten. Per jaar kan de situatie anders zijn. Het kan net zo goed voorkomen dat er getalsmatig meer 

plekken zijn, door uitstroom WSW-ers dan dat er behoefte is aan plekken Nieuw Beschut. Dus we willen 

dat er per jaar door Ferm Werk een inschatting wordt gemaakt van de behoefte aan Nieuw Beschut en 

de verwachte uitstroom WSW en dat dat voortaan wordt vertaald in de begroting voor dat jaar.  

 

In Woerden streven we er naar dat iedereen meedoet en dus niemand onnodig op de bank blijft zitten 

Daarnaast kost een bijstandsuitkering ook geld en hoe langer iemand in de bijstand zit hoe moeilijker het 

wordt om daar uit te komen, waardoor deze kosten ook steeds meer structureel zullen worden. Met een 

voldoende aantal plekken beschut werk geven we meer mensen de kans om deel te nemen aan het 

arbeidsproces met een baan, een CAO-loon en pensioenopbouw. 

 
We willen voor nu in ieder geval twee extra plekken in 2022 dekken uit de algemene reserve en bij de 
voorjaarsrapportage uit de algemene middelen financieren met het oog op de meevaller door de 
septembercirculaire. Daarbij ontstaat er ook een voordeel door de lagere bijstandsuitkering (als degene 
wordt geplaatst die niet meer nodig heeft), en eventueel extra NTW (wat bij een buitenplaatsing kan 
oplopen tot € 16 per uur) welke deze inzet van middelen compenseert. 
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