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Samenvatting 
 

Op 1 januari 2015 werd de gemeente Almere door de transities in het kader van de Wmo 2015 en 

de Participatiewet verantwoordelijk voor vrijwel alle inwoners die ondersteuning nodig hebben bij 

hun (arbeids)participatie. Naar aanleiding daarvan heeft de gemeente Almere zich in het 

beleidsplan van 2015 de ambitie gesteld om samenhangende ondersteuning te bieden op het 

gebied van werk, dagbesteding en activering. Om dit te bereiken zijn er een aantal doelstellingen 

geformuleerd voor 2015, waaronder het realiseren van passende ondersteuning op het gebied van 

beschut werk en arbeidsmatige dagbesteding die gericht is op de toelichting naar werk.  

 

Om te bepalen waar de focus voor de doorontwikkeling van het beleid en de uitvoering dient te 

liggen, is inzicht nodig in hetgeen er in 2015 is bereikt. De centrale vraag van het onderzoek luidt 

daarom als volgt: 

In hoeverre leidt de Almeerse inrichting en werkwijze ten aanzien van arbeidsmatige dagbesteding 

en beschut werk tot passende ondersteuning, gericht op toeleiding naar werk? 

 

Voor beantwoording van de centrale vraag van dit onderzoek is in het theoretisch kader eerst 

onderzocht wat er onder passende ondersteuning ten aanzien van arbeidsmatige dagbesteding en 

beschut werk verstaan kan worden. Dit heeft geresulteerd in het volgende toetsingskader dat is 

gebruikt bij het beantwoorden van de centrale vraag van het onderzoek: 

 De gekozen voorziening is afgestemd op de behoeften, persoonskenmerken en 

mogelijkheden van de betrokkene 

 De eigen mogelijkheden worden versterkt en het aanwezige potentieel wordt benut 

 Er wordt waar mogelijk ingezet op (ontwikkeling richting) een betaalde baan 

 De voorzieningen dragen bij aan de onderlinge betrokkenheid van burgers  

 

Er is in het onderzoek achtereenvolgens aandacht geweest voor strategische, tactische en 

operationele aspecten. Om de uitwerking van de inrichting en werkwijze in de praktijk te 

onderzoeken zijn er kwantitatieve gegevens geanalyseerd, cliëntendossiers onderzocht en is 

vervolgens gesproken met de gemeentelijke professionals en de gecontracteerde aanbieders die de 

ondersteuning uitvoeren.  

 

Naar aanleiding van het onderzoek kan geconcludeerd worden dat de in de gemeente Almere 

nagestreefde uitgangspunten om te komen tot passende ondersteuning ten aanzien van 

arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk die gericht is op de toeleiding naar werk, in lijn zijn 

met de in het toetsingskader geformuleerde uitgangspunten. Ook in de praktijk wordt beoogd deze 

uitgangspunten na te streven, al is de huidige inrichting en werkwijze hier op een aantal punten 

nog onvoldoende op gericht. Hierdoor komen de beleidsmatige uitgangspunten in de praktijk nog 

niet volledig tot hun recht. Om te komen tot passende ondersteuning die gericht is op de toeleiding 

naar werk ten aanzien van arbeidsmatige dagbesteding en beschut werken wordt het daarom 

aanbevolen om wijzigingen door te voeren in de huidige inrichting en werkwijze.  

 

Gelet op de uitkomsten van dit onderzoek worden er ten aanzien van de inrichting en werkwijze 

rondom arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk in de gemeente Almere, de volgende 

aanbevelingen gedaan voor het komen tot passende ondersteuning: 

1. Meer aandacht voor monitoring van de voortgang van de cliënt  

2. Intensivering van de samenwerking tussen afdelingen en met de aanbieders 

3. Onderzoeken van mogelijkheden om lokale ondernemers en werkgevers te betrekken 

 

Deze aanbevelingen zijn vervolgens verder uitgewerkt in een advies.  
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Inleiding 

 
Op 1 januari 2015 was het zover, de transities binnen het sociaal domein. Onderdeel van deze 

transities waren de veranderingen richting de Participatiewet en de decentralisatie van de functie 

begeleiding naar de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Hiermee werden gemeenten 

verantwoordelijk voor vrijwel alle inwoners die ondersteuning nodig hebben bij hun 

(arbeids)participatie. Zo ook in Almere. De gemeente Almere zag kansen om het anders en beter 

te doen, zo blijkt uit de tekst van het beleidsplan van 2015 waarin de ambities uiteen worden 

gezet1. Een van deze ambities betreft het bieden van samenhangende ondersteuning op het gebied 

van werk, dagbesteding en activering. Om dit te bereiken zijn er een aantal doelstellingen 

geformuleerd voor 2015, waaronder het realiseren van passende ondersteuning op het gebied van 

beschut werk en arbeidsmatige dagbesteding die gericht is op de toelichting naar werk. Deze 

doelstelling staat centraal in dit onderzoek.  

 

De voorbereidingen voor het onderzoek zijn in het eerste kwartaal van 2016 getroffen. Die periode 

stond in het teken van het bepalen van richting voor de doorontwikkeling van het gemeentelijke 

beleid en de uitvoering. Van transitie naar transformatie is het uitgangspunt. Om te bepalen waar 

de focus voor de doorontwikkeling van het beleid en de uitvoering dient te liggen, was inzicht nodig 

in hetgeen er in 2015 is bereikt. Meer specifiek vroeg men zich af of het in 2015 beoogde resultaat 

met betrekking tot beschut werk en arbeidsmatige dagbesteding ook is behaald. De doelstelling 

van dit onderzoek is dan ook het in beeld brengen van de Almeerse inrichting en werkwijze en de 

uitwerking daarvan in de praktijk, om dit vervolgens af te zetten tegen het beoogde resultaat en 

hier aanbevelingen voor verbetering voor te doen.  

 

De centrale vraag van het onderzoek luidt daarom als volgt: 

In hoeverre leidt de Almeerse inrichting en werkwijze ten aanzien van arbeidsmatige dagbesteding 

en beschut werk tot passende ondersteuning, gericht op toeleiding naar werk? 

 

Dit rapport start met het beschrijven van de opzet van het onderzoek en de gebruikte 

onderzoeksmethoden. Vervolgens wordt het theoretisch kader beschreven. In het theoretisch kader 

wordt onderzocht wat er verstaan kan worden onder ‘passende ondersteuning’ ten aanzien van 

arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk in het kader van de Participatiewet en de Wmo 2015.  

Naar aanleiding van het theoretisch kader is een toetsingskader opgesteld met daarin 

uitgangspunten voor passende ondersteuning. Dit toetsingskader speelt een belangrijke rol bij de 

beantwoording van de centrale vraag van het onderzoek. 

 

Na het theoretisch kader worden de uitkomsten van het praktijkonderzoek besproken. Met het 

praktijkonderzoek is beoogd de Almeerse situatie in kaart te brengen waarbij achtereenvolgens 

strategische (hoofdstuk 3), tactische en operationele aspecten (hoofdstuk 4) aan de orde komen. 

Om de uitwerking van deze aspecten in de praktijk te onderzoeken zijn er kwantitatieve gegevens 

geanalyseerd, cliëntendossiers onderzocht en is vervolgens gesproken met de gemeentelijke 

professionals en de gecontracteerde partijen die de ondersteuning uitvoeren. Deze resultaten zijn 

beschreven in hoofdstuk 5.  

 

De onderzoeksresultaten bieden een interessante inkijk in de huidige stand van zaken rondom 

arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk in de gemeente Almere. Er is in 2015 door alle 

betrokkenen hard gewerkt om naar behoren uitvoering te geven aan de nieuwe taken. Tegelijk is 

er nog ruimte voor ontwikkeling en verbetering. Dit wordt daarom samen met de conclusie van dit 

onderzoek besproken in hoofdstuk 6.   

 

                                                
1
 Gemeente Almere (2014) Beleidsplan sociaal domein 2015: Almere aan zet. Almere: Dienst Sociaal Domein. 

Pag. 4 
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Hoofdstuk 1: Het onderzoek 
 

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het onderzoek naar arbeidsmatige dagbesteding en beschut 

werk in Almere is opgezet en uitgevoerd.  

1.1. Centrale vraagstelling en onderzoeksvragen 

 

1.1.1. Centrale vraagstelling 

De centrale vraagstelling van het onderzoek luidt als volgt: 

In hoeverre leidt de Almeerse inrichting en werkwijze ten aanzien van arbeidsmatige dagbesteding 

en beschut werk tot passende ondersteuning, gericht op toeleiding naar werk? 

 

1.1.2. Onderzoeksvragen 

Om te komen tot beantwoording van de centrale vraagstelling van dit onderzoek zijn er 

onderzoeksvragen opgesteld. Ten behoeve van het theoretisch kader van dit onderzoek zijn de 

volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 

1. Welke maatschappelijke ontwikkelingen en opvattingen over publieke sociale zekerheid 

liggen ten grondslag aan opdracht die gemeenten hebben op grond van de Participatiewet 

en de Wmo 2015? 

2. Wat kan er gelet op de opdracht die gemeenten hebben, op grond van de Participatiewet 

en de Wmo 2015, verstaan worden onder passende ondersteuning op het gebied van 

arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk? 

Naar aanleiding van de beantwoording van deze onderzoeksvragen is er een toetsingskader 

opgesteld met daarin uitgangspunten voor passende ondersteuning op het gebied van 

arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk. Dit toetsingskader wordt gebruikt bij de 

beantwoording van de centrale vraagstelling van dit onderzoek. 

 

Voor het in beeld brengen van de Almeerse situatie zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld:  

1. In hoeverre komen de Almeerse uitgangspunten met betrekking tot arbeidsmatige 

dagbesteding en beschut werk zoals deze uitgewerkt zijn in de gemeentelijke 

beleidsstukken, tegemoet aan de opdracht die bestaat op grond van de Participatiewet en 

de Wmo 2015?  

2. In hoeverre is de Almeerse inrichting van arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk 

gericht op het bieden van passende ondersteuning die gericht is op de toeleiding naar 

werk?   

3. In hoeverre is de werkwijze van gemeentelijke professionals en de gecontracteerde 

organisaties gericht op het bieden van passende ondersteuning die gericht is op toeleiding 

naar werk?  

Concluderend en aanbevelend: 

4. In hoeverre leidt de Almeerse inrichting en werkwijze ten aanzien van arbeidsmatige 

dagbesteding en beschut werk tot passende ondersteuning die gericht is op toeleiding naar 

werk? 

5. Welke aanbevelingen zijn er ten aanzien van de Almeerse inrichting en werkwijze ten 

aanzien van arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk te formuleren ten behoeve van 

het bieden van passende ondersteuning die gericht is op toeleiding naar werk? 

1.2. Onderzoeksmethoden 

Om te komen tot beantwoording van de onderzoeksvragen en om uiteindelijk te kunnen komen tot 

een conclusie is gebruik gemaakt van een combinatie van verschillende onderzoeksmethoden.  

 

1.2.1. Literatuuronderzoek 

Voor beantwoording van de eerste en tweede onderzoeksvraag is het noodzakelijk om in beeld te 

brengen wat er in de gemeente Almere is vastgelegd ten aanzien van hetgeen men wil bereiken 



 6 

ten aanzien van arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk (strategisch aspecten) en hoe men 

dit wil bereiken (tactisch aspecten). Om te komen tot een antwoord op de eerste en tweede 

onderzoeksvraag zijn daarom beleidsstukken, aanbestedingsstukken, raamovereenkomsten 

bestudeerd, evenals de gemeentelijke regelgeving. Voor het in beeld brengen van de Almeerse 

werkwijze zijn verder tevens procesbeschrijvingen bekeken.  

 

1.2.2. Kwantitatieve analyse 

Als startpunt voor het onderzoek naar het resultaat van de Almeerse inrichting en werkwijze is 

gekozen voor een korte kwantitatieve analyse van (geanonimiseerde) data uit de gemeentelijke 

systemen. Door de starten met een kwantitatieve analyse van aantallen wordt inzichtelijk gemaakt 

wat de omvang is van deze vormen van ondersteuning binnen de gemeente Almere. Door middel 

van analyse van (geanonimiseerde) data uit de gemeentelijke systemen werd inzicht verwacht in 

de aantallen ten aanzien van gecontracteerde aanbieders en cliënten. Deze informatie dient ter 

illustratie bij derde onderzoeksvraag.  

 

1.2.3. Dossieronderzoek 

Om de uitwerking van de Almeerse uitgangspunten, inrichting en werkwijze in de praktijk te 

onderzoeken werd er allereerst dossieronderzoek gedaan. Door middel van analyse van de 

(geanonimiseerde) gemeentelijke dossiers van inwoners die een toekenning voor arbeidsmatige 

dagbesteding of beschut werk hebben gekregen werd onderzocht wat de afwegingen zijn geweest 

van de professional van de gemeente om arbeidsmatige dagbesteding of beschut werken toe te 

kennen. Deze gegevens dienen ter illustratie en verificatie voor de onderzoeksgegevens die met 

behulp van de interviews verzameld worden.   

 

1.2.4. Interviews 

Om de uitwerking van de Almeerse uitgangspunten, inrichting en werkwijze in de praktijk verder te 

onderzoeken werden er interviews gehouden met professionals van de gemeente en 

gecontracteerde aanbieders van arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk. Meer informatie 

over hoe de interviews zijn voorbereid en uitgewerkt is opgenomen in hoofdstuk 5.  

 

Interviews met de professionals van de gemeente 

Ten behoeve van de interviews inzake arbeidsmatige dagbesteding is ervoor gekozen om drie 

uitvoerende medewerkers van de afdeling Sociale Wijkteams te interviewen. Het interviewen van 

drie uitvoerende medewerkers wordt gezien als minimum voor het vergaren van betrouwbare 

informatie omdat de door hen gedane uitspraken met elkaar vergeleken kunnen worden. De 

betreffende medewerkers zijn willekeurig geselecteerd aan de hand van een lijst met namen van 

medewerkers die in het afgelopen jaar meer dan één keer een toekenning voor arbeidsmatige 

dagbesteding hebben gedaan. Omdat er geen tegenstrijdige uitspraken werden gedaan en omdat 

er wegens de hoge werkdruk op de afdeling is verzocht de medewerkers zo min mogelijk te 

belasten met extra activiteiten zijn er naast deze drie medewerkers geen andere uitvoerende 

medewerkers van de afdeling Sociale Wijkteams geïnterviewd. Omdat de uitkomsten van deze 

interviews overeenkomen met de gegevens van het dossieronderzoek worden de uitkomsten van 

deze interviews als bruikbaar beschouwd. De uitvoering van beschut werk is neergelegd op een 

andere afdeling. Derhalve is er tevens een medewerkers van de afdeling Sociale Zaken 

geïnterviewd. Deze medewerker bleek de enige medewerker te zijn die zich bezighoudt met 

beschut werk. Derhalve is er in het kader van beschut werk slechts een persoon geïnterviewd.  

 

Interviews met de gecontracteerde aanbieders 

Er hebben in totaal interviews plaatsgevonden bij drie gecontracteerde aanbieders, hetgeen 1/3 

betreft van het aantal gecontracteerde aanbieders met cliënten in het kader van arbeidsmatige 

dagbesteding en beschut werk. Bij de selectie van de aanbieders is getracht aanbieders te 

selecteren met allen een verschillend karakter. Dit heeft geleid tot het selecteren van het 

voormalige SW-bedrijf, een grote aanbieders en een kleine aanbieder.  
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Hoofdstuk 2: Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving 
 

In dit hoofdstuk is het theoretisch kader van dit onderzoek uitgewerkt. Met het theoretisch kader 

wordt de basis gelegd voor de rest van het onderzoek. Naar aanleiding van de beantwoording van 

de onderzoeksvragen die betrekking hebben op het theoretisch kader, is in paragraaf 2.3. een 

toetsingskader opgesteld dat als houvast en leidraad dient bij de beantwoording van de centrale 

vraag van dit onderzoek. Dit toetsingskader speelt daarmee een belangrijke rol binnen het 

onderzoek. 

2.1. De Participatiewet en de Wmo 2015: de opdracht aan gemeenten 

 

2.1.1. Voorgeschiedenis: de veranderende rol van de overheid  

Met de Participatiewet en de Wmo 2015 wordt aan gemeenten een bepaalde verantwoordelijk 

opgelegd ten opzichte van de burger. Hierbij valt te denken aan het bieden van 

inkomensondersteuning of het bieden van ondersteuning bij participatie en/of zelfredzaamheid. Het 

is echter niet altijd zo geweest dat op dit terrein een inspanning van de overheid werd verwacht. 

Tot halverwege de 19e eeuw was sprake van een nachtwakersstaat waarin de bemoeienis van de 

overheid minimaal was. De overheid diende zich enkel te bemoeien met zaken als defensie en 

justitie. De zorg voor zieken en armen lag bij kerken en particuliere organisaties2. Als aanvulling op 

de rol van de kerk en de particuliere organisaties werd in 1854 de Armenwet ingevoerd. Pas aan 

het einde van de 19e eeuw werd als gevolg van de industrialisering voor het eerst een 

verantwoordelijkheid gezien voor de overheid. Dit betrof de verantwoordelijkheid om arbeiders te 

beschermen het risico van arbeidsongevallen, vastgelegd in de Ongevallenwet van het jaar 19013. 

In 1919 volgde de Invaliditeitswet en in 1930 de Ziektewet, allen regelingen voor arbeiders.  

De verantwoordelijkheid van de overheid ten aanzien van de sociale zekerheid werd na de Tweede 

Wereldoorlog uitgebreid met regelingen voor alle burgers. Te denken valt daarbij onder andere aan 

de Werkloosheidswet en de Algemene Ouderdomswet. In 1965 volgde de Algemene Bijstandswet 

waarbij bijstandsverlening niet langer een gunst werd, maar een recht4.  

 

Met de uitbouw van de sociale zekerheid was een verzorgingsstaat ontstaan waarbij werd beoogd 

de burger gedurende zijn gehele leven te beschermen tegen sociale risico’s. Dit stelsel is gebaseerd 

op solidariteit: een positieve lotsverbondenheid tussen individuen of groepen; een situatie waarin 

afhankelijkheidsrelaties in het teken staan van hulp van de sterkere aan de zwakkere, dan wel 

behartiging van gemeenschappelijke belangen’5.  

Het stelsel bleek echter kostbaar en er werd meer beroep gedaan op de regelingen dan voorzien. 

Bovendien bleek er tevens misbruik gemaakt te worden van de regelingen, hetgeen een gevaar 

vormt voor de solidariteit binnen de sociale zekerheid. Er brak derhalve een periode aan van 

hervorming en reconstructie van het stelsel waarbij de rol van de overheid door privatisering weer 

kleiner werd. Hierbij werd er in toenemende mate nadruk gelegd op de eigen verantwoordelijkheid 

van de burger en de verantwoordelijkheid van de werkgever. Daar komt bij dat de 

inwerkingtreding van de Participatiewet en de Wmo 2015 gepaard gaat met decentralisaties 

waardoor verantwoordelijkheden over worden gedragen aan gemeenten. Gemeenten zouden 

volgens het regeerakkoord VVD-PvdA beter in staat zijn om maatwerk te leveren, de betrokkenheid 

van burgers te vergroten en aan te sluiten bij de lokale gemeenschap en instellingen6.  

                                                
2 Raaf, H. & Savornin Lohman, S. de (2012) In de frontlinie tussen hulp en recht. Bussum: Uitgeverij Coutinho. 
Pag. 55-59 
3 Heerma van Vos, G.J.J. (2013) Inleiding Nederlands sociaal recht. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.  
Pag. 3-5 
4 Klosse, S. & Vonk, G.J. (2014) Socialezekerheidsrecht. Deventer: Kluwer. Pag. 12 - 14 
5 Ooschot, W.J.H. (1991) Solidariteit in verzekering en sociale zekerheid: Analyse van een begrip. Sociaal 
Maandblad Arbeid, 46 (7-8), 461-471 
6 Rutte, M. & Samson, D. (2012) Bruggen slaan. Regeerakkoord 29 oktober 2012. Regeerakkoord voor de 
periode 2012 – 2015. Geraadpleegd op 15 mei 2016 op: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2012/10/29/regeerakkoord  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2012/10/29/regeerakkoord
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2.1.2. Voorgeschiedenis: de invloed van maatschappelijke ontwikkelingen 

De opdracht die gemeenten op grond van de Participatiewet en Wmo 2015 hebben is en wordt 

beïnvloed door maatschappelijke ontwikkelingen. Hiertoe behoren onder andere de demografische 

ontwikkelingen in de samenleving die op dit moment gekenmerkt worden door vergrijzing en 

ontgroening. Deze ontwikkelingen hebben invloed op onder andere de financiële houdbaarheid van 

de verzorgingsstaat7. Door de vergrijzinging nam de vraag naar zorg toe en hiermee ook de 

uitgaven8. Een hervorming van de langdurige zorg werd noodzakelijk geacht waarna er alleen voor 

de echt onverzekerbare risico’s nog toegang tot de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (nu: 

Wet Langdurige Zorg) mogelijk bleef. Een deel van de zorg die voorheen werd geboden in het 

kader van de AWBZ maakt nu onderdeel uit van de Wmo 2015. Door de vergrijzing en ontgroening 

is ook de arbeidsmarkt veranderd. Als de arbeidsparticipatie niet wordt verhoogd, zal de 

beroepsbevolking krimpen9. In de Memorie van Toelichting van de Participatiewet wordt benoemd 

dat derhalve ook ingezet moet worden op personen die nu niet participeren in arbeid, maar dit wel 

(deels) kunnen. Hieruit blijkt dat de vergrijzing en ontgroening invloed hebben op de opdracht die 

gemeenten hebben gekregen. 

 

Een andere maatschappelijke ontwikkeling die invloed heeft op de opdracht aan gemeenten is de 

individualisering. Sinds de industrialisering is sprake van een ontwikkeling van een type 

samenleving dat beschreven kan worden als ‘Gemeinschaft’ naar een type samenleving dat wordt 

omschreven als ‘Gesellschaft’. Hierbij gaat het om een verandering van een samenleving waarin 

collectiviteit domineerde naar een samenleving waarin de nadruk ligt op individuele belangen en 

vrijheid. De opbouw van de verzorgingsstaat maakte deze verandering mede mogelijk omdat 

burgers voor steun minder afhankelijk werden van de groep waar zij deel van uitmaakten. De hulp- 

en dienstverlening werd steeds meer, in tegenstelling tot de periode voorafgaand aan het ontstaan 

van de verzorgingsstaat, grotendeels uitgevoerd door professionele organisaties en is daarmee ook 

toegankelijk voor iedereen ongeacht de achtergrond van de betreffende persoon.  

De individualisering werd tevens versterkt door de opkomst van technologie waardoor grote 

hoeveelheden informatie vrijwel overal en voor iedereen toegankelijk werden en communicatie 

over afstand mogelijk werd. Daar komt bij dat met globalisering sprake is van een toenemende 

mate van internationale gerichtheid en Europese invloed op het nationale beleid, ook op het gebied 

van de sociale zekerheid10.  

 

Keerzijde van deze ontwikkelingen is dat de afstand tussen burgers onderling en de overheid en de 

burger groter is geworden11. De individualisering heeft dan ook invloed op de solidariteit binnen de 

samenleving. Er blijkt met name nog concrete solidariteit te bestaan tussen personen die elkaar 

kennen12 waarbij de overheid de verantwoordelijkheid is gaan dragen voor ondersteuning aan hen 

die dat nodig hebben. Dat de regering hier weer verandering in wil brengen blijkt uit het 

regeerakkoord waarin is benoemd dat men wil naar een samenleving waarbij overheid, instelling en 

burgers samen verantwoordelijk zijn.  

 

2.1.3. Voorgeschiedenis: de functies van de verzorgingsstaat 

Dat de sociale zekerheid en daarmee de ontstane verzorgingsstaat constant in beweging is blijkt 

wel uit de veranderende opvattingen en de maatschappelijke ontwikkelingen die hieraan ten 

grondslag liggen. De Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) heeft bij het bestuderen 

van deze ontwikkelingen een viertal functies van de verzorgingsstaat weten te onderscheiden met 

                                                
7 Goudswaard, K.P. (2002) Naar een houdbaar sociaal stelsel. Universiteit Leiden: Fiscaal-economisch 
departement. Pag. 13 
8 CBP (2010) Vergrijzing verdeeld: toekomst van de Nederlandse Overheidsfinanciën. Den Haag: Centraal 
Planbureau 
9 CBS (2015) Zal de vergrijzing leiden tot een tekort aan arbeidskrachten? Binnengehaald op 27 mei 2016 van: 
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2015/20/zal-vergrijzing-leiden-tot-een-tekort-aan-arbeidskrachten-  
10 WRR (2006) De verzorgingsstaat herwogen. Over verzorgen, verzekeren, verheffen en verbinden. 
Amsterdam: Amsterdam University Press. Pag 54-56 
11 Raaf, H. & Savornin Lohman, S. de (2012) In de frontlinie tussen hulp en recht. Bussum: Uitgeverij Coutinho. 
Pag. 55-59 
12 Komter, E.A. (2004) Zorgen voor morgen: over hedendaagse solidariteit en wederkerigheid. In Entzinger, 
H.B. & Henke, R. (red.) Verzorgingsstaat vaar wel, pp. 161-177. Assen: Koninklijke van Gorcum 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2015/20/zal-vergrijzing-leiden-tot-een-tekort-aan-arbeidskrachten-
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diepe fundamenten in de Nederlandse samenleving. Deze functies blijven terugkeren, ongeacht de 

veranderingen waaraan de sociale zekerheid, dan wel de verzorgingsstaat, onderhevig is. Het 

betreft de functies: verzorgen, verzekeren, verheffen en verbinden13.  

 

In het kort kunnen de volgende definities gegeven worden van de genoemde functies: 

Verzorgen: het bieden aan hulp aan personen die, al dan niet tijdelijk, niet voor zichzelf kunnen 

zorgen. Daarbij kan het gaan om (medische) zorg en begeleiding maar ook om 

inkomensvoorziening. Het betreft eenzijdige solidariteit.  

Verzekeren: het bieden van verzekering als tweezijdige solidariteit tegen een bepaald risico, zoals 

bijvoorbeeld tegen ziekte en/of arbeidsongeschiktheid.  

Verheffen: mensen een mogelijkheid bieden om zichzelf te ontwikkelen en op een zinvolle en 

verantwoorde wijze invulling te geven aan hun leven. 

Verbinden: het versterken van de binding tussen burgers.  

 

De WRR concludeert dat er gedurende de ontwikkeling van de verzorgingsstaat niet voor elke 

functie evenveel aandacht is geweest. De nadruk heeft bij de opbouw van de verzorgingsstaat met 

name gelegen op de functies verzorgen en verzekeren. De samenleving is echter veranderd in de 

loop der jaren waardoor een verschuiving van deze nadruk noodzakelijk wordt geacht. De WRR 

beschrijft dat er meer nadruk gelegd moet worden op de functies verheffen en verbinden. De 

nadruk zou moeten liggen op het creëren van een samenleving met gelijke kansen en voldoende 

prikkels om talenten te ontwikkelen. Gelijkheid betekent daarmee niet een gelijke uitkomst voor 

iedereen, maar gelijke ontplooiingskansen voor iedereen. Dat hierbij door verschil in talent en 

persoonlijke inzet verschillende uitkomsten gaan bestaan acht de WRR niet te vermijden. Wel dient 

er aandacht te blijven bestaan voor menselijke beperkingen, om zo te voorkomen dat de 

gemeenschapszin niet wordt ondermijnt. Ten aanzien van het verbinden benoemd de WRR dat de 

Nederlandse bevolking heterogener en individueler is geworden. Er moet daarom actiever ingezet 

worden op verbinden. Het gaat daarbij om het verbinden tussen verschillen in de samenleving. 

Deze taak ligt niet alleen bij de overheid, maar ook in de maatschappij zelf. De overheid dient ten 

aanzien van het verheffen en verbinden volgens de WRR wel het initiatief te nemen.  

 

Dat de nadruk op de functies verheffen en verbinden dient te liggen, betekent overigens niet dat 

de functies verzorgen en verzekeren geen rol meer spelen. Wel dient de verantwoordelijkheid 

anders verdeeld te worden. De overheid zou ten aanzien van de functies verzorgen en verzekeren 

vooral een kaderstellende rol moeten aannemen en de burgers ten aanzien van deze functies meer 

verantwoordelijkheid geven. Ten aanzien van de functie verzorgen speelt de plek van informele 

zorg naast formele zorg volgens de WRR een belangrijke rol. Voor de functie verzekeren betekent 

dit onder andere aandacht voor preventie. Ten aanzien van de functies verheffen en verbinden 

dient de overheid zich actiever te gedragen. De WRR merkt daarbij tot slot op dat de term 

verzorgingsstaat niet meer past bij deze verschuiving in functies. Inmiddels heeft deze term ook 

plaats gemaakt voor de term ‘participatiesamenleving’, zoals benoemd door Koning Willem-

Alexander in zijn eerste troonrede op 17 september 2013. 

 

2.1.4. De opdracht aan gemeenten 

De veranderende rol van de overheid de maatschappelijke ontwikkelingen hebben invloed gehad op 

de totstandkoming en de inhoud van de Participatiewet en de Wmo 2015 en zijn dan ook bepalend 

geweest voor de opdracht die gemeenten met de invoering van deze wettelijke regelingen hebben 

gekregen.  

 

De invoering van de Participatiewet werd voor het eerst aangekondigd in het Regeerakkoord VVD-

PvdA van 29 oktober 2012. De Participatiewet verving het wetsvoorstel Werken Naar Vermogen, 

waarbij het wetsvoorstel op sommige punten aangepast werd maar toch grotendeels gelijk bleef. 

Uit de Memorie van Toelichting blijkt dat de regering streeft naar een socialezekerheidsstelsel dat 

een adequaat vangnet biedt als dat nodig is maar dat tevens van de burgers verwacht dat men het 

                                                
13 WRR (2006) De verzorgingsstaat herwogen. Over verzorgen, verzekeren, verheffen en verbinden. 
Amsterdam: Amsterdam University Press. Pag. 35-37 
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eigen probleemoplossend vermogen benut in het kader van de eigen verantwoordelijkheid. Uit de 

Memorie van Toelichting van de Participatiewet blijkt dat het wetsvoorstel bij moet dragen aan de 

solidariteit, het draagvlak en de betaalbaarheid van de sociale zekerheid. Ook moet het bijdragen 

aan het terugbrengen van de sociale voorzieningen tot waar ze voor bedoeld zijn. Gemeenten 

hebben de opdracht gekregen de Participatiewet uit te voeren. Hiermee vond een decentralisatie 

plaats van de verantwoordelijkheid voor personen met een arbeidsbeperking. Er wordt beschreven 

dat ieder mens het verdient om het beste uit zichzelf te halen en zich te ontplooien en daarmee in 

de samenleving mee te doen naar vermogen. Vanuit die gedachte moet iedereen aangesproken 

worden om mee te doen naar vermogen, ook personen met een arbeidsbeperking. Gemeenten 

dienen de hiervoor noodzakelijke ondersteuning te bieden. Daarbij wordt benoemd dat een baan 

wordt gezien als de beste vorm van sociale zekerheid omdat het mensen financieel zelfredzaam en 

bovenal weerbaar maakt. Een beschutte werkplek blijft mogelijk, maar dan alleen voor hen die niet 

bij een reguliere werkgever kunnen werken14.  

 

Ook de wijzingen ten aanzien van de Wmo werden voor het eerst aangekondigd in het 

Regeerakkoord VVD-PvdA van 29 oktober 2012. De invoering van de Wmo 2015 maakt deel uit van 

de hervorming van de langdurige zorg. Binnen deze hervorming vindt een decentralisatie plaats 

van verantwoordelijkheden. Uit de Memorie van Toelichting van de Wmo 2015 blijkt dat gemeenten 

met dit wetsvoorstel verantwoordelijk worden gemaakt voor het bieden van ondersteuning ten 

aanzien van de zelfredzaamheid en participatie van personen met een beperking, chronisch 

psychische of psychosociale problemen. De geboden ondersteuning moet gericht zijn op het zo lang 

mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven. In de Memorie van Toelichting wordt de 

verwachting uitgesproken dat gemeenten in staat zullen zijn om de noodzakelijke ondersteuning te 

bieden met een beperkter uitgavenpatroon door de burger aan te spreken op de eigen 

verantwoordelijkheid, de mogelijkheden in het sociale netwerk zoals de inzet van informele zorg en 

het gebruik maken van algemene voorzieningen. Ondersteuning zou in voorkomende gevallen 

tevens van kortere duur moeten zijn door de focus te leggen op het aanleren van vaardigheden om 

de eigen mogelijkheden te vergroten. Benoemd wordt ook dat de regering er met de hervorming 

van de langdurige zorg naar streeft om de onderlinge betrokkenheid van burgers te vergroten en te 

komen tot nieuwe mengvormen van solidariteit waarbij overheid en samenleving elkaar aanvullen 

en versterken15.  

 

Als de inhoud van de Memorie van Toelichting van de Participatiewet en de Wmo 2015 vergeleken 

wordt dan blijkt dat er naast het feit dat het in beide gevallen gaat om een decentralisatie van 

verantwoordelijkheden waarbij een financiële noodzaak is gezien voor hervorming van bestaande 

wettelijke regelingen, er in beide wettelijke regelingen naar wordt gestreefd om de eigen 

verantwoordelijkheid van de burger aan te spreken voordat er ondersteuning wordt geboden door 

de gemeente. Het begrip solidariteit wordt daarbij genoemd. De ondersteuning die door gemeenten 

geboden wordt dient verder gericht te zijn op het versterken van de mogelijkheden van de burger 

en dient eraan bij te dragen dat de burger naar vermogen mee kan doen in de samenleving.  

 

Verder blijkt uit de Memorie van Toelichting dat de regering beoogt met de decentralisaties op het 

terrein van jeugd, werk en inkomen en passend onderwijs gemeenten breed verantwoordelijk te 

maken voor het bieden van ondersteuning aan personen met een beperking. Dit zou ertoe leiden 

dat gemeenten in staat zijn om de burger integraal te benaderen, de dienstverlening te 

‘ontschotten’ en de administratieve lasten voor de burger te verminderen. Dat gemeenten geacht 

worden de burger integraal te benaderen blijkt ook uit de manier waarop het budget voor de 

uitvoering van de nieuwe wettelijke taken is ingericht. De Rijksoverheid stelt budget beschikbaar 

voor het gehele sociale domein. Het budget voor het sociale domein is daarmee naast re-integratie 

op grond van de Participatiewet tevens bedoeld voor de Wmo 2015 en de zorg die gemeenten 

verlenen aan jeugdigen16. Gemeenten zijn vrij om te bepalen hoe zij het budget precies willen 

                                                
14 Tweede Kamer 2011-2012, 33 161, nr. 3. Pag. 28-32 
15 Tweede Kamer 2013-2014, 33 841, nr. 3. Pag. 1-3 
16 Hekelaar, M. (2014) Welke re-integratiemiddelen krijgen gemeenten onder de participatiewet? Sociaal 
bestek, 76 (6), 14 – 17.  
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gebruiken. Dit biedt de mogelijkheid om over de grenzen van de verschillende regelingen heen te 

kijken en op zoek te gaan naar integraliteit waarmee de burger uiteindelijk beter geholpen is. 

2.2. ‘Passende ondersteuning’ op grond van de Participatiewet en de  

Wmo 2015 

Nu duidelijk is geworden welke opdracht gemeenten hebben op grond van de Participatiewet en de 

Wmo 2015 en tegen welke achtergrond deze opdracht bezien moet worden, kan er aan de hand 

van deze informatie een algemeen kader opgesteld worden met uitgangspunten voor gemeenten 

ten aanzien van het bieden van passende ondersteuning op grond van deze wetten.  

 

Gelet op de bestudeerde literatuur is sprake van de volgende algemene uitgangspunten voor 

ondersteuning op grond van de Participatiewet ende Wmo 2015. 

 De ondersteuningsvraag van de burger wordt integraal benaderd 

 De eigen verantwoordelijkheid van de burger wordt eerst aangesproken 

 De ondersteuning die wordt geboden is gericht op het versterken en ontplooien van de 

mogelijkheden van de burger zodat deze naar vermogen mee kan doen. Een baan is de 

beste vorm van sociale zekerheid. 

 De ondersteuning die wordt geboden draagt bij aan het vergroten van de onderlinge 

betrokkenheid van burgers 

 

Gelet op de hoofdvraag van dit onderzoek waarin duidelijk wordt dat het onderzoek specifiek 

betrekking heeft op arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk is het voor dit onderzoek 

noodzakelijk om de genoemde uitgangspunten verder toe te spitsen op de voorzieningen 

arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk. Hierdoor zal er naar aanleiding van de 

literatuurstudie een theoretisch onderbouwd toetsingskader ontstaan waar de Almeerse inrichting 

en uitvoering van arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk aan getoetst kan worden.  

Om dit kader specifiek te maken voor arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk, zal er eerst 

uiteen gezet moeten worden wat er wordt verstaan onder arbeidsmatige dagbesteding en beschut 

werk en de plek van deze voorzieningen binnen de Participatiewet en/of Wmo 2015.  

 

Arbeidsmatige dagbesteding 

Tot de invoering van de Wmo 2015 viel dagbesteding onder de functie begeleiding binnen de 

AWBZ. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) was verantwoordelijk voor het bepalen wie in 

aanmerking kwam voor deze vorm van ondersteuning17. Zoals blijkt uit de CIZ Indicatiewijzer 

waarin de AWBZ-beleidsregels worden toegelicht, was dagbesteding een structurele tijdsbesteding 

met een welomschreven doel waarbij de betreffende persoon actief werd betrokken en die hem 

zingeving verleende. Concreet kon het bij dagbesteding gaan om aangepaste vormen van arbeid of 

school of andere vormen van dagstructurering, afhankelijk van het doel van de zorg18. Voor 

personen die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hadden bereikt kon arbeidsmatige 

dagbesteding worden ingezet. Bij arbeidsmatige dagbesteding was sprake van dagbesteding 

waarbij zonder of met beperkte productie-eisen arbeid werd verricht. Daarbij was geen sprake van 

een dienstverband en wordt ook geen loonvormde arbeid verricht.  

 

Er zit een wezenlijk verschil tussen de manier waarop dagbesteding in de AWBZ was vastgelegd en 

manier waarop dagbesteding een plek heeft gekregen in de Wmo 2015. Onder de AWBZ was 

dagbesteding, destijds begeleiding groep genoemd, geformuleerd als aanspraak in artikel 2, eerste 

lid onder c Besluit zorgaanspraken AWBZ. Binnen de Wmo 2015 is deze aanspraak echter niet 

meer in deze formulering opgenomen. Uit de Memorie van Toelichting van de Wmo 2015 blijkt wel 

dat de invoering van de Wmo 2015 gepaard gaat met een decentralisatie van de functie 

begeleiding en daarmee ook dagbesteding, maar de Wmo 2015 schrijft gemeenten niet voor welke 

ondersteuning zij precies moeten bieden. De Wmo 2015 is dan ook een kaderwet.  

                                                
17 Tweede Kamer 2013-2014, 33 841, nr. 3. Pag. 62 
18 CIZ (2014) CIZ-indicatiewijzer: Toelichting op de beleidsregels AWBZ 2014. Pag. 109 -114. Binnengehaald 
op 20 april 2016 van: https://www.ciz.nl/voor-professionals/Documents/Indicatiewijzer_70.pdf. 

https://www.ciz.nl/voor-professionals/Documents/Indicatiewijzer_70.pdf
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Binnen de Wmo 2015 gaat het om het bieden van ondersteuning ter bevordering van de 

zelfredzaamheid en participatie van personen met een beperking en/of chronisch psychische of 

psychosociale problemen. In artikel 1.1.1. eerste lid van de Wmo 2015 wordt zelfredzaamheid 

gedefinieerd als het ‘in staat zijn tot het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen en 

het voeren van een gestructureerd huishouden’. Participatie wordt in ditzelfde artikel omschreven 

als ‘het kunnen deelnemen aan het maatschappelijke verkeer’. Het artikel spreekt verder over het 

bieden van ondersteuning, maar benoemd niet om welke ondersteuning het dan zou moeten gaan.  

In artikel 2.3.4. vierde lid van de Wmo 2015 is bepaald dat een maatwerkvoorziening verstrekt kan 

worden als uit onderzoek is gebleken dat de zelfredzaamheid en participatie onvoldoende is 

toegenomen door de inzet van eigen kracht, gebruikelijke hulp, mantelzorg of andere hulp uit het 

sociale netwerk of een algemene voorziening. Een algemene voorziening is volgens artikel 1.1.1. 

eerste lid Wmo 2015 ‘een aanbod van diensten of activiteiten dat, zonder voorafgaand onderzoek 

naar de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de gebruikers, toegankelijk is en dat 

is gericht op maatschappelijke ondersteuning’. Een maatwerkvoorziening is gelet op artikel 1.1.1. 

eerste lid Wmo 2015 ‘een op de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van een persoon 

afgestemd geheel van diensten’. Omdat er voor het komen tot passende arbeidsmatige 

dagbesteding afstemming noodzakelijk is op de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden 

van de betrokkene gaat het om een voorziening die als maatwerkvoorziening aangemerkt kan 

worden. De wet geeft overigens geen opsomming van mogelijke maatwerkvoorzieningen. Het 

aanbieden van arbeidsmatige dagbesteding als maatwerkvoorziening om de burger te 

ondersteunen is daarmee een keuze die de gemeente Almere zelf heeft gemaakt binnen de 

gemeentelijke beleidsvrijheid die de wet geeft.  

 

Overigens kan er een kanttekening geplaatst worden bij deze gemeentelijke beleidsvrijheid. Sinds 

de invoering van de Wmo 2015 is namelijk reeds gebleken dat hoewel de Wmo 2015 geen 

opsomming geeft van maatwerkvoorzieningen die gemeenten aan moeten bieden, de rechter hier 

in voorkomende gevallen anders over oordeelt waardoor enkele gemeenten gedwongen werden 

hun eigen gemaakte beleid te herzien. Het meest recente voorbeeld betreft de discussie over hulp 

in het huishouden waar de Centrale Raad van Beroep op 18 mei 2016 een drietal uitspraken over 

heeft gedaan. Kern van deze uitspraken betreft de conclusie dat het bieden van hulp in het 

huishouden onder de Wmo 2015 valt19. Wat deze uitspraken vooral laten zien is dat er grenzen zijn 

aan de gemeentelijke beleidsvrijheid en dat beleidswijzigingen en de doorwerking hiervan op 

aanspraken van burgers in alle gevallen zorgvuldig moet gebeuren. 

 

 Beschut werk 

Zoals blijkt uit artikel 8a eerste lid onder e Participatiewet zijn gemeenten gehouden in hun 

verordening regels te stellen met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden in een 

beschutte omgeving. Beschut werk is zoals blijkt uit de bewoording van artikel 10b lid 1 

Participatiewet bedoeld voor personen die enkel onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden 

tot arbeidsparticipatie hebben. Te denken valt aan een omgeving met extra begeleiding en/of 

lagere productienormen. Het gaat daarbij om personen die door een arbeidsbeperking structureel 

een zodanige mate van begeleiding of aanpassingen nodig hebben dat van een reguliere werkgever 

niet verwacht kan worden dat hij deze mensen in dienst neemt. Zoals beschreven in artikel 10b 

tweede lid Participatiewet heeft het UWV een adviserende rol ten aanzien van de bepaling of 

iemand tot de doelgroep behoort. De gemeente zorg vervolgens voor een dienstverband met een 

beschutte werkomgeving. Binnen dit dienstverband wordt loonvormende arbeid verricht waarmee 

de betrokken burger conform de geldende cao of het wettelijk minimumloon wordt betaald. Op dit 

punt verschilt de voorziening beschut werk wezenlijk van arbeidsmatige dagbesteding omdat het 

gaat om het verrichten van arbeid binnen een dienstverband20.  

 

Voor de inwerkingtreding van de Participatiewet viel een dergelijke voorziening onder de Wet 

                                                
19 Zie uitspraken ECLI:NL:CRVB:2016:1402, ECLI:NL:CRVB:2016:1403 en ECLI:NL:CRVB:2016:1404 
20 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2016) Kennisdocument beschut werk – veelgestelde 
vragen en antwoorden. Den Haag; SWZ 



 13 

Sociale Werkvoorziening (Wsw). Onder de Wsw was sprake van een landelijk vastgelegd kader ten 

aanzien van de doelgroep en het aantal plekken. Burgers konden zelf een indicatieaanvraag 

indienen. Vervolgens hadden gemeenten de plicht om iemand te plaatsen. Hiervoor was sprake van 

een wachtlijst die landelijk werd beheerd. Burgers kunnen onder de Participatiewet niet meer zelf 

een aanvraag doen voor de voorziening beschut werk. Wel kunnen ze een aanvraag doen voor 

ondersteuning ten aanzien van arbeidsparticipatie. De gemeente bepaalt op basis van maatwerk 

welke voorziening of welk instrument zij willen inzetten om de nodige ondersteuning te bieden, 

hierbij heeft de gemeente dus een bepaalde mate van vrijheid21. Beschut werk is een van de 

voorzieningen die gemeenten kunnen inzetten om de burger te ondersteunen ten aanzien van 

arbeidsparticipatie. Van belang is verder het verschil in doelgroep ten opzichte van de Wsw. Onder 

de doelgroep van de Wsw vielen ook de personen die onder begeleiding bij een reguliere werkgever 

konden werken. De voorziening beschut werk zoals deze vorm wordt gegeven binnen de 

Participatiewet heeft enkel betrekking op personen die aangewezen zijn op een beschutte 

werkplek. Voor hen die met begeleiding kunnen werken bij een reguliere werkgever zijn er binnen 

de Participatiewet andere middelen die ingezet kunnen worden. Voor het succesvol plaatsen van 

deze personen buiten de voorziening beschut werk is het contact met gemeenten hebben met 

werkgevers evenals de Wet Banenafspraak van groot belang om te kunnen komen tot een 

plaatsing bij een reguliere werkgever.  

 

Ook ten aanzien van beschut werk geldt dat er sprake is van grenzen aan de beleidsvrijheid van 

gemeenten. De gemeente dient in haar verordening vast te leggen hoe wordt bepaald welke 

personen worden geselecteerd voor beschut werken, welke voorzieningen er in het kader van 

beschut werk worden aangeboden en hoe het aantal beschikbare plekken voor beschut werk wordt 

vastgesteld (artikel 10b Participatiewet juncto artikel 8a Participatiewet). Daarnaast is ondanks de 

decentralisatie waarbij gemeenten vrijheid kregen om zelf beleid te maken inmiddels sprake van 

bemoeienis door de Rijksoverheid. Zoals blijkt uit de brief van de staatssecretaris aan de Tweede 

Kader van 24 juni 2016 wordt gewerkt aan een wettelijke verplichting voor het aanbieden van 

beschut werk door gemeenten22. Deze inmenging van de Rijksoverheid laat een tegenstrijdigheid 

zien. Enerzijds stoot men taken af en anderzijds laat men de uitvoering niet geheel los en perkt 

men vrijheid van gemeenten in23. 

2.3. Toetsingskader ten aanzien van passende ondersteuning 

Er is reeds beschreven aan welke uitgangspunten de ondersteuning die wordt geboden op grond 

van de Participatiewet en Wmo 2015 in het algemeen dient te voldoen. Nu de voorzieningen 

arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk zijn besproken, is het mogelijk om een kader met 

uitgangspunten te formuleren die samen het toetsingskader vormen voor passende ondersteuning 

op het gebied van arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk. Deze uitgangspunten dienen 

leidend te zijn bij het toekennen en verlenen van deze voorzieningen. De uitgangspunten bestaan 

naast elkaar en hebben elk hun eigen waarde. Samen vormen zij het naar aanleiding van 

literatuurstudie door de onderzoeker samengestelde toetsingskader waaraan de Almeerse situatie 

getoetst zal worden in dit onderzoek. Dit toetsingskader speelt daarmee een belangrijke rol in het 

onderzoek en ziet er als volgt uit: 

 

 De gekozen voorziening is afgestemd op de behoeften, persoonskenmerken en 

mogelijkheden van de betrokkene 

De arbeidsmatige dagbesteding of de voorziening beschut werk wordt ingezet omdat de betrokkene 

geen eigen oplossing of oplossingen in het sociale netwerk heeft ten aanzien van zijn of haar 

participatie. De keuze voor arbeidsmatige dagbesteding of beschut werk is gemaakt omdat de 

betreffende voorziening vanuit een integrale benadering op dat moment het meeste aansloot op de 

persoonskenmerken, behoeften en mogelijkheden van de betrokkene. Bij het selecteren van de 

                                                
21 Programmaraad samen voor de klant (2015) Handreiking beschut werk. Binnengehaald op 4 juni 2016 van: 
http://www.sociaalwerknederland.nl/?file=10665&m=1420551226&action=file.download  
22 Kamerstukken II 2015/16 34352, 19 (Kamerbrief) 
23 Bosselaar, H. & Vonk, G. (red.) (2013) Bouwplaats lokale verzorgingsstaat. Wetenschappelijke reflecties op 
de decentralisaties in de sociale zekerheid en zorg. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. Pag. 27-30 

http://www.sociaalwerknederland.nl/?file=10665&m=1420551226&action=file.download
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voorziening is er integraal naar de ondersteuningsvraag van de betrokkene gekeken en de keuze 

voor de voorziening is dan ook niet beïnvloed door ‘schotten’ tussen de bestaande wettelijke 

regelingen.  

 

 De eigen mogelijkheden worden versterkt en het aanwezige potentieel wordt benut 

Bij de keuze om arbeidsmatige dagbesteding of beschut werk in te zetten dient afgewogen te 

worden in hoeverre de betreffende ondersteuning bij zal dragen aan het versterken van de eigen 

mogelijkheden van betrokkene. Vervolgens dient de voorziening zelf ook zodanig ingericht te zijn 

dat er wordt gewerkt aan het versterken van de eigen mogelijkheden en het zoveel mogelijk 

benutten van het bij betrokkene aanwezige potentieel. Gelet op het belang dat hieraan wordt 

gehecht binnen de Participatiewet en de Wmo 2015 mag verwacht worden dat hier bewust 

aandacht aan wordt besteed bij het maken van de keuze voor de voorziening en tijdens de 

uitvoering van de voorziening.  

 

 Er wordt waar mogelijk ingezet op (ontwikkeling richting) een betaalde baan 

Omdat een betaalde baan gezien wordt als de beste vorm van sociale zekerheid dient waar 

mogelijk gewerkt te worden aan het verkrijgen van een betaalde baan. De geboden ondersteuning 

dient daar waar mogelijk dan ook op gericht zijn, ook als hiervoor nog ontwikkeling noodzakelijk is 

middels arbeidsmatige dagbesteding. Dit betekent ook dat de betreffende burger niet langer dan 

nodig in een vorm van arbeidsmatige dagbesteding dient te zitten als er ook loonvormende arbeid 

verricht kan worden en dat beschut werk alleen wordt ingezet voor personen die niet in staat zijn 

om (met ondersteuning) bij een reguliere werkgever aan de slag te gaan. Dit sluit aan bij het 

vorige uitgangspunt aangezien het gaat om het benutten van het aanwezige potentieel. 

 

 De voorzieningen dragen bij aan de onderlinge betrokkenheid van burgers  

Gelet op dit uitgangspunt moet er bij de inrichting en uitvoering van arbeidsmatige dagbesteding 

en beschut werk aandacht zijn voor het effect van de betreffende inrichting op de onderlinge 

betrokkenheid van burgers. Hierbij zal het dan de voorkeur hebben om de betreffende 

voorzieningen zodanig in te richten en uit te voeren dat er een verbinding is tussen de burgers die 

gebruik maken van de voorziening en de rest van de samenleving.  

Kanttekening: overigens is het vergroten van de onderlinge betrokkenheid van burgers bij uitstek 

ook een uitgangspunt dat gerealiseerd kan worden op andere wijze dan middels voorzieningen die 

zijn afgestemd op de situatie van een individu in het kader van de Participatiewet en de Wmo 

2015. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het realiseren van laagdrempelige voorzieningen voor 

ontmoeting in een buurtcentrum in de wijk. Hoewel dit uitgangspunt dus ook zeker van belang is 

voor arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk kan echter ook gesteld worden dat deze in 

vergelijking met de andere uitgangspunten minder zwaar weegt voor de beoordeling of er 

passende ondersteuning wordt geboden op het gebied van arbeidsmatige dagbesteding en beschut 

werk.  
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Hoofdstuk 3: De Almeerse uitgangspunten  
 

Nu duidelijk is wat er onder passende ondersteuning wordt verstaan ten aanzien van arbeidsmatige 

dagbesteding en beschut werk in het kader van de Participatiewet en de Wmo 2015 kan er gekeken 

worden in hoeverre de Almeerse situatie hieraan voldoet. Bij het in beeld brengen van de Almeerse 

situatie wordt gestart met het beschrijven van de Almeerse (beleids)uitgangspunten. Dit betreffen 

uitgangspunten op strategisch niveau. Deze uitgangspunten zullen in dit hoofdstuk ter toetsing 

naast het geformuleerde toetsingskader worden gelegd. 

3.1. De Almeerse uitgangspunten   

De Almeerse beleidstukken ten aanzien van het sociaal domein bestaan uit de kadernota ‘Doen wat 

nodig is’ en het beleidsplan sociaal domein ‘Almere aan zet’. Hierin is de volgende visie 

beschreven: ‘Startpunt zijn de talenten en mogelijkheden van mensen. De inwoners staan centraal. 

Mensen worden aangesproken op hun vermogen zelf hun problemen op te lossen. Daarbij is er 

aandacht voor mensen in een kwetsbare positie. Zij moeten ook kunnen participeren.’    

 

De gemeente verbindt zich daarbij aan de volgende resultaten binnen het gehele sociaal domein24: 

1. Kinderen in Almere groeien veilig en gezond op 

2. Almeerders doen mee naar vermogen 

3. Almeerders zijn zo veel mogelijk zelfredzaam en samenredzaam. 

 

Vervolgens zijn er tien maatschappelijke effecten geformuleerd die de basis vormen voor toetsing 

van de resultaten waaraan de gemeente zich heeft verbonden. Van deze tien maatschappelijke 

effecten hebben de volgende maatschappelijke effecten betrekking op het onderwerp van dit 

onderzoek en dit theoretisch kader:  

 Iedereen doet naar eigen kunnen mee, ongeacht zijn of haar beperkingen; 

 Het aanbod van voorzieningen is beter afgestemd op de vraag van inwoners; 

 Inwoners en het bedrijfsleven zijn meer betrokken bij de eigen leef- en woonomgeving; 

 Meer Almeerders zijn financieel zelfredzaam. 

 

In de kadernota is beschreven dat burgerkracht het leidende principe is. Ook wordt benoemd dat 

de ondersteuning en zorg aan inwoners integraal vorm moet krijgen ten aanzien van de 

verschillende levensdomeinen. In het beleidsplan wordt er verder ingegaan op de geformuleerde 

doelstellingen en de ondersteuning die men binnen het sociaal domein gaat bieden.  

 

In het kader van dit onderzoek is relevant dat in het beleidsplan wordt genoemd dat men 

samenhangende ondersteuning wil bieden op het gebied in werk, dagbesteding en activering. Voor 

2015 heeft dit ertoe geleid dat men voor dat jaar als doel gesteld heeft om op het gebied van 

arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk passende ondersteuning te bieden die gericht is op 

de toeleiding naar werk25. De term ‘passend’ moet daarbij gezien worden in het licht van de in het 

beleidsplan beschreven uitgangspunten en ambitie.  

 

In het kader van het bieden van samenhangende ondersteuning op het gebied van werk, 

dagbesteding en actiering heeft men een ondersteuningsmodel opgesteld waarin beschut werken 

en arbeidsmatige dagbesteding samen worden genoemd en beiden worden aangemerkt als een 

‘beschermde’ vorm van participatie. In het visiedocument waarin het ondersteuningsmodel wordt 

geïntroduceerd wordt, wordt toelichting gegeven op dit ondersteuningsmodel. Het 

ondersteuningsmodel en de toelichting zijn ter illustratie opgenomen in bijlage 1.  

 

Het ondersteuningsmodel dient als kader om de ondersteuning concreet vorm te geven. Met de 

ondersteuning die op basis van dit model wordt geboden, wordt ernaar gestreefd dat elke inwoner 

                                                
24 Gemeente Almere (2014) Kadernota sociaal domein: doen wat nodig is. Almere: Dienst Sociaal Domein 
25 Gemeente Almere (2014) Beleidsplan sociaal domein 2015: Almere aan zet. Almere: Dienst Sociaal Domein. 
Pag. 27 
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mee kan doen naar vermogen, dat arbeidspotentieel altijd wordt benut en waar dit potentieel er 

niet is, er ingezet wordt op het verzilveren van de maatschappelijke waarde. Gelet op de invulling 

van het ondersteuningsmodel is het de bedoeling dat er sprake is van een doorgaande ontwikkellijn 

van de onderste trede naar de bovenste. Hierbij wordt als uitgangspunt gehanteerd dat het 

verzilveren van de maatschappelijke waarde vooral aan de orde bij mensen die zich op de onderste 

treden van de participatieladder bevinden. Hoe lager men zich bevindt, hoe dichterbij de 

ondersteuning georganiseerd dient te worden, bij voorkeur wijkgericht. Hoe hoger men zich 

bevindt op de ladder hoe belangrijker het verzilveren en tevens het vergroten van de economische 

waarde wordt en hoe meer er van mensen wordt gevraagd om ervoor te zorgen dat hun 

arbeidsvermogen wordt benut. Beschut werk wordt daarbij alleen ingezet voor mensen die alleen 

kunnen werken in een beschutte omgeving. Als onderbouwing voor deze uitgangspunten wordt 

benoemd dat bijdraagt aan het welzijn en de ontwikkeling van mensen en dat het niet benutten 

van arbeidspotentieel voor de gemeente financiële risico’s met zich meebrengt26.  

 

Zoals ook te zien is in het ondersteuningsmodel komen er ten aanzien van arbeidsmatige 

dagbesteding en beschut werk verschillende componenten in de infrastructuur samen en is bij de 

mate van participatie ook een loonwaarde genoemd.   

3.2. Afweging van de Almeerse uitgangspunten  

Als de beschrijving van de Almeerse uitgangspunten voor de ondersteuning op het gebied van 

arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk in het kader van de Participatiewet en de Wmo 2015 

naast eerder in dit theoretisch kader geformuleerde uitgangspunten wordt gelegd, dan blijkt dat 

deze uitgangspunten overeenkomsten met elkaar vertonen. Men onderschrijft de uitgangspunten 

dat de gekozen voorziening afgestemd dient te zijn op de behoeften, persoonskenmerken en 

mogelijkheden van de betrokkene en dat de voorziening ertoe moet leiden dat het aanwezige 

potentieel wordt benut waarbij waar mogelijk wordt ingezet op uitstroom naar een betaalde baan. 

De beleidsuitgangspunten van de gemeente Almere wijken op dit punt niet af van de landelijke 

uitgangspunten. Het laatste punt uit het toetsingskader dat betrekking heeft op het bevorderen 

van de onderlinge betrokkenheid van burgers komt in de beleidsuitgangspunten wel terug, maar 

wordt daarbij niet direct verbonden aan arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk. Zoals al 

beschreven in het toetsingskader kan dit uitgangspunt ook op andere manieren worden 

nagestreefd. Dit lijkt ook als zodanig aan de orde te zijn in het Almeerse beleid rondom 

participatie. Uit de omschrijving van het ondersteuningsmodel blijkt namelijk dat de ondersteuning 

ten aanzien van de laagste vormen van participatie zoveel mogelijk in de omgeving van de 

betreffende burger vorm gegeven moet worden. In het ondersteuningsmodel wordt daarbij onder 

andere het buurtcentrum genoemd. Dit uitgangspunt lijkt op die manier dus wel degelijk te zijn 

gewaarborgd in de geformuleerde beleidsuitgangspunten. De nadruk op de functies verheffen en 

verbinden, zoals de WRR in 2006 reeds adviseerde, komt hiermee ook als zodanig terug in de 

Almeerse uitgangspunten voor het sociaal domein. Er kan dan ook geconcludeerd worden dat de 

ondersteuning die de gemeente Almere beoogt te bieden op het gebied van arbeidsmatige 

dagbesteding en beschut werk in theorie in lijn is met de opdracht die bestaat op grond van de 

Participatiewet en de Wmo 2015. Het is echter niet mogelijk om alleen op basis van hetgeen in de 

Almeerse (beleids)stukken is opgenomen te concluderen dat er ook daadwerkelijk passende 

ondersteuning wordt geboden conform de in het toetsingskader geformuleerde uitgangspunten. 

Hetgeen in de beleidsstukken is opgenomen is immers alleen een theoretische uitwerking die 

uiteindelijk valt of staat door de verdere uitwerking daarvan in de gekozen inrichting en werkwijze 

rondom arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk. De vraag is dan ook hoe er in de praktijk 

uitvoering wordt gegeven aan het geformuleerde beleid.  

 

 

 

 

                                                
26 Gemeente Almere (2014) Visiedocument ondersteuningsmodel participeren naar vermogen. Almere: Dienst 
Sociaal Domein 
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Hoofdstuk 4: De Almeerse inrichting en werkwijze 
 

In dit hoofdstuk zal er aandacht besteed worden aan de Almeerse inrichting en werkwijze ten 

aanzien van arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk. Daarbij zal de gemeentelijke 

regelgeving besproken worden, evenals de gemaakte keuzes voor de inrichting en de werkwijze in 

de praktijk. Aan het einde van dit hoofdstuk zal de Almeerse inrichting en werkwijze ter toetsing 

naast het in het theoretisch kader geformuleerde toetsingskader worden gehouden.  

4.1. De Almeerse regelgeving 

 

4.1.1. Regelgeving rondom arbeidsmatige dagbesteding  

De gemeentelijke regelgeving ten aanzien van de Wmo 2015 is vastgelegd in de Verordening 

maatschappelijke ondersteuning gemeente Almere 2015 (hierna: Wmo-verordening). Daarnaast 

zijn er nog beleidsregels vastgesteld welke zijn vastgelegd in de Nadere Regels verordeningen 

Jeugdwet en Wmo 2015 gemeente Almere (hierna: beleidsregels). Van belang is dat arbeidsmatige 

dagbesteding in de tekst van de Wmo-verordening niet wordt genoemd als voorziening. Dit geldt 

overigens ook voor de andere voorzieningen die op grond van de Wmo 2015 verstrekt kunnen 

worden. Zoals reeds beschreven wordt arbeidsmatige dagbesteding aangemerkt als 

maatwerkvoorziening. De Wmo-verordening stelt in artikel 3 eerste lid wanneer een 

maatwerkvoorziening wordt verstrekt: ‘ter compensatie van de beperkingen in de zelfredzaamheid 

of participatie die de cliënt ondervindt, voor zover de cliënt deze beperkingen naar het oordeel van 

het college niet op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere 

personen uit zijn sociale netwerk dan wel met gebruikmaking van algemeen gebruikelijke 

voorzieningen of algemene voorzieningen kan verminderen of wegnemen. De maatwerkvoorziening 

levert, rekening houdend met de uitkomsten van het in artikel 2.3.2. van de wet bedoelde 

onderzoek, een passende bijdrage aan het realiseren van een situatie waarin de cliënt in staat 

wordt gesteld tot zelfredzaamheid of participatie.’ 

Deze criteria laten een afwegingskader zien waaruit blijkt dat een maatwerkvoorziening pas wordt 

toegekend indien de beperkingen niet op andere wijze verminderd of wegnomen kunnen worden. 

Hier moet derhalve eerst onderzoek naar worden gedaan. Wat er met dit onderzoek precies aan de 

orde dient te komen is uitgewerkt in artikel 5 van de beleidsregels. Indien een 

maatwerkvoorziening na afweging van de andere oplossingsrichtingen nog steeds noodzakelijk 

wordt geacht, wordt als eis gesteld dat de maatwerkvoorziening een passende bijdrage levert aan 

het realiseren aan een situatie waarin de betrokkene in staat wordt gesteld tot zelfredzaamheid en 

participatie. In artikel 8 van de beleidsregels wordt verder benoemd dat bij het verstrekken van 

een maatwerkvoorziening een resultaat nagestreefd moet worden. Er worden twaalf resultaten 

opgesomd die tevens in het beleidsplan benoemd zijn en houvast worden gezien ten aanzien van 

het verstrekken van maatwerkvoorzieningen. In het kader van dit onderzoek zijn de resultaten ‘een 

ingevulde dag hebben’ en ‘kunnen beschikken over de goederen voor de primaire levensbehoeften’. 

Een verdere concretisering van deze resultaten aan de hand van het benoemen van de beschikbare 

maatwerkvoorziening vindt ook in de nadere regels niet plaats. Dit maakt derhalve dat 

arbeidsmatige dagbesteding in de gemeentelijke regelgeving in zijn geheel niet wordt genoemd en 

dat de genoemde criteria voor maatwerkvoorzieningen, naast de tekst van de Wmo 2015, de 

kaders zijn waarbinnen een grote discretionaire ruimte bestaat voor de gemeentelijke 

professionals.  

 

4.1.2. Regelgeving rondom beschut werk 

Zoals reeds beschreven valt de participatievoorziening beschut werk onder de reikwijdte van de 

Participatiewet. De gemeente Almere heeft naar aanleiding van hetgeen hen wordt verplicht in 

onder andere artikel 8a van de Participatiewet, een verordening opgesteld. Dit betreft de 

Participatieverordening gemeente Almere 2015 (hierna: Participatieverordening). Ten aanzien van 

het onderwerp beschut werk zijn met name de artikelen 2 en 9 van deze Participatieverordening 

van belang. In artikel 2 Participatieverordening is bepaald dat het college aan een persoon uit de 
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doelgroep27 een voorziening gericht op arbeidsinschakeling biedt, voor zover het college dit 

noodzakelijk acht. Bij de keuze voor het aanbieden van een voorziening biedt het college 

maatwerk. Daarbij wordt een afweging gemaakt waarbij gekeken wordt of de voorziening, gelet op 

de mogelijkheden, capaciteiten en wensen van de belanghebbende het meest doelmatig is met het 

oog op inschakeling in de arbeid.  

Hoofdstuk 3 van de Participatieverordening geeft inzicht in de voorzieningen die ingezet kunnen 

worden ten behoeve van de arbeidsinschakeling zoals bedoeld in artikel 2. Een van deze 

voorzieningen is de participatievoorziening beschut werk zoals vastgelegd in artikel 9 

Participatieverordening. In dit artikel is opgenomen dat: het college de participatievoorziening 

beschut werk kan aanbieden aan een persoon uit de doelgroep die door een lichamelijke, 

verstandelijke of psychische beperking een zodanige mate van begeleiding op en aanpassingen van 

de werkplek nodig heeft dat van een reguliere werkgever redelijkerwijs niet kan worden verwacht 

dat hij deze persoon in dienst neemt. Het college maakt daarbij een voorselectie en wint bij het 

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen advies in voor de beoordeling of zij uitsluitend in 

een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie 

hebben. Het college selecteert voor deze beoordeling uitsluitend personen met een grote afstand 

tot de arbeidsmarkt (artikel 9, eerste en tweede lid Participatievoorziening). 

 

Uit de artikelsgewijze toelichting28 op de Participatieverordening blijkt dat het proces met 

betrekking tot de participatievoorziening beschut werk bestaat uit vier stappen:  

1. voorselectie op basis van grote afstand tot de arbeidsmarkt 

2. advies van het UWV om te bepalen of iemand tot de doelgroep beschut werk behoort 

3. besluit van de gemeente dat iemand tot de doelgroep beschut werk behoort 

4. totstandkoming van de dienstbetrekking beschut werk 

 

Er is ten aanzien van het onderwerp beschut werk geen nadere regelgeving in de vorm van 

beleidsregels opgesteld. Uit de toelichting op de verordening blijkt dat er bewust voor is gekozen 

om geen gedetailleerde regels op te stellen die toe te passen zijn op elke situatie. Dit omdat 

maatwerk voorop staat. Hierdoor is sprake van een grote discretionaire ruimte voor de 

professionals binnen de geschetste kaders van de Participatiewet en de Participatieverordening.  

4.2. De inkoop van arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk 

De gemeente Almere heeft ervoor gekozen om de voorzieningen arbeidsmatige dagbesteding en 

beschut werk in te kopen middels aanbesteding. Er is in 2014 gekozen voor een zogeheten 2B-

procedure, gelet op de aard van de aan te besteden diensten. De in artikel 2.39 van de 

Aanbestedingswet 2012 beschreven procedure is daarbij van toepassing hetgeen ertoe geleid heeft 

dat de procedure is gestart door middel van een aankondiging op Tenderned. Uit het 

informatiedocument inkoopproces blijkt dat er raamovereenkomsten afgesloten zullen worden met 

alle inschrijvers die voldoen aan de gestelde eisen zoals beschreven in de offerteaanvraag29. Voor 

definitieve gunning moet men instemmen met het programma van eisen en de raamovereenkomst. 

Zoals blijkt uit het informatiedocument inkoopproces heeft de gemeente Almere ervoor gekozen 

om ten aanzien van de inkoop van beschut werk en arbeidsmatige dagbesteding beide 

voorzieningen onder te brengen onder hetzelfde perceel, hetgeen betekent dat de inschrijvende 

partij beide voorzieningen aan moet bieden. Er is beschreven dat in gesprekken met aanbieders 

geconstateerd is dat er sprake is van overlap in doel en doelgroep van de voorzieningen en dat 

men met deze wijze van inkoop de bestaande dwarsverbanden wil benutten. 

 

                                                
27 De term ‘doelgroep’ verwijst daarbij naar de definitie die wordt gegeven in artikel 7 eerste lid sub a 
Participatiewet 
28 De artikelsgewijze toelichting op de Participatieverordening gemeente Almere 2015 is te raadplegen via: 
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Almere/368331/368331_1.html  
29 Gemeente Almere (2014) Informatiedocument inkoopproces. Almere: Dienst Sociaal Domein. Binnengehaald 
op 20 april 2016 van: 
http://www.almere.nl/fileadmin/files/almere/wonen/Zorg_en_welzijn/20140718_informatiedocumentBWDBBG.
pdf   

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Almere/368331/368331_1.html
http://www.almere.nl/fileadmin/files/almere/wonen/Zorg_en_welzijn/20140718_informatiedocumentBWDBBG.pdf
http://www.almere.nl/fileadmin/files/almere/wonen/Zorg_en_welzijn/20140718_informatiedocumentBWDBBG.pdf
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Het programma van eisen biedt inzicht in hetgeen de gemeente Almere verwacht van de partijen 

waarmee een raamovereenkomst wordt afgesloten. Er wordt onder andere beschreven dat bij 

zowel arbeidsmatige dagbesteding als beschut werk geldt dat de talenten van de cliënt zoveel 

mogelijk worden benut en ontwikkeld waarbij gestreefd wordt naar doorstroom vanuit 

arbeidsmatige dagbesteding naar (beschut) werk30. Het resultaat dat wordt nagestreefd met de 

inzet van de voorziening is afhankelijk van de in het ondersteuningsplan genoemde doelen. Ten 

aanzien van de door de gecontracteerde partij aangeboden werkzaamheden wordt gesteld dat de 

werkzaamheden economische of maatschappelijke waarde moeten hebben waarbij voor beschut 

werk is toegevoegd dat er met de inzet van de betrokken doelgroep zo veel mogelijk reguliere 

marktopdrachten worden uitgevoerd, eventueel via detachering. De ondersteuning die wordt 

geboden dient verder aan te sluiten bij de visie van de gemeente Almere. 

De raamovereenkomst biedt verder inzicht in de praktische gang van zaken rondom het toewijzen 

van cliënten aan de gecontracteerde partijen en de betaling van de ingezette ondersteuning. Zoals 

blijkt uit artikel 8 van de raamovereenkomst kiest de cliënt met arbeidsmatige dagbesteding zelf bij 

welke gecontracteerde aanbieder hij de ondersteuning wenst te ontvangen. Indien hij niet zelf 

kiest, kiest de gemeente de aanbieder waarbij de geboden ondersteuning het beste past bij de 

ondersteuningsbehoefte van de cliënt. Uit de raamovereenkomst blijkt verder hoe de financiering 

plaats vindt. Bij beschut werk gaat het om het verstrekken van loonkostensubsidie en een vast 

bedrag aan begeleidingskosten aan de aanbieder die privaatrechtelijk werkgever is geworden door 

het afsluiten van een dienstverband met de betreffende cliënt in het kader van beschut werk. Bij 

arbeidsmatige dagbesteding gaat het om een vast bedrag per dagdeel en vindt de betaling plaats 

naar aanleiding van het door de aanbieder aantal gefactureerd dagdelen waarbij het toegekende 

aantal dagdelen niet mag worden overschreden.  

4.3. De Almeerse werkwijze 

Naar aanleiding van het beschrijven van de Almeerse regelgeving en de keuzes die gemaakt zijn 

voor de inrichting van arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk, zal er in deze paragraaf 

aandacht besteed worden aan de werkwijze die in de dagelijkse praktijk door de professionals 

wordt gevolgd met betrekking tot (mogelijke) toekenningen voor arbeidsmatige dagbesteding en 

beschut werk. Het betreft een beschrijving van procesmatige aard. De gebruikte informatie is 

afkomstig uit de informatiedocumenten voor professionals en de beschrijvingen van de 

werkprocessen die intern worden gebruikt. Waar nodig is dit aangevuld met informatie uit de 

interviews omdat is gebleken dat ten tijde van het onderzoek nog niet alle werkafspraken verwerkt 

waren in procesbeschrijvingen.  

 

4.3.1. De Almeerse werkwijze rondom arbeidsmatige dagbesteding  

De uitvoering van de Wmo 2015 is in de gemeente Almere neergelegd op de afdeling Sociale 

Wijkteams (SWT). De medewerkers van de gemeente, die participatieadviseurs worden genoemd, 

zijn geplaatst in 16 wijkteams die verspreid zijn over de stad. Zij handelen de meldingen in het 

kader van de Wmo af. Deze meldingen moeten ingediend worden via een meldingsformulier dat te 

vinden is op de website van de wijkteams. Na screening van de melding door een team op het 

stadhuis komt deze in de werkvoorraad van het wijkteam terecht. De participatieadviseur of een 

ander lid van het wijkteam voert het keukentafelgesprek met de cliënt waarna een persoonlijk 

ondersteuningsplan wordt opgesteld. Indien een maatwerkvoorziening deel uitmaakt van het 

ondersteuningsplan dan dient het ondersteuningsplan tevens als aanvraagformulier voor de 

maatwerkvoorziening. Vervolgens beslist de participatieadviseur op de aanvraag. Een cliënt kan 

volgens het productenboek in aanmerking komen voor arbeidsmatige dagbesteding als er sprake is 

van een beperking en de cliënt ondanks deze beperking in staat is om arbeidsmatige handelingen 

te verrichten en hij of zij aanpassingen nodig heeft die niet aanwezig zijn op de reguliere 

                                                
30 Gemeente Almere (2014) Programma van eisen bij de offerteaanvraag Arbeidsmatige Dagbesteding/Beschut 
werk, Niet-Arbeidsmatige Dagbesteding en Individuele Ondersteuning. Almere: Dienst Sociaal Domein. 
Binnengehaald op 15 juni 2016 van: https://www.tenderned.nl/tenderned-
web/aankondiging/detail/documenten/akid/168db46c6dcd8b2118b92543dea99ed0/pageId/D909A/huidigemenu
/aankondigingen/da/false/cid/214032/cvp/join;jsessionid=99C33FF5B9211C37C498B204B7672B8D.node5  

https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/documenten/akid/168db46c6dcd8b2118b92543dea99ed0/pageId/D909A/huidigemenu/aankondigingen/da/false/cid/214032/cvp/join;jsessionid=99C33FF5B9211C37C498B204B7672B8D.node5
https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/documenten/akid/168db46c6dcd8b2118b92543dea99ed0/pageId/D909A/huidigemenu/aankondigingen/da/false/cid/214032/cvp/join;jsessionid=99C33FF5B9211C37C498B204B7672B8D.node5
https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/documenten/akid/168db46c6dcd8b2118b92543dea99ed0/pageId/D909A/huidigemenu/aankondigingen/da/false/cid/214032/cvp/join;jsessionid=99C33FF5B9211C37C498B204B7672B8D.node5
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arbeidsmarkt of bij beschut werk31. De cliënt kiest zelf bij welke aanbieder hij de ondersteuning 

wenst te ontvangen. De indicatie voor arbeidsmatige dagbesteding wordt afgegeven voor bepaalde 

tijd. Ongeveer 8 weken voor afloop van de indicatie dient de cliënt zichzelf te melden indien men 

een nieuwe indicatie noodzakelijk acht.   

 

4.3.2. De Almeerse werkwijze rondom beschut werk 

De uitvoering van de Participatiewet is in de gemeente Almere neergelegd op de afdeling Sociale 

Zaken. De afdeling kent één consulent beschut werk die zich bezighoudt met het bepalen welke 

cliënten er ter advies worden voorgedragen aan het UWV en het realiseren van een passende 

beschutte werkplek voor de cliënten die volgens advies van het UWV tot de doelgroep behoren. 

 

Naast hetgeen is opgenomen in de toelichting op de Participatieverordening, blijkt er geen nadere 

beschrijving te zijn van het werkproces rondom beschut werk. Uit het interview met de consulent 

beschut werk blijkt dat de cliënten via verschillende bij de consulent beschut werk terecht komen. 

De consulent beschut werk maakt vervolgens de afweging of een cliënt voor advies wordt 

voorgelegd aan het UWV. Of de cliënt wordt voorgelegd aan het UWV is afhankelijk van de afstand 

tot de arbeidsmarkt. Hoe deze afweging verder precies plaats vindt is niet vastgelegd. Volgens het 

productenboek is een toegangsbepaling voor beschut werk noodzakelijk om in aanmerking te 

komen voor een plaatsing32. Met toegangsbepaling wordt een positief advies van het UWV bedoeld. 

Bij een positief advies van het UWV volgt dan ook plaatsing bij een gecontracteerde partij. Tijdens 

het interview blijkt verder dat bij plaatsing altijd sprake is van een proefperiode van twee maanden 

waarin een loonwaardemeting wordt gedaan met behulp van de methode SZeebra Loonwaarde van 

Matchcare. Vervolgens wordt er in alle gevallen gekozen voor een dienstverband van een jaar. 

Conform artikel 7:668a eerste lid Burgerlijk Wetboek kunnen er voor maximaal een periode van 2 

jaar tijdelijke contracten afgesloten worden. Vervolgens dient men te beslissen of er een 

dienstverband wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.  

4.4. De Almeerse inrichting en werkwijze afgewogen 

Arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk zijn in de gemeente Almere middels aanbesteding 

ingekocht. In de aanbestedingsstukken komen de uitgangspunten zoals deze zijn geformuleerd in 

het toetsingskader terug door middel van de beschrijving in het programma van eisen. Het feit dat 

aangeboden werkzaamheden economische of maatschappelijke waarde moeten hebben en waar 

mogelijk voortkomen uit reguliere marktopdrachten maakt dat er een verbinding wordt gelegd 

tussen de geboden ondersteuning en de rest van de samenleving. Doordat de inkoop van 

arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk op een perceel is gedaan moeten de gecontracteerde 

partijen beide voorzieningen bieden en lijkt doorstroom van arbeidsmatige dagbesteding naar 

beschut werk iets te zijn dat eenvoudig is te realiseren. De vraag is echter in hoeverre een 

aanbesteding ertoe leidt dat ook lokale ondernemers worden bereikt. In het verlengde hiervan kan 

men zich afvragen hoe de doorstroom van beschut werk naar regulier werk gewaarborgd is binnen 

deze inrichting. Dit zal moeten blijken uit bestudering van de Almeerse situatie in de praktijk. 

 

De gemeentelijke regelgeving biedt verder veel ruimte voor de eigen afweging van professionals. 

Tegelijk valt op dat de gemeentelijke regelgeving en het productenboek vooral in gaan op het 

beschrijven van wanneer een maatwerkvoorziening wordt verstrekt en dat er niet wordt 

geschreven over het maken van een afweging over welke maatwerkvoorziening op het gebied van 

participatie het meest passend is. Tevens valt op dat bij de toekenningen voor de voorzieningen 

wordt gedaan door verschillende afdelingen waardoor er mogelijk nog sprake is van ‘schotten’ in de 

uitvoering.  

                                                
31 Gemeente Almere (2016) Productenboek volwassenen (Wmo) Almere: Dienst Sociaal Domein. Pag. 9. 
Binnengehaald op 12 september 2016 van: 
https://almerekracht.almere.nl/fileadmin/files/almere/AlmereKracht/20160616_Productenboek_Wmo_Almere.p
df  
32 Gemeente Almere (2016) Productenboek volwassenen (Wmo) Almere: Dienst Sociaal Domein. Pag. 8. 
Binnengehaald op 12 september 2016 van: 
https://almerekracht.almere.nl/fileadmin/files/almere/AlmereKracht/20160616_Productenboek_Wmo_Almere.p
df 

https://almerekracht.almere.nl/fileadmin/files/almere/AlmereKracht/20160616_Productenboek_Wmo_Almere.pdf
https://almerekracht.almere.nl/fileadmin/files/almere/AlmereKracht/20160616_Productenboek_Wmo_Almere.pdf
https://almerekracht.almere.nl/fileadmin/files/almere/AlmereKracht/20160616_Productenboek_Wmo_Almere.pdf
https://almerekracht.almere.nl/fileadmin/files/almere/AlmereKracht/20160616_Productenboek_Wmo_Almere.pdf
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Hoofdstuk 5: De Almeerse praktijk 
 

Nu de Almeerse (beleids)uitgangspunten, inrichting en werkwijze met betrekking tot arbeidsmatige 

dagbesteding zijn beschreven, is het in het kader van dit onderzoek van belang om verder naar de 

Almeerse praktijk te kijken. In dit hoofdstuk wordt de Almeerse praktijk beschreven aan de hand 

van de resultaten van de kwantitatieve analyse, het dossieronderzoek en de interviews. Dit wordt 

vervolgens afgewogen tegen het toetsingskader zoals beschreven in het theoretisch kader.  

5.1. De Almeerse situatie in aantallen 

De gemeente Almere heeft na aanbesteding voor 2015 in totaal met 24 aanbieders een contract 

afgesloten voor arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk. Bij de start van 2016 zijn daar nog 

enkele aanbieders bij gekomen, hetgeen het totaal op 27 gecontracteerde aanbieders brengt. Dat 

de betreffende aanbieders gecontracteerd zijn voor arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk 

wil echter niet zeggen dat zij hiervoor ook cliënten hebben vanuit de gemeente Almere. Op 

peildatum 30 juni 2016 zijn er negen aanbieders die ook daadwerkelijk cliënten vanuit de 

gemeente Almere hebben voor arbeidsmatige dagbesteding en/of beschut werk.  

 

5.1.1. Indicaties voor arbeidsmatige dagbesteding 

Voor arbeidsmatige dagbesteding hebben de negen aanbieders volgens het door de gemeente 

gebruikte registratiesysteem samen in totaal 89 cliënten op peildatum 30 juni 2016. Van 60% van 

het totaal cliënten is sprake is van een startdatum van de arbeidsmatige dagbesteding in 2015. 

Voor de overige 40% geldt dat sprake is van een startdatum in 2016. Voor de cliënten met een 

startdatum in 2015 geldt dat de afgegeven indicatie voor arbeidsmatige dagbesteding doorloopt tot 

in of na 2016. Dit met uitzondering van de indicatie van 2 cliënten. Bij vergelijking van de cijfers 

uit 2015 en 2016 blijkt dat zij tussentijds zijn uitgestroomd. Zij blijken te zijn overgestapt naar 

niet-arbeidsmatige dagbesteding. Gelet op het feit dat de door de eerste door de gemeente 

afgegeven indicaties nog niet verlopen zijn, zijn er nog geen gegevens beschikbaar die inzicht 

geven op het effect (in termen van doorstroom of uitstroom) van de ingezette arbeidsmatige 

dagbesteding. 

 

Dat de startdata van de indicaties voor arbeidsmatige dagbesteding in 2015 en 2016 lagen, wil 

echter niet zeggen dat de betreffende cliënt nog niet bekend was met deze vorm van 

dagbesteding. Voor 1 januari 2015 viel deze vorm van dagbesteding onder de AWBZ en werd er 

geen onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten dagbesteding. Bij het aflopen van de 

overgangsindicaties vanuit de AWBZ zijn de betreffende cliënten voor het eerst beoordeeld op basis 

van het gemeentelijke beleid. Dit heeft ertoe geleid dat zij vervolgens voor het eerst een indicatie 

kregen waarbij het type dagbesteding specifiek werd vermeld bij de toekenning. Deze indicaties 

gingen afhankelijk van de einddatum van het overgangsrecht nog van start in 2015 of meteen aan 

het begin van 2016. In enkele gevallen is sprake geweest van een verlenging van de 

overgangsindicatie omdat het onderzoek meer tijd in beslag nam. Derhalve is voor het bepalen van 

de aantallen gekozen voor een peildatum van 30 juni 2016. 

 

5.1.2. Dienstverbanden voor beschut werk 

Er zijn over 2015 in totaal 10 dienstverbanden voor beschut werk gerealiseerd binnen de gemeente 

Almere. Van deze dienstverbanden zijn er 4 gerealiseerd bij het oude SW-bedrijf dat nu een van de 

gecontracteerde aanbieders van arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk is. De andere 6 

dienstverbanden zijn gerealiseerd bij 3 andere gecontracteerde aanbieders. Voor 2016 is ruimte 

voor 20 additionele plaatsingen binnen beschut werk. Voordat er tussen de cliënt en de aanbieders 

van beschut werken een dienstverband voor beschut werk wordt aangegaan, is sprake van een 

proefplaatsing van 2 maanden33.  

                                                
33 Gemeente Almere (2016) Beschut werken werkt in Almere. Almere: Dienst Sociaal Domein. Binnengehaald 

op 28 september 2016 van: 
http://www.samenvoordeklant.nl/sites/default/files/bestandsbijlage/beschut_werk_in_de_praktijk_-
_froukje_de_jonge.pdf 

http://www.samenvoordeklant.nl/sites/default/files/bestandsbijlage/beschut_werk_in_de_praktijk_-_froukje_de_jonge.pdf
http://www.samenvoordeklant.nl/sites/default/files/bestandsbijlage/beschut_werk_in_de_praktijk_-_froukje_de_jonge.pdf
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Welke ondersteuning de betreffende cliënten ontvingen voordat zij middels beschut werk een 

dienstverband kregen blijkt niet eenduidig vastgelegd te zijn. Er is op peildatum 30 juni 2016 nog 

geen sprake geweest van uitstroom van beschut werk naar een ander vorm van participatie en/of 

arbeid. Wel is in een enkel geval bij proefplaatsing gebleken dat beschut werk nog te hoog 

gegrepen was. In dat geval is er geen dienstverband aangegaan en is de betreffende cliënt alsnog 

teruggezet naar een vorm van dagbesteding bij dezelfde aanbieder.  

 

5.2. Resultaten naar aanleiding van het dossieronderzoek 

In deze paragraaf volgt eerst een weergave van de bevindingen van het dossieronderzoek. Na deze 

weergave zal er aandacht besteed worden aan de interpretatie van deze resultaten.  

 

5.2.1. Bevindingen naar aanleiding van het dossieronderzoek 

Arbeidsmatige dagbesteding  

Er heeft een steekproefswijze controle plaatsgevonden van de dossiers die ten grondslag liggen 

aan de toekenningen voor arbeidsmatige dagbesteding die zijn gedaan vanaf de start van 2015 tot 

aan peildatum 30 juni 2016. Met deze steekproef werd getracht in kaart te brengen welke redenen 

er door de participatieadviseurs zijn gegeven voor het toekennen van arbeidsmatige dagbesteding. 

Met de steekproef zijn in totaal 48 van de 89 beschikbare dossiers bekeken. Bij de steekproef zijn 

de beschikbare dossiers eerst gegroepeerd per gecontracteerde aanbieder. Vervolgens is van elke 

groep de helft van de dossiers bekeken. Bij analyse van de uitkomsten van deze controle bleken 

het mogelijk de gegeven redenen op te delen in een aantal categorieën. Zie daarvoor figuur 1. 

 

 
Figuur 1  

Vervolgens is per categorie een controle gedaan ten aanzien van de duur van de toekenning voor 

arbeidsmatige dagbesteding. Deze controle is gedaan omdat verwacht mag worden dat de duur 

van de toekenning afhankelijk is van de reden van toekenning. Hiervoor is een steekproef gedaan 

waarbij per categorie 50% van de dossiers op dit punt is gecontroleerd. 

 

Categorie: cliënt moet vaardigheden aanleren, mogelijkheden doorstroom zijn nog onduidelijk 

Looptijd indicatie Percentage binnen de categorie 

maximaal 6 maanden 36,4% 

6 maanden tot 1 jaar 45,5% 

1 jaar tot anderhalf jaar 9% 

1 jaar tot 2 jaar 9% 

Redenen voor toekenning van arbeidsmatige dagbesteding 

Cliënt moet vaardigheden aanleren. Het is nog niet duidelijk of op den duur doorstroom naar reguliere arbeid mogelijk is (45%)

Opnieuw arbeidsritme opbouwen, doorstroom naar reguliere arbeid wordt mogelijk geacht (10%)

Arbeidsmatige dagbesteding of beschut werk is voor de cliënt het hoogst haalbare (25%)

Er worden geen ontwikkelmogelijkheden geschetst in het dossier - cliënt had al dagbesteding (16%)

Er is geen enkele motivatie in het dossier te vinden (2%)
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Categorie: cliënt moet opnieuw arbeidsritme opbouwen 

Looptijd indicatie Percentage binnen de categorie 

6 maanden tot 1 jaar 100% 

 

Categorie: arbeidsmatige dagbesteding of beschut werk is het hoogst haalbare voor cliënt 

Looptijd indicatie Percentage binnen de categorie 

6 maanden tot 1 jaar 50% 

meer dan 3 jaar 50% 

 

Categorie: er worden in het dossier geen ontwikkelmogelijkheden geschetst, cliënt had al 

dagbesteding onder AWBZ 

Looptijd indicatie Percentage binnen de categorie 

1 jaar tot 2 jaar 25% 

meer dan 3 jaar 75% 

 

Categorie: geen motivatie te vinden in het dossier 

Looptijd indicatie Percentage binnen de categorie 

6 maanden tot 1 jaar 100% 

 

Beschut werk  

De consulent beschut werk bepaalt of de cliënt voor advies wordt voorgedragen aan het UWV. Er 

blijkt geen sprake te zijn van een gestructureerde dossieropbouw voor de cliënten in de fase 

voordat zij voor worden gelegd aan het UWV. Derhalve is vanuit dossieropbouw niet in kaart te 

brengen welke afwegingen er verder worden gemaakt om te bepalen of een cliënt voor advies ten 

aanzien van een indicatie beschut werk wordt voorgedragen aan het UWV. De rapportages van het 

UWV zijn in verband met overwegingen op het gebied van privacy niet te raadplegen om te 

onderzoeken welke afwegingen door hen worden gemaakt. Wel blijkt uit artikel 3 van het besluit 

advisering Beschut Werk dat het UWV onderzoekt of de persoon waarvoor advies is aangevraagd is 

aangewezen op technische of organisatorische aanpassingen, dan wel of permanent toezicht of 

intensieve begeleiding die niet binnen de redelijke grenzen door een reguliere werkgever kunnen 

worden gerealiseerd. Omdat er geen sprake is van systematische dossieropbouw is tevens niet 

inzichtelijk welke handelingen de consulent beschut werk verricht op een cliënt te plaatsen bij een 

gecontracteerde partij.  

 

5.2.2. Interpretatie van de bevindingen naar aanleiding van het dossieronderzoek 

Bij het analyseren van de resultaten van het dossieronderzoek valt op dat in bijna 1 op de 5 

dossiers geen motivatie te vinden voor het toekennen van arbeidsmatige dagbesteding. Hoewel 

een groot deel van deze cliënten voor de laatste toekenning reeds dagbesteding had, geeft dat nog 

geen inzicht in het bij de cliënt aanwezige potentieel om door te stromen naar andere vormen van 

participatie of arbeid. Tevens valt daarbij op dat een ruime meerderheid van de cliënten in deze 

categorie ondertussen wel een nieuwe indicatie heeft gekregen met een looptijd van 3 jaar of 

langer. Voor deze dossiers is niet te beoordelen of deze toekenning wel aansluit bij de 

mogelijkheden van de cliënt en of de toekenning waar mogelijk gericht is geweest op toeleiding 

naar werk. Voor de andere dossiers ten aanzien van arbeidsmatige dagbesteding geldt dat er wel 

een reden voor toekenning wordt gegeven die te maken heeft met het aansluiten bij de 

mogelijkheden van de cliënt en het inzetten op het aanwezige potentieel. Dit is ook terug te zien in 

de looptijd van de afgegeven indicatie aangezien het grootste deel van deze indicaties een looptijd 

van minder 1 jaar heeft.  

 

Het dossieronderzoek ten aanzien van beschut werk biedt geen inzicht in de afwegingen en 

handelingen van de consulent beschut werk. Omdat bij algemene maatregel van bestuur (AMvB) is 

vastgelegd wat het UWV onderzoekt is wel inzichtelijk welke afweging zij maken om te bepalen of 

iemand tot de doelgroep behoort. Hierdoor is gewaarborgd dat er enkel personen worden 

toegelaten die aangewezen zijn op beschut werk. Door het gebrek aan dossiervorming is echter 
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niet duidelijk of er wellicht ook cliënten zijn geweest die mogelijk wel tot de doelgroep behoren 

maar desondanks niet voor advies zijn voorgelegd aan het UWV.  

5.3. Resultaten naar aanleiding van de interviews  

In deze paragraaf volgt een weergave van de bevindingen van de interviews met de professionals 

van de gemeente en de gecontracteerde partijen.  

 

5.3.1. Resultaten van de interviews met de professionals van de gemeente 

Er zijn in totaal vier medewerkers van de gemeente Almere geïnterviewd in het kader van dit 

onderzoek. Drie (van de in totaal circa 30) participatieadviseurs van de afdeling Sociale Wijkteams 

en de consulent beschut werk van de afdeling Sociale Zaken. Als voorbereiding op deze interviews 

is er een semigestructureerde vragenlijst opgesteld, deze bijgevoegd als bijlage 2. De interviews 

zijn opgenomen en vervolgens getranscribeerd met behulp van daarvoor bestemde software. Er is 

letterlijk getranscribeerd. 

Na de uitwerking is het transcript geanalyseerd en gestructureerd door middel van codering. 

Hiervoor is een codeboom opgesteld zoals terug te zien in codeboom 1 in bijlage 4. Bij het coderen 

zijn de uitgewerkte teksten ingedeeld in categorieën en subcategorieën, waarna de teksten per 

onderwerp met elkaar zijn vergeleken. Vervolgens is er per categorie een weergave van de 

bevindingen geformuleerd. Hieronder wordt een beschrijving gegeven van de resultaten van de 

interviews.  

 

Kennis, vaardigheden en instructie 

Het eerste onderwerp dat besproken is met de interviews heeft betrekking op kennis, vaardigheden 

en instructie. Om de geformuleerde beleidsuitgangspunten in de praktijk tot uiting te laten brengen 

is het van belang dat deze uitgangspunten gedeeld worden met de uitvoerende medewerkers en 

dat de uitvoerende medewerkers beschikken over de kennis, vaardigheden en informatie om hier 

op de juiste wijze uitvoering aan te geven. Uit de interviews blijkt dat er sprake is van een groot 

verschil in kennis in vaardigheden tussen de verschillende medewerkers ten aanzien van de 

betrokken onderwerpen. Er is sprake geweest van een intern georganiseerde bijeenkomst over 

arbeidsmatige dagbesteding en/of beschut werk. Deze is niet door alle geïnterviewden bijgewoond. 

De betreffende bijeenkomst wordt door de geïnterviewden als informatief aangemerkt, maar 

tegelijk ook als inhoudelijk onvoldoende om te dienen als voorbereiding op de betreffende 

onderwerpen voor de medewerkers die destijds geen ervaring hadden met het onderwerp. De 

geïnterviewden die niet aanwezig waren bij deze bijeenkomst waren reeds bekend met het 

onderwerp of hebben getracht de benodigde kennis zelf te verzamelen door middel van het 

consulteren van collega’s en het nazoeken van de informatie. Voor een deel van de geïnterviewden 

was het zelf op zoek gaan naar informatie een prettige manier om bekend te raken met de 

onderwerpen. Tegelijk wordt als nadeel aangegeven dat bij het zelf verzamelen van informatie 

voortdurend onduidelijk blijft of je een compleet en juist beeld hebt van het onderwerp. Hiervoor 

worden opstartproblemen als oorzaak aangewezen. De geïnterviewden benoemen daarbij ook dat 

zij door de ervaringen van het afgelopen jaar inmiddels wel beter toegerust zijn voor hun werk. De 

geïnterviewden van de afdeling SWT benoemen verder dat er momenteel in de praktijk geen 

sprake is van een uniforme werkwijze ten aanzien de toekenning voor arbeidsmatige dagbesteding.  

 

De wijze waarop het onderzoek wordt uitgevoerd en de rol van de zorgaanbieder 

Zoals uit het geformuleerde toetsingskader blijkt dient de inzet van arbeidsmatige dagbesteding of 

beschut werk afgestemd te zijn op de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de 

betrokkene, dient het de eigen mogelijkheden te versterken en het aanwezige potentieel te 

benutten en wordt er waar mogelijk ingezet op (ontwikkeling richting) een betaalde baan. Om 

hieraan te kunnen voldoen is onderzoek nodig naar de situatie van de betrokken cliënt. Daarom is 

dit onderwerp besproken tijdens de interviews. De geïnterviewden geven allen aan dat zodra zij 

een melding binnen hebben gekregen rondom participatie, zij een gesprek plannen met de 

betrokken cliënt. Binnen de afdeling SWT gaat het daarbij om een keukentafelgesprek dat ook 

uitgevoerd kan worden door een ander lid van het wijkteam en dat bij de cliënt thuis wordt 

gevoerd. Bij dit keukentafelgesprek worden eerst alle leefgebieden besproken voordat de focus 
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wordt gelegd op alleen het vraagstuk met betrekking tot participatie. De consulent beschut werk 

voert het gesprek met de betrokken cliënt op het stadhuis, op school (indien sprake is van speciaal 

of praktijkonderwijs), of de werkplek of bij de cliënt thuis. Bij de gesprekken met de medewerker 

van de afdeling SWT of de consulent beschut werk kunnen in alle gevallen tevens ouders of 

zorgverleners aanwezig zijn, dat wordt afhankelijk geacht van de situatie. In het kader van het 

onderzoek wordt door de medewerkers in alle gevallen gevraagd naar het bestaande dossier en 

beschikbare rapportages over het functioneren van de cliënt. Tevens blijkt dat de medewerkers in 

het kader van het onderzoek waar nodig contact leggen met andere instanties en zorgverleners. 

Alle medewerkers benoemen dat de mogelijkheden en belangstelling van de cliënt centraal staan in 

het onderzoek. Op deze punten verloopt het onderzoek dus op dezelfde wijze. Er blijken echter ook 

verschillen te zijn in de wijze waarop het onderzoek wordt uitgevoerd. Uit de interviews blijkt dat 

niet alle medewerkers van de afdeling SWT doorvragen op onderwerpen als 

werknemersvaardigheden en mogelijke andere (re-integratie)trajecten die van toepassing zijn 

(geweest) om zo zelf een oordeel te vormen over de mogelijkheden om arbeid te verrichten.  De 

medewerkers die dit aangeven, geven ook aan dat zij zich bij deze beoordeling laten leiden door de 

informatie die zij hierover ontvangen. Tevens wordt niet door alle medewerkers van de afdeling 

SWT gelijke aandacht besteed aan het formuleren en evalueren van doelen met betrekking tot de 

inzet van arbeidsmatige dagbesteding en het opvragen van een zorgplan bij de zorgaanbieder. Op 

dit punt verschilt de werkwijze van de afdeling SWT van de werkwijze van de consulent beschut 

werk. De consulent beschut werk bezoekt de werkplek voor dat de cliënt wordt geplaatst en 

evalueert per kwartaal hoe de voortgang van de cliënt is op de beschutte werkplek. De 

medewerkers van de afdeling SWT hebben voor de plaatsing wel contact met de zorgaanbieder 

maar zij evalueren alleen na afloop van de indicatieduur wat de voortgang is geweest. Daarbij 

geven zij aan dat zij de voortgang van de cliënt binnen de huidige werkwijze slechts beperkt 

kunnen monitoren en dat zij weinig zicht hebben op wat er bij de zorgaanbieder precies wordt 

gedaan voor wat betreft de begeleiding van de cliënt en de werkzaamheden die worden uitgevoerd. 

Tevens geven zij aan dat zij vermoeden dat de kwaliteit van de geleverde zorg per zorgaanbieder 

wisselt, dit naar aanleiding van de verschillende zorgplannen die in het kader van het onderzoek 

worden aangeleverd.  

 

Motivering voor de keuze van een voorziening 

In navolging van het vorige onderwerp is met de interviews gesproken over de uiteindelijke keuze 

voor een bepaalde voorziening, zoals arbeidsmatige dagbesteding of beschut werk. De 

medewerkers van de afdeling SWT hebben ten aanzien van dit onderwerp aangegeven dat zij bij 

het maken van afwegingen eerst kijken of een andere, hogere vorm van participatie mogelijk is. 

Indien dat niet mogelijk is wordt er gekeken welke vorm van participatie dan wel passend is. De 

medewerkers van de afdeling SWT geven allen aan dat zij van mening zijn dat er cliënten zijn die 

meer kunnen dan alleen deelnemen aan arbeidsmatige dagbesteding. Deze cliënten komen echter 

terecht in arbeidsmatige dagbesteding omdat er voor hen geen geschikte werkplek gevonden kon 

worden, bijvoorbeeld omdat er geen plek meer was bij beschut werk of omdat er geen andere 

plaatsen in het kader van activering beschikbaar waren. Zij geven allen aan dat zij het vermoeden 

hebben dat er bij andere afdelingen en instanties, zoals het UWV of Sociale Zaken gemakkelijk 

wordt gedacht dat men het binnen de Wmo wel oplost, aangezien er binnen de Wmo gedaan moet 

worden wat nodig is. Dit leidt er echter toe dat er cliënten in arbeidsmatige dagbesteding zitten die 

meer zouden kunnen. De medewerkers van de afdeling SWT geven daarbij aan dat de 

samenwerking met de andere afdelingen beter kan, onder andere ten aanzien van het samen 

vinden van de meest passende voorziening voor de cliënt. Indien de keuze valt op het toekennen 

van arbeidsmatige dagbesteding kiest de cliënt in principe van welke zorgaanbieder hij de 

ondersteuning wil ontvangen. De omvang en duur van de indicatie wordt afgestemd op de situatie 

van de cliënt. De keuze voor de voorziening beschut werk is afhankelijk van een advies van het 

UWV. De consulent beschut werk bepaalt welke zaken zij voorlegt aan het UWV. De consulent geeft 

aan bij het maken van deze beoordeling te letten op de mate van begeleiding en structuur die de 

cliënt nodig heeft en het IQ en de achterliggende stoornissen. Zaken waarbij direct duidelijk is dat 

mogelijk sprake is van beschut werk worden direct voorgelegd aan het UWV. Bij twijfel wordt er 
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eerst overlegd met een arbeidsdeskundige van het UWV om te bepalen of het gaat om een cliënt 

voor een garantiebaan, voor beschut werk of voor arbeidsmatige dagbesteding.  

 

De huidige inrichting en werkwijze van Almere 

Naar aanleiding van hetgeen met de interviews naar voren is gekomen is dit onderwerp uitgesplitst 

in drie onderdelen.  

a. Samenwerking tussen de afdelingen SWT en Sociale Zaken 

Uit de interviews blijkt dat de samenwerking tussen de afdelingen SWT en Sociale Zaken als punt 

van aandacht wordt gezien. Er wordt benoemd dat de samenwerking op dit moment beter verloopt 

dan in 2015, maar dat er nog verbetering mogelijk is. Er wordt door de medewerkers benoemd dat 

de neuzen nog niet allemaal dezelfde kant op staan en dat het nog niet voelt alsof er echt samen 

wordt gewerkt, maar dat iedereen zich vooral focust op zijn eigen taak. Tegelijk wordt er benoemd 

dat men elkaars kennis nodig heeft om het werk goed te kunnen doen en daarom wordt een 

samenwerking van beide afdelingen ten aanzien van deze onderwerpen noodzakelijk geacht. Een 

van de geïnterviewden geeft aan het niet klantvriendelijk te vinden dat cliënten voor arbeidsmatige 

dagbesteding en beschut werk bij verschillende afdelingen terecht moet terwijl deze voorzieningen 

in de praktijk dicht bij elkaar liggen. De geïnterviewden geven aan dat er behoefte is aan 

casuïstiekbesprekingen met beide afdelingen zodat er samen naar de situatie van de cliënt wordt 

gekeken.  

b. Het huidige aanbod van zorgaanbieders 

De geïnterviewden geven aan dat er veel keuze is in zorgaanbieders. Een deel van de 

geïnterviewden geeft aan dat er te veel keuze is en dat er onduidelijkheid bestaat over wat elke 

zorgaanbieder precies kan bieden. Tevens wordt aangegeven dat hetgeen de zorgaanbieders 

bieden alsnog veel op elkaar lijkt qua werkzaamheden. Er wordt aangegeven dat de kwaliteit van 

de zorgaanbieders onderling sterk verschilt en dat er getwijfeld wordt aan de kwaliteit van 

sommige aanbieders. De geïnterviewden geven aan dat zij van mening zijn dat er meer grip op de 

zorgaanbieders moet komen om inzicht te krijgen wat zij precies doen met de cliënten en hoe zij 

zich inzetten voor de ontwikkeling van de cliënt. 

De consulent beschut werk geeft aan dat de aanbesteding van beschut werk ertoe heeft geleid dat 

cliënten met een toegangsbepaling voor beschut werk relatief eenvoudig geplaatst kunnen worden 

omdat partijen volgens de afgesloten raamovereenkomst verplicht zijn om beschutte werkplekken 

te creëren. Wel wordt aangegeven dat de aanbesteding ertoe leidt dat het lastig is om cliënten te 

plaatsen die zelf een werkgever hebben gevonden die bereid is een beschutte werkplek te bieden. 

Hiertoe zijn nu uitzonderingen gemaakt. Tevens wordt aangegeven dat de zorgaanbieders reeds 

hebben laten weten dat zij bang zijn dat de financiële middelen rondom de beschutte werkplekken 

minder zullen worden in de toekomst en dat zij daarom liever geen dienstverbanden voor 

onbepaalde tijd afsluiten ten aanzien van beschut werk. De medewerkers van de afdeling SWT 

geven verder aan dat zij van mening zijn dat er nog onvoldoende plekken voor beschut werk zijn 

gerealiseerd om tegemoet te komen aan de vraag. 

c. De huidige werkwijze 

De medewerkers van de afdeling SWT geven aan dat zij van mening zijn dat binnen de huidige 

werkwijze rondom arbeidsmatige dagbesteding te weinig aandacht wordt besteed aan het 

monitoren van de voortgang van de cliënt. Door doelen te formuleren en evalueren zou de 

ontwikkeling van de cliënt beter gemonitord kunnen worden, hetgeen tot meer resultaat zou 

kunnen leiden. Tevens zou er te veel verschil zitten in de kennis die de medewerkers van dit 

onderwerp hebben. Het zou niet voor iedereen duidelijk zijn dat ook binnen arbeidsmatige 

dagbesteding waar mogelijk gewerkt dient te worden aan de toeleiding naar werk. Er zou daarom 

gewerkt moeten worden aan het kennisniveau van de medewerkers, evenals het op uniforme wijze 

afhandelen van meldingen rondom arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk. Door een van de 

geïnterviewden wordt aangegeven dat het wellicht beter is om de meldingen rondom arbeidsmatige 

dagbesteding en beschut werk door een apart team met medewerkers van de afdeling SWT en 

Sociale Zaken te laten afhandelen. Dit ook in het kader van de samenwerking tussen beide 

afdelingen.  
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5.3.2. Resultaten van de interviews met de gecontracteerde aanbieders 

In totaal zijn er drie gecontracteerde aanbieders geïnterviewd in het kader van dit onderzoek. Bij 

de gecontracteerde aanbieders is gesproken met een locatiemanager en de manager op het gebied 

van personeel en zorg. Bij een aanbieder bleken deze taken belegd te zijn bij één persoon. Bij de 

andere aanbieders bij twee personen. Als voorbereiding op deze interviews is er een 

semigestructureerde vragenlijst opgesteld, deze bijgevoegd als bijlage 3. De interviews zijn 

opgenomen en vervolgens letterlijk getranscribeerd met behulp van daarvoor bestemde software. 

Na de uitwerking is het transcript geanalyseerd en gestructureerd door middel van codering. 

Hiervoor is een codeboom opgesteld zoals terug te zien in codeboom 2 in bijlage 4. Bij het coderen 

zijn de uitgewerkte teksten ingedeeld in categorieën en subcategorieën, waarna de teksten per 

onderwerp met elkaar zijn vergeleken. Vervolgens is er per categorie een weergave van de 

bevindingen geformuleerd. Hieronder wordt een beschrijving gegeven van de resultaten van de 

interviews.  

 

Aard van de organisatie en de reden van inschrijving 

Tijdens de interviews is er met de gecontracteerde aanbieders allereerst gesproken over de aard 

van de organisatie en de reden van inschrijving op het perceel arbeidsmatige dagbesteding en 

beschut werk. Daarbij gaven de geïnterviewde aanbieders aan dat zij in de voorgaande jaren reeds 

soortgelijke ondersteuning boden in Almere en dat het inschrijven op dit perceel van de 

aanbesteding voor hen dan ook een logische stap was. Tevens zijn zij van mening dat zij met 

betrekking tot hetgeen waarvoor zij hebben ingeschreven ook daadwerkelijk iets te bieden hebben 

voor de inwoners van de gemeente Almere. Of de aanbieders ook op andere percelen van de 

aanbesteding hebben ingeschreven, zoals bijvoorbeeld niet-arbeidsmatige dagbesteding en/of 

individuele begeleiding hangt met name af van de aard van de organisatie en de activiteiten en 

werkzaamheden die zij aanbieden. De geïnterviewde aanbieders die de nadruk leggen op arbeid 

hebben zich voor deze aanbesteding alleen op het perceel arbeidsmatige dagbesteding en beschut 

werk ingeschreven. De aanbieders die zich met name bezighouden met zorg hebben daarentegen 

ook ingeschreven op de andere percelen van de aanbesteding.  

 

Aansluiten bij de Almeerse uitgangspunten 

De geïnterviewden geven aan dat zij zich door middel van het programma van eisen, de inhoud 

van de raamovereenkomst met de gemeente en de bijeenkomsten die de gemeente heeft 

gehouden rondom de inkoop en aanbesteding op de hoogte hebben gesteld van de Almeerse 

uitgangspunten rondom arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk. Dat de betreffende 

ondersteuning gericht moet zijn op de toeleiding naar werk was voor een deel van de 

geïnterviewden geen nieuw uitgangspunt, hetgeen maakt dat dit dan ook niet heeft geleid tot grote 

wijzigingen in de bedrijfsvoering. Dit uitgangspunt vraagt echter wel meer van de geïnterviewde 

die zich van oudsher meer bezighield met het bieden van ondersteuning die gerelateerd is aan 

zorg. Deze aanbieder geeft aan ondersteuning vanuit de gemeente te kunnen gebruiken bij het 

realiseren van dit uitgangspunt. Dat betekent overigens niet dat de betreffende aanbieder op dit 

moment nog helemaal niet bezig is met dit uitgangspunt. 

 

Activiteiten, werkzaamheden en het functioneren van de cliënt 

Met betrekking tot de activiteiten en werkzaamheden die cliënten uit kunnen voeren bij de 

gecontracteerde aanbieders blijkt dat de grotere aanbieders verschillende onderdelen hebben waar 

de cliënten geplaatst kunnen worden. Het aanbod bestaat onder andere uit techniek, industrie, 

metaalbewerking, horeca/catering, informatica en (kringloop)winkel. De kleinere aanbieder geeft 

aan geen vast aanbod te hebben, maar per cliënt te kijken welk pakket aan werkzaamheden ze 

kunnen samenstellen binnen de organisatie. Alle aanbieders geven aan dat de mogelijkheden van 

de cliënt, waaronder (werknemers)vaardigheden samen met de interesse en het doel van de cliënt 

leidend zijn voor het plaatsen van de cliënt. De aanbieders geven aan meer eisen te stellen aan de 

cliënten die een dienstverband beschut werk hebben dan aan de cliënten met een indicatie voor 

arbeidsmatige dagbesteding. De arbeidsmatige dagbesteding is voor de cliënt een meer 

vrijblijvende vorm van participatie in vergelijking met beschut werk. Als uit het functioneren van de 

cliënt blijkt dat de indicatie van de cliënt niet past bij het niveau van functioneren en de 
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mogelijkheden van de cliënt dan zijn de geïnterviewde aanbieders bereid daarover contact op te 

nemen met de gemeente. Wel geven de geïnterviewden aan dat zij hierop niet altijd respons 

krijgen vanuit de gemeente. 

 

Werken aan ontwikkeling van de cliënt 

De geïnterviewde aanbieders werken elk op hun eigen manier aan de ontwikkeling van de cliënt. 

Een van de aanbieders zegt met name te sturen op werknemersvaardigheden. Afhankelijk van deze 

voortgang is vervolgens uitbreiding van de indicatie of doorstroom naar een andere vorm van 

participatie mogelijk. De begeleiding en de bewaking van de voortgang van de ontwikkeling vindt 

voor een groot deel plaats op de werkplek. Dit geldt laatste geldt voor alle aanbieders. Twee van 

de aanbieders geven aan ook periodiek evaluaties te organiseren waarbij de voortgang wordt 

besproken. De frequentie van deze evaluaties verschilt per aanbieder. De ene aanbieder 

organiseert structureel per kwartaal een evaluatie, de andere aanbieder laat de frequentie ook 

mede afhankelijk zijn van het functioneren van de cliënt. De kleinste aanbieder geeft aan dat apart 

georganiseerde evaluaties alleen plaatsvinden als daar aanleiding voor is gezien door de constant 

aanwezige begeleider(s) op de werkvloer. Een van de aanbieders geeft verder aan zelf een manier 

te hebben gevonden om de cliënt te motiveren en belonen om zijn mogelijkheden zoveel mogelijk 

te benutten. Deze aanbieder heeft een vergoeding ingevoerd voor cliënten arbeidsmatige 

dagbesteding die meer dan 4 dagdelen per week aanwezig zijn. De vergoeding bestaat uit een 

bedrag per dagdeel. Een andere aanbieder geeft aan de nadruk vooral te willen leggen op het 

aansluiten bij de cliënt en zijn interesses en mogelijkheden. Het wel of niet verdienen met arbeid 

wordt door deze aanbieder als daaraan ondergeschikt gezien. Een aanbieder werkt samen met een 

school voor speciaal (voortgezet) onderwijs. Op die manier krijgen cliënten met een indicatie voor 

dagbesteding of beschut de kans om een opleiding te volgen en hetgeen zij leren meteen in te 

zetten in de praktijk. De aanbieder geeft aan dat het animo groot is onder de cliënten en dat 

vrijwel elke cliënt daaraan deelneemt. Vooral bij jonge cliënten probeert men hierop te sturen. 

Naast doorstroom naar een andere vorm van participatie wordt bij deze aanbieder de uitstroom 

naar regulier onderwijs ook regelmatig als resultaat gezien.  

 

De geïnterviewde aanbieders geven verder aan dat zij bij de ontwikkeling van de cliënt tevens een 

rol zien voor de gemeente. Zij geven aan dat zij van mening zijn dat de gemeente op dit moment 

te weinig stuurt en/of bijdraagt aan de ontwikkeling van de cliënt. Zij bedoelen hiermee dat de 

gemeente zich te weinig bezighoudt met monitoring van de voortgang van de cliënt en de wijze 

waarop de aanbieders hierop inzetten. Voor wat betreft de cliënten met een indicatie voor 

arbeidsmatige dagbesteding waarbij de afdeling SWT is betrokken wordt aangegeven dat er 

gedurende de looptijd van de indicatie niet wordt gevraagd naar de voortgang van de cliënt, dit 

wordt enkel gedaan bij een herbeoordeling. Een van de aanbieders geeft aan dat zij bij de start en 

tijdens de looptijd van de indicatie door middel van gestandaardiseerde zorgplannen en 

evaluatieformulieren een terugkoppeling kunnen en willen geven, zij zien dit ook als een kans op 

zich als aanbieder te profileren en de kwaliteit van de geleverde ondersteuning aan te tonen. Dit 

wordt ook benoemd door een van de andere aanbieders. Daarbij benoemen zij ook dat zij het lastig 

vinden dat zij bij het doorgeven van de indicatie arbeidsmatige dagbesteding door de gemeente 

weinig tot geen informatie over de cliënt en het doel van de ondersteuning krijgen. Alle aanbieders 

geven verder aan dat het contact met de wijkteams in het algemeen moeizaam verloopt en dat de 

respons op verzoeken tot bijstelling of verlenging van de indicatie in sommige gevallen 

bureaucratisch worden behandeld. Daarbij zien zij kennisverschil tussen de verschillende 

medewerkers. De aanbieders benadrukken dat dit per wijkteam en medewerker verschilt en dat er 

dus ook voorbeelden zijn waarbij het contact goed is geweest. Desondanks blijven zij hier 

verbetermogelijkheden zien voor de gemeente. De aanbieders zijn allen tevreden over de 

samenwerking met de consulent beschut werk. Zij noemen hierbij de korte lijnen, het constructief 

mee denken en het regelmatige contact als prettig en belangrijk. Zij zien dit daarom als voorbeeld 

voor hoe de samenwerking zou moeten zijn.  
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De Almeerse inrichting en werkwijze in het algemeen 

De geïnterviewde aanbieders geven aan dat zij de keuzes die de gemeente Almere heeft gemaakt 

bij de inkoop van arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk begrijpen in relatie tot de 

ontwikkelingslijn voor de toeleiding richting arbeid die de gemeente Almere wil realiseren. De 

aanbieders geven echter ook aan dat zij deze inzet op de ontwikkeling in de praktijk niet als 

zodanig duidelijk terugzien in het handelen van de gemeente. Hier zien die aanbieders dan ook 

punten voor verbetering zoals reeds beschreven in de vorige alinea. Een van de aanbieders 

benadrukt verder dat hoewel zij veel verbeterpunten zien, zij toch van mening zijn dat de huidige 

inrichting goed is. Het gaat wat hen betreft nog om het ‘finetunen’ van de precieze werkwijze. Wel 

noemt men het lastig dat arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk niet dezelfde 

contactpersonen hebben. Zij zien hiervoor een oplossing in casemanagement aan de kant van de 

gemeente, mede gelet op de korte lijnen die zij wensen in de samenwerking. Een van de 

aanbieders geeft verder met betrekking tot beschut werk aan dat zij niet voornemens zijn om de 

dienstverbanden beschut werk om te zetten naar dienstverbanden voor onbepaalde tijd. Dit ligt 

niet aan de betreffende cliënten, maar aan de manier waarop de financiering plaats vindt. De 

financiering van deze plekken wordt voor nu toereikend geacht, maar men maakt zich zorgen voor 

de veranderingen die hier mogelijk in de toekomst in plaats zullen vinden als er vanuit het Rijk of 

binnen de gemeente andere besluiten genomen gaan worden. Derhalve gaat men alleen akkoord 

met dienstverbanden voor bepaalde tijd. Verder wordt door een van de aanbieders benoemd dat zij 

op dit moment nog weinig doorstroom zien van arbeidsmatige dagbesteding naar beschut werk. Zij 

geven aan dat dit niet zozeer komt doordat de cliënt weinig mogelijkheden heeft, maar ook doordat 

er slechts een beperkt aantal plekken voor beschut werk is.  

5.4. Afweging van de Almeerse praktijk 

Om te komen tot een afweging van de Almeerse praktijk zullen de in dit hoofdstuk geformuleerde 

resultaten getoetst worden aan de uitgangspunten zoals die zijn geformuleerd in het 

toetsingskader. Nadat dit is gedaan wordt er verantwoording afgelegd over de gebruikte 

onderzoeksmethoden voor het in beeld brengen van de Almeerse praktijk.  

 

Afweging van de resultaten aan het toetsingskader 

 De gekozen voorziening is afgestemd op de behoeften, persoonskenmerken en 

mogelijkheden van de betrokkene 

Gelet op dit uitgangspunt is het als positief aan te merken dat het onderzoek in het kader van 

arbeidsmatige dagbesteding en/of beschut werk in alle gevallen start met een gesprek met de 

cliënt en andere betrokkenen. De inhoud en plek van het gesprek lijkt wel te wisselen. Vanuit de 

afdeling SWT is het positief dat in het gesprek alle leefgebieden aan de orde komen. De consulent 

beschut werk betrekt dan weer juist ook de school van de betrokkene. Ook is het positief dat er 

naast dit gesprek ook andere onderzoeksactiviteiten plaats vinden, zoals het opvragen van 

dossierstukken of afstemming met andere instanties. Gedurende het onderzoek blijken de 

mogelijkheden en interesses van de cliënt centraal te staan. Tegelijk wordt de kanttekening 

geplaatst dat het kennisniveau van de medewerkers onderling sterk verschilt en dat er 

medewerkers zijn die moeite hebben met het maken van de juiste afwegingen en/of het inschatten 

van de mogelijkheden van de cliënt naar aanleiding van alle informatie. Ook zou er geen sprake 

zijn van een uniforme werkwijze. Dit laatste blijkt tevens uit het dossieronderzoek waarbij is 

gebleken dat de verslaglegging en motivering voor de gekozen voorziening regelmatig ontbreekt. 

Uit de interviews blijkt dat er verbeterpunten zijn ten aanzien van de samenwerking tussen de 

afdeling SWT en de afdeling Sociale Zaken. Hoewel de samenwerking wel beter is geworden in het 

afgelopen jaar, wordt nog ervaren dat de medewerkers vooral werken vanuit hun eigen rol en dat 

er niet samen op zoek wordt gegaan naar de meest passende oplossing voor de cliënt. In het kader 

van dit uitgangspunt kan dit zeker gezien worden als verbeterpunt, evenals het besteden van 

aandacht aan het kennisniveau en de uniformiteit.  
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 De eigen mogelijkheden worden versterkt en het aanwezige potentieel wordt benut 

Alle medewerkers van de gemeente en de gecontracteerde partijen achten de mogelijkheden en 

interesses van de cliënt leidend voor de werkzaamheden die de cliënt uit gaat voeren. Er blijkt veel 

keuze te zijn in aanbieders en werkzaamheden. Desondanks blijkt de gekozen voorziening niet 

altijd volledig aan te sluiten bij het aanwezige potentieel van de cliënt. Hiervoor wordt de beperkte 

beschikbaarheid van plekken voor beschut werk als reden opgegeven. Als de cliënt eenmaal aan de 

slag is bij de gecontracteerde aanbieder is hetgeen de aanbieder precies van de cliënt verwacht 

afhankelijk van de indicatie die de cliënt heeft. Bij een dienstverband voor beschut werk liggen de 

verwachtingen hoger. De aanbieders monitoren de voortgang van de cliënt met name door middel 

van begeleiding op de werkvloer. Een deel van de aanbieders werkt met periodieke, vooraf 

geplande evaluaties waarbij de frequentie wisselt per aanbieder. In het kader van dit uitgangspunt 

is het positief dat aanbieders zich bezighouden met de monitoring van de voortgang van de cliënt. 

Van de onderzochte aanbieders is er echter ook een aanbieder die hier minder planmatig mee om 

gaat. Hier lijkt dan ook geen sprake te zijn van uniformiteit. Uit de interviews blijkt dat de 

gemeente tot op heden ook niet vraagt om een uniforme manier van evaluatie en verantwoording 

van hetgeen aanbieders op cliëntniveau doen om het aanwezige potentieel te benutten. De 

consulent beschut werk houdt periodiek een evaluatie op de werkplek, ook tijdens de looptijd van 

het dienstverband. De medewerkers van de afdeling SWT zien de cliënt enkel na afloop van de 

indicatie en vragen dan in de meeste gevallen op wat er in de afgelopen periode is gedaan. De 

werkwijze van de consulent beschut werk wordt als voorbeeld gezien door de aanbieders. Dit komt 

ook met name door de korte lijnen in de communicatie met de consulent. In het kader van dit 

uitgangspunt lijkt deze manier van samenwerken met de aanbieders ook de voorkeur te hebben 

omdat er vanuit de kant van de gemeente op deze wijze ook meer inzicht is in hetgeen de 

aanbieders in de praktijk doen.  

 

 Er wordt waar mogelijk ingezet op (ontwikkeling richting) een betaalde baan 

Met de interviews is gebleken dat er door de medewerkers van de afdeling SWT minder door wordt 

gevraagd op zaken als werknemersvaardigheden terwijl deze wel van belang zijn in het kader van 

dit uitgangspunt. Tevens is gebleken dat er verbetering mogelijk is ten aanzien van het vanuit de 

kant van de gemeente formuleren van doelen van de cliënt. Ook dit is gebleken tijdens het 

dossieronderzoek. Dit heeft invloed op de mogelijkheden voor monitoring van de voortgang van de 

cliënt zoals reeds aangegeven onder het vorige uitgangspunt. Daartegenover staat wel dat 

gebleken is dat aanbieders zelf ook initiatieven hebben opgezet om de ontwikkeling richting een 

betaalde baan te stimuleren, zoals een beloningssysteem of het aanbieden van scholing. In 

hoeverre een aanbieder zich bezighoudt met de toeleiding naar werk lijkt te verschillen. Er zijn 

namelijk ook aanbieders die zich meer focussen op zorg en die ten aanzien van de toeleiding naar 

werk nog ondersteuning of inpunt nodig hebben van de gemeente om dit te realiseren. Dit hoeft 

niet per se een minpunt te zijn omdat verscheidenheid in aanbieders ook noodzakelijk is om goed 

aan te sluiten bij de mogelijkheden van de cliënt. Tegelijk is het daarbij wel noodzakelijk dat de 

medewerkers van de gemeente die het gesprek met de cliënt voeren weten wat elke aanbieder te 

bieden heeft zodat zij hier rekening mee kunnen houden. Hierin blijkt nog een verbetering mogelijk 

te zijn volgens de medewerkers van de afdeling SWT, hetgeen bij dit uitgangspunt van belang is. 

In het kader van dit uitgangspunt is ook van belang dat er gebleken is dat er aanbieders zijn die 

geen contracten voor onbepaalde tijd willen bieden voor beschut werk. Hoewel cliënten door de 

aanbesteding makkelijk te plaatsen zijn voor beschut werk, bestaat wel het risico dat cliënten na 

twee jaar betaalde arbeid weer terugvallen op arbeidsmatige dagbesteding.  

 

 De voorzieningen dragen bij aan de onderlinge betrokkenheid van burgers  

Er lijken bij de aanbesteding met name aanbieders te hebben ingeschreven die al voorafgaand aan 

de aanbesteding al jaren een vorm van dagbesteding of beschut werk (SW) boden. Uit de 

werkzaamheden die worden geboden blijkt dat een deel van de werkzaamheden voortkomen uit 

reguliere marktopdrachten en/of een commerciële component bevatten, waar nodig met 

klantencontact. Dit zorgt ervoor dat er een link is tussen de werkzaamheden en de samenleving. 

Dit is als positief aan te merken ten aanzien van dit uitgangspunt omdat de cliënten op deze 

manier ook daadwerkelijk mee doen in de samenleving. Tevens is gebleken dat de lokale 
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ondernemers en werkgevers niet mee doen met een aanbesteding, wellicht omdat zij zich niet 

speciaal richten op deze doelgroepen. In de praktijk zijn er in het afgelopen jaar echter wel 

gevallen geweest waarbij er werkgevers waren die bereid waren een cliënt uit deze doelgroep een 

plek te bieden. Gelet op dit uitgangspunt is het zeker gewenst daar ruimte voor te geven. 

 

Methodologische verantwoording 

Er is een combinatie van onderzoeksmethoden gebruikt om de Almeerse praktijk in beeld te 

brengen. De kwantitatieve analyse van de Almeerse praktijk dient daarbij vooral ter illustratie van 

de omvang van deze voorzieningen in de gemeente Almere, waaronder het aantal cliënten en 

aanbieders. Deze informatie geeft wat meer inzicht in de praktijk die in beeld wordt gebracht met 

de andere onderzoeksmethoden. Het dossieronderzoek biedt vervolgens inzicht in hetgeen er in de 

praktijk op cliëntniveau wordt gedaan. Door deze methode te gebruiken als voorbereiding en 

aanvulling op de interviews worden de uitspraken die met de interviews zijn gedaan ook 

verifieerbaar. 

 

De interviews die in het kader van het onderzoek zijn gedaan bieden veel inzicht in de gang van 

zaken in de dagelijkse praktijk en zijn dan ook heel bruikbaar. Het aantal respondenten vanuit de 

participatieadviseurs is in verhouding tot het aantal participatieadviseurs als laag aan te merken. 

Voor de betrouwbaarheid van de uitkomsten van deze interviews was het beter geweest om meer 

interviews te houden met deze groep. Door de hoge werkdruk in de wijkteams was dit echter niet 

gewenst. Van belang is dat er geen sprake is van tegenstrijdigheid in uitspraken van de 

participatieadviseurs bij de gehouden interviews. De door gedane uitspraken worden daarnaast 

ondersteund door de uitkomsten van het dossieronderzoek, hetgeen de betrouwbaarheid van deze 

uitspraken vergroot. Voor de interviews met de aanbieders is gekozen voor het interviewen van 

drie aanbieders, hetgeen een derde van alle aanbieders met cliënten van de gemeente Almere 

betreft. Terwijl er drie aanbieders met elk een verschillend karakter zijn geïnterviewd, geven de 

door hen gedane uitspraken toch een eenduidig beeld van de dagelijkse praktijk, zonder dat daarbij 

sprake is van onverklaarbare tegenstrijdigheden of nieuwe informatie. Daarom wordt het aantal 

interviews dat bij de aanbieders is afgelegd als voldoende aangemerkt om representatief te zijn 

voor alle aanbieders met cliënten in de gemeente Almere. De resultaten uit alle verschillende 

onderzoeksmethoden spreken elkaar niet tegen maar versterken elkaar. Hierdoor kan 

verondersteld worden dat er naar aanleiding van deze onderzoeksresultaten de juiste conclusies 

getrokken kunnen worden, hetgeen betekent dat de resultaten valide zijn.  
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Hoofdstuk 6: Conclusie en aanbevelingen 
 

In dit hoofdstuk wordt de centrale vraag van dit onderzoek beantwoord en worden er 

aanbevelingen gedaan voor de gemeente Almere.  

6.1. Conclusie en discussie 

De centrale vraag van dit onderzoek luidt als volgt:  

In hoeverre leidt de Almeerse inrichting en werkwijze ten aanzien van arbeidsmatige dagbesteding 

en beschut werk tot passende ondersteuning, gericht op toeleiding naar werk? 

 

In deze paragraaf zal er eerst antwoord gegeven worden op de centrale vraag van dit onderzoek.  

 

Conclusie 

Voor beantwoording van de centrale vraag van dit onderzoek is in het theoretisch kader eerst 

onderzocht wat er onder passende ondersteuning ten aanzien van arbeidsmatige dagbesteding en 

beschut werk verstaan kan worden. Dit heeft geresulteerd in het volgende toetsingskader: 

 De gekozen voorziening is afgestemd op de behoeften, persoonskenmerken en 

mogelijkheden van de betrokkene 

 De eigen mogelijkheden worden versterkt en het aanwezige potentieel wordt benut 

 Er wordt waar mogelijk ingezet op (ontwikkeling richting) een betaalde baan 

 De voorzieningen dragen bij aan de onderlinge betrokkenheid van burgers  

 

Er is in het onderzoek achtereenvolgens aandacht geweest voor strategische, tactische en 

operationele aspecten. Hierbij is gebleken dat de Almeerse beleidsuitgangspunten aansluiten bij 

hetgeen er van gemeenten wordt verwacht in het kader van de Participatiewet en de Wmo 2015. 

De inrichting en werkwijze en de uitwerking daarvan in de praktijk zullen per uitgangspunt uit het 

toetsingskader besproken worden. 

 

 De gekozen voorziening is afgestemd op de behoeften, persoonskenmerken en 

mogelijkheden van de betrokkene 

Er is gebleken dat men bij de inrichting en werkwijze rondom arbeidsmatige dagbesteding en 

beschut werk dit uitgangspunt heeft willen nastreven. In de praktijk staat dit uitgangspunt in de 

contacten met de cliënt door de aanbieders en de gemeente dan ook centraal. Tegelijk is gebleken 

dat er de praktijk ook een aantal punten van zorg zijn die het volledig tot zijn recht brengen van dit 

uitgangspunt nog belemmeren. Daarbij gaat het ten aanzien van de gemeentelijke professionals 

om het beschikken over de juiste kennis en vaardigheden om binnen de discretionaire ruimte die 

de gemeentelijke regelgeving geeft, de juiste afwegingen te maken. In het verlengde daarvan ligt 

het missen van een uniforme werkwijze en de aandachtspunten ten aanzien van de beperkte 

samenwerking tussen de verschillende afdelingen van de gemeente. 

 

 De eigen mogelijkheden worden versterkt en het aanwezige potentieel wordt benut 

Het feit dat zowel de professionals van de gemeente als de gecontracteerde aanbieders er naar 

streven om de voorziening af te stemmen op de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden 

van de betrokkene is een goed startpunt met betrekking tot dit uitgangspunt. Tegelijk blijkt dat het 

aansluiten bij het aanwezige potentieel bemoeilijkt wordt door het beperkte aantal plekken voor 

beschut werk en de beperkte eisen die gesteld worden aan de gecontracteerde aanbieder ten 

aanzien van het monitoren van de voortgang van de cliënt. Ook de werkwijze van de gemeente is 

op dit moment slechts beperkt gericht op het monitoren van de voortgang en het samenwerken 

met de aanbieder en andere afdelingen om het aanwezige potentieel te blijven benutten.  

 

 Er wordt waar mogelijk ingezet op (ontwikkeling richting) een betaalde baan 

De gecontracteerde aanbieders geven aan te werken aan werknemersvaardigheden en enkele van 

de aanbieders hebben daarvoor zelf instrumenten of ondersteunende diensten gerealiseerd. Door 
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de beperkte monitoring vanuit de kant van de gemeente is niet duidelijk of elke aanbieder evenveel 

aandacht aan dit uitgangspunt besteed. Vanuit de kant van de gemeente blijkt dat met name de 

medewerkers van de afdeling SWT niet allemaal op dezelfde wijze en in dezelfde mate met dit 

uitgangspunt bezig zijn. Ten aanzien van dit uitgangspunt is verder van belang dat het door de 

aanbesteding relatief eenvoudig is om iemand met een indicatie voor beschut werk te plaatsen. 

Tegelijk zijn er door de aanbesteding ook belemmeringen voor het realiseren van dit uitgangspunt. 

 

 De voorzieningen dragen bij aan de onderlinge betrokkenheid van burgers  

De gemeente Almere wil dit uitgangspunt conform het eigen beleid met name realiseren door 

middel van lagere (niet-arbeidsmatige) vormen van participatie. Ten aanzien van arbeidsmatige 

dagbesteding en beschut werk is er gelet op dit uitgangspunt van belang dat de aanbesteding met 

name aanbieders heeft aangetrokken die specifiek met deze doelgroep werken. In de praktijk zijn 

er in het afgelopen jaar echter wel gevallen geweest waarbij lokale ondernemers of werkgevers 

bereid waren een cliënt uit deze doelgroep een plek te bieden. Binnen de aanbesteding is daar 

eigenlijk geen ruimte voor.  

 

Naar aanleiding van het onderzoek kan geconcludeerd worden dat in de gemeente Almere de juiste 

uitgangspunten worden nagestreefd om te komen tot passende ondersteuning ten aanzien van 

arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk die gericht is op de toeleiding naar werk. Ook in de  

praktijk wordt beoogd het juiste te doen, al is de huidige inrichting en werkwijze hier op een aantal 

punten nog onvoldoende op gericht. Om te komen tot passende ondersteuning die gericht is op de 

toeleiding naar werk ten aanzien van arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk wordt het 

daarom aanbevolen om wijzigingen door te voeren in de huidige inrichting en werkwijze.  

 

Discussie 

Wat de onderzoeksresultaten laten zien is dat de wijze waarop beleid wordt vertaald naar 

uitvoering cruciaal is als het gaat om het behalen van het beoogde resultaat. Daar liggen voor de 

gemeente Almere dan ook de mogelijkheden voor verbetering. De onderzoeksresultaten moeten 

echter ook beoordeeld worden in hun context. De resultaten zijn te verklaren vanuit de omvang 

van de decentralisaties. Gemeenten kregen er zodanig veel taken bij die zij in moesten passen in 

hun bestaande takenpakket en structuur, dat het niet vreemd is dat er ruim anderhalf jaar later 

vooral ten behoeve van de uitvoering nog mogelijkheden voor verbetering zijn. Na de feitelijke 

overdracht van de taken en verantwoordelijkheden (de transitie) komt er nu ruimte om in de 

praktijk aan de slag te gaan met de transformatie die met de decentralisatie was beoogd. Het is 

daarbij te hopen dat de Rijksoverheid de gemeenten ook de ruimte gaat geven om over te gaan tot 

transformatie, zonder daarbij vroegtijdig over te gaan tot bemoeienis bij de uitvoering van de 

gedecentraliseerde taken. 

 

Beperkingen van het onderzoek 

Het was aanvankelijk de bedoeling om na de beschrijving en evaluatie van de Almeerse inrichting 

een vergelijking te maken met de inrichting van andere gemeenten om zo te komen tot 

aanbevelingen voor de Almeerse inrichting. Gedurende het onderzoek bleek dat echter dat er voor 

de gemeente Almere eerst nog verbeteringen door te voeren zijn om de eigen inrichting zoals 

beoogd uit te voeren. Daarom is ervoor gekozen om de focus van het onderzoek te leggen op 

alleen de inrichting en werkwijze van de gemeente Almere. Dat maakt ook dat bepaalde 

inrichtingsaspecten zoals bijvoorbeeld de aanbesteding en de juridische randvoorwaarden daarvan 

zoals die voor een vergelijkend onderzoek van groot belang zouden zijn, uiteindelijk minder 

aandacht hebben gekregen binnen het onderzoek.  

Dit onderzoek heeft zich conform de vraagstelling alleen gericht op arbeidsmatige dagbesteding en 

beschut werk. Het is naar aanleiding van dit onderzoek dan ook niet te zeggen in hoe de inrichting 

van deze voorziening zich verhoudt tot de andere participatievoorzieningen die de gemeente 

Almere kent en of er in andere participatievoorzieningen wellicht ook cliënten zijn geplaatst 

waarvoor arbeidsmatige dagbesteding of beschut werk passender zou zijn geweest.  
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6.2. Aanbevelingen en advies 

In deze paragraaf worden een aantal aanbevelingen gedaan die vervolgens verder uitgewerkt 

worden in een advies voor de gemeente Almere. 

 

Aanbevelingen 

Gelet op de uitkomsten van dit onderzoek worden er ten aanzien van de inrichting en werkwijze 

rondom arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk in de gemeente Almere, de volgende 

aanbevelingen gedaan voor het komen tot passende ondersteuning: 

1. Meer aandacht voor monitoring van de voortgang van de cliënt  

2. Intensivering van de samenwerking tussen afdelingen en met de aanbieders 

3. Onderzoeken van mogelijkheden om lokale ondernemers en werkgevers te betrekken 

 

Aanbeveling: periodiek monitoren van de voortgang van de cliënt  

Binnen de huidige werkwijze wordt de voortgang van de cliënt slechts beperkt gemonitord. Elke 

gecontracteerde aanbieder houdt de voortgang van de cliënt op eigen wijze bij. Ook de 

professionals van de gemeente doen dit elk op eigen wijze en in verschillende mate. Om meer te 

kunnen sturen op de beoogde resultaten van de ingezette voorziening wordt geadviseerd om op 

een meer systematische wijze aandacht te besteden aan de voortgang van de cliënt. Daarbij valt te 

denken aan het instellen van periodieke evaluaties met de gemeente, de aanbieder en de cliënt of 

het in elk geval periodiek opvragen van voortgangsinformatie bij de aanbieder. Om de voortgang te 

kunnen monitoren is ook van belang dat de startsituatie en de doelen van de cliënt duidelijk 

worden vastgelegd.  

 

Aanbeveling: intensivering van de samenwerking tussen afdelingen en met de aanbieders 

Arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk is bij de gemeente bij verschillende afdelingen 

ondergebracht terwijl bij de aanbesteding zodanig veel overlap in doel en doelgroepen is gezien dat 

het onder één perceel is aanbesteed. Het kan dan ook niet anders dan dat beide afdelingen in de 

praktijk veel met elkaar te maken hebben. Desondanks is gebleken dat nog regelmatig vooral 

vanuit de eigen rol wordt gewerkt binnen de eigen afdeling. Het ’schot’ tussen de afdelingen is 

echter niet in het belang van de cliënt. Daarom wordt geadviseerd om de samenwerking tussen de 

afdelingen te intensiveren door bijvoorbeeld casuïstiekbesprekingen en/of periodieke 

werkoverleggen. Hier kunnen de medewerkers van de afdelingen ook de aanwezige kennis met 

elkaar delen en dus van elkaar leren en waar nodig de gehanteerde werkwijze uniformeren. In het 

kader van het intensiveren van de samenwerking met aanbieders is het ook aan te bevelen om nog 

een stap verder te gaan en vaste personen aan te stellen die zich bezighouden met arbeidsmatige 

dagbesteding en beschut werk zodat de aanbieders ook een vast inhoudelijk aanspreekpunt hebben 

en ze zich niet steeds tot een van de 16 wijkteams hoeven te wenden. 

 

Aanbeveling: onderzoeken van mogelijkheden om lokale ondernemers en werkgevers te betrekken 

De aanbesteding heeft voornamelijk organisaties aangetrokken die zich speciaal op de doelgroep 

met een beperking richt. Tegelijk is gebleken dat er in de praktijk ook lokale ondernemers en/of 

werkgevers zijn die een plek voor arbeidsmatige dagbesteding of beschut werk willen bieden. De 

aanbesteding biedt deze ruimte in principe niet omdat er na een aanbesteding alleen gewerkt 

wordt met gecontracteerde partijen. De aanbesteding heeft als voordeel dat partijen vooraf hebben 

ingestemd met het bieden van beschutte werkplekken en plekken voor arbeidsmatige 

dagbesteding. Dit maakt dat het plaatsen van de cliënt relatief makkelijk verloopt. Een 

aanbesteding heeft dus zeker voordelen. Tegelijk is ook gebleken dat een deel van de 

gecontracteerde aanbieders nog niet bereid is om voor beschut werk dienstverbanden voor 

onbepaalde tijd af te sluiten, terwijl de lokale ondernemers en werkgevers die zich in de praktijk 

zelf hebben gemeld wel gemotiveerd waren om die ene cliënt een plek te bieden. Dit maakt dat er 

geadviseerd wordt om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om lokale ondernemers en 

werkgevers te betrekken bij de doelgroep van arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk.  
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Advies: veranderen wat nodig is 

Om de geformuleerde aanbevelingen hanteerbaar te maken in de praktijk worden de 

aanbevelingen verder uitgewerkt in een advies waarin aandacht is voor de wijze waarop de 

veranderingen gerealiseerd kunnen worden. In de lijn van de titel van het beleidsplan sociaal 

domein van de gemeente Almere voor 2016 tot 2018 wordt bij dit advies het standpunt ingenomen 

dat veranderd moet worden wat nodig is, ook in de uitvoering.  

 

Gelet op de drie geformuleerde aanbevelingen wordt allereerst geadviseerd om op korte termijn 

prioriteit te geven aan de intensivering van de samenwerking tussen de verschillende afdelingen 

die in de dagelijkste praktijk betrokken zijn bij arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk. In de 

optiek van de onderzoeker zou deze intensivering zo ver moeten gaan dat er vaste medewerkers 

worden aangesteld die zich in hoofdzaak alleen met arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk 

bezighouden. Door hiervoor medewerkers te selecteren van beide afdelingen wordt het nu nog 

bestaande ’schot’ tussen beide afdelingen opgeheven, hetgeen ook aansluit bij de wijze waarop 

arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk zijn aanbesteed. Het aanstellen van vaste 

medewerkers die zich bezighouden met arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk maakt het 

tevens gemakkelijker om de noodzakelijke kennis bij de medewerkers op peil te houden en deze 

kennis onderling uit te wisselen.  

 

Er wordt daarbij geadviseerd het team met vaste medewerkers voor arbeidsmatige dagbesteding 

en beschut werk zoveel mogelijk te centraliseren. De onderlinge samenwerking tussen de 

afdelingen kan hiermee effectiever ingericht worden dan wanneer men verspreid wordt over 

wijkteams. Daar komt bij dat de instroom in de betreffende voorzieningen niet zodanig hoog is dat 

er in elk wijkteam iemand nodig is die zich hoofdzakelijk richt op arbeidsmatige dagbesteding en 

beschut werk. Met een centralisering is dus sprake van een herverdeling van de bestaande taken 

en medewerkers, hetgeen niet hoeft te leiden tot hogere uitvoeringskosten. Het centraliseren van 

de medewerkers die zich bezighouden met arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk zorgt er 

tevens voor dat het voor de aanbieders duidelijk is hoe zij de gemeente inzake deze voorzieningen 

kunnen bereiken, hetgeen een goed startpunt vormt voor verdere samenwerking.    

 

Zodra sprake is van een intensievere vorm van samenwerking is er een meer evenwichtige basis, 

die in de optiek van de onderzoeker noodzakelijk is voor het kunnen opzetten en vastleggen van 

een gezamenlijke werkwijze met betrekking tot het monitoren van de voortgang van de cliënt. Er 

wordt geadviseerd om de aanbieders te betrekken bij het opzetten van deze werkwijze. Door de 

werkwijze gezamenlijk op te zetten wordt er draagvlak gecreëerd voor uitvoering van deze 

werkwijze en wordt de bij de aanbieders aanwezige kennis benut. Samen met de aanbieders kan er 

gesproken worden over de manier waarop monitoring plaats vindt, de frequentie van eventuele 

evaluaties en de verantwoording daarvan. Om de monitoring van de voortgang zo effectief 

mogelijk te laten verlopen wordt geadviseerd om voor het vastleggen van de startsituatie en het 

beschrijven van de voortgang gebruik te maken van vooraf vastgelegde formats die door alle 

betrokkenen worden gebruikt. Dit zorgt voor eenduidigheid en uniformiteit en het voorkomt dat 

aanbieders geconfronteerd worden met een onnodig zware uitvoeringslast.  

 

Tenslotte wordt geadviseerd om parallel aan bovenstaande acties nader onderzoek te doen naar de 

mogelijkheden om lokale ondernemers en werkgevers te betrekken bij het verlenen van 

arbeidsmatige dagbesteding en/of beschut werk. Dit onderzoek zou breder getrokken kunnen 

worden door ook de toekomstbestendigheid van de huidige inrichting en eventuele alternatieven 

centraal te laten staan, waarbij in elk geval aandacht wordt besteed aan: 

o de juridische mogelijkheden of onmogelijkheden om naast de aanbesteding ook andere 

partijen de mogelijkheid te bieden om beschut werk of arbeidsmatige dagbesteding te 

bieden  

o het aantal plekken voor arbeidsmatige dagbesteding en/of beschut werk dat men verwacht 

te kunnen realiseren bij lokale ondernemers en werkgevers 
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Bijlage 1 

 

Ondersteuningsmodel Almere: Participeren naar vermogen 

 

 
Vanuit de geformuleerde uitgangspunten van Participeren naar Vermogen ontstaat het hierboven 

weergegeven model. Als het om participatie gaat is er een indeling te maken in:  

o inwoners die actief kunnen zijn (activerend) 

o inwoners die een arbeidsbeperking hebben en kunnen werken onder aangepaste 

beschermde omstandigheden (beschermd)   

o inwoners die kunnen werken, al dan niet met arbeidsbeperking en zich daarin kunnen 

ontwikkelen naar een functie op de arbeidsmarkt (op weg naar werk) 

o inwoners met een kleine afstand tot de arbeidsmarkt (naar werk) 

o inwoners die regulier werken onder reguliere omstandigheden (regulier werk)   

 

Dit is een letterlijke weergave van pagina 11 van het visiedocument ondersteuningsmodel 
participeren naar vermogen zoals opgenomen in de literatuurlijst 
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Bijlage 2 

 

Topiclijst ten behoeve van de interviews met professionals van de gemeente 

 

Achtergrond van de geïnterviewde 

1. Wat is je functie? 

 

2. Hoelang ben je werkzaam in deze functie bij de gemeente Almere? 

 

Kennis en instructie 

3. Ben je bekend met de beleidsuitgangspunten rondom arbeidsmatige dagbesteding en/of beschut 

werk? 

 

4. Op welke wijze ben je geïnformeerd over beleidsuitgangspunten ten aanzien van de 

voorzieningen arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk? 

 

5 Op welke wijze ben je geïnstrueerd over de wijkwerkwijze ten aanzien van het komen tot een 

toekenning voor de voorzieningen arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk? 

 

6. Op welke wijze ben je geïnformeerd over de andere participatievoorzieningen die de gemeente 

Almere kent?  

 

7. Heeft de informatie en instructie over arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk je 

voorbereid op hetgeen je nu in de praktijk tegen komt? 

 

8. Wat heb je ten aanzien van dit onderwerp nog nodig om de werk in de praktijk goed te kunnen 

doen? 

 

Het onderzoek 

9. Hoe komt de betrokken inwoner met een vraag voor een participatievoorziening bij jou terecht? 

10. Welke andere onderzoeksactiviteiten voer je uit voordat je tot een besluit komt? 

 

11. Met welke personen en/of instanties heb je contact om alle benodigde informatie te 

verzamelen? 

 

12. Wat bespreek je met de betrokken inwoner en/of zijn vertegenwoordigers? 

 

13. Op welke wijze maak je een inschatting van het aanwezige potentieel van de betrokken 

inwoner om zich verder te ontwikkelen richting reguliere arbeid?  

 

14. Vind je dat je op deze wijze voldoende in staat bent om een inschatting te maken van 

mogelijkheden van de betrokken inwoners om door te stromen naar reguliere arbeid? 

 

15. Wat heb je nodig om een (betere) inschatting te kunnen maken van de 

ontwikkelmogelijkheden van de betrokkene richting regulier werk? 

 

Motivering van de keuze voor de betreffende voorziening 

16. Welke afwegingen maak je voordat je tot een toekenning voor een van deze voorzieningen 

komt? 

 

17. Hoe bepaal je welke voorziening het meest passend is voor de betrokken inwoner? 
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18. Waar houd je rekening mee bij het bepalen van de omvang en duur van de toekenning voor de 

voorziening? 

 

19. Hoe bepaal je bij welke aanbieder de betrokken inwoner de arbeidsmatige dagbesteding of het 

beschut werk zal uitvoeren? 

 

De rol van de aanbieder/werkgever bij de ontwikkeling en toeleiding naar werk 

20. Wat weet je bij een toekenning over de feitelijke werkzaamheden c.q. activiteiten die de 

betrokken inwoner uit gaat voeren bij de arbeidsmatige dagbesteding of het beschut werk? 

 

21. Wat weet je bij een toekenning over de wijze waarop de aanbieder/werkgever de ontwikkeling 

van de betrokken inwoner gaat monitoren en stimuleren? 

 

22. Wat bespreek je met de aanbieder van arbeidsmatige dagbesteding of beschut werk voordat de 

betrokken inwoner daar aan de slag gaat? 

 

23. Hoe blijf je op de hoogte van de ontwikkeling van de betrokken inwoner en de mogelijkheden 

om door te stromen naar werk? 

 

Inrichting en aanbod 

24. Acht je het huidige aanbod van aanbieders van arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk 

toereikend? 

 

25. Wat maakt dat je het aanbod wel/niet toereikend acht? 

 

26. Wat vind je van de huidige inrichting en werkwijze rondom arbeidsmatige dagbesteding en 

beschut werk?  

 

27. Welke verbeterpunten zie jij voor de huidige inrichting van arbeidsmatige dagbesteding en 

beschut werk? 
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Bijlage 3 

Topiclijst deel 2 - ten behoeve van de interviews met de aanbieders 

 

Aard van de organisatie - reden van inschrijving bij aanbesteding 

1. Wat maakt dat deze organisatie zich in bij de aanbesteding heeft geschreven op het perceel voor 

arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk? 

 

2. Op welke percelen is bij de aanbesteding nog meer ingeschreven (denk aan: individuele 

begeleiding, niet- arbeidsmatige dagbesteding) 

 

3. Welke gemeentelijke participatievoorzieningen biedt deze organisatie nog meer? (denk aan: 

participatieplaatsen, vrijwilligerswerk, regulier werk met begeleiding) 

 

4. Zijn er ook cliënten die een vorm van dagbesteding of aangepast werk verrichten vanuit een 

wettelijke regeling buiten de verantwoordelijkheid van de gemeente? (denk aan Wajong, Wet 

Langdurige Zorg) 

 

Aansluiten bij de Almeerse uitgangspunten 

5. Is de organisaties bekend met de Almeerse beleidsuitgangspunten rondom arbeidsmatige 

dagbesteding en beschut werk? 

 

6. Op welke wijze heeft de organisatie zich op de hoogte gesteld van de betreffende 

beleidsuitgangspunten?  

 

7. Hebben deze beleidsuitgangspunten invloed gehad om de manier waarop arbeidsmatige 

dagbesteding en/of beschut werk vorm wordt gegeven binnen deze organisatie? 

a. Zo ja, op welke manier? 

b. Zo nee, wat maakt dat deze uitgangspunten geen invloed hebben gehad? 

 

Activiteiten en werkzaamheden en het functioneren van de betrokkene 

8. Welke activiteiten/werkzaamheden kunnen de cliënten hier uitvoeren? 

 

9. Zijn buurtbewoners/inwoners van Almere betrokken bij deze activiteiten/werkzaamheden? 

9a. Zo ja, hoe? 

 

10. Hoe wordt bepaald welke activiteiten en werkzaamheden de cliënt uit gaat voeren? 

 

11. Wordt er op de ‘werkvloer’ ten aanzien van de uit te voeren werkzaamheden onderscheid 

gemaakt tussen cliënten aan de hand van het type voorziening die de betrokkene toegekend heeft 

gekregen? 

11a. Waarom wel/niet? 

 

12. Hoe wordt bepaald welke mate van begeleiding nodig is bij de werkzaamheden/activiteiten? 

 

13. Acht u de door de gemeente toegekende voorziening over het algemeen passend voor de 

betreffende cliënt? 

a. Waarom wel/niet? 

 

14. Ziet u verschil in functioneren tussen de cliënten met een toekenning voor arbeidsmatige 

dagbesteding en de cliënten met een toekenning beschut werken?  

a. Zo ja, waar bestaat dat verschil uit? 

b. Zo nee, welke type toekenning heeft dan uw voorkeur? 
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Werken aan ontwikkeling van de betrokken inwoner 

15. Welke rol vindt u dat uw organisatie heeft ten aanzien van de ontwikkeling van de betrokkene? 

 

16. Hoe wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van de cliënt? 

 

17. Welke rol spelen de professionals van de organisatie hierin? 

 

18. Welke rol heeft de gemeente hierin? 

 

19. Hoe zijn de medewerkers hiervoor toegerust? 

 

20. Wat doet de organisatie als blijkt dat de cliënt meer of minder zou kunnen dan bij 

arbeidsmatige dagbesteding of beschut werk van hem wordt gevraagd? 

 

21. Zijn er op dit moment cliënten waarvan u verwacht dat zij op den duur door kunnen stromen 

naar een vorm van betaalde arbeid? 

 

De Almeerse inrichting en werkwijze 

22. Wat vindt u van de huidige inrichting en werkwijze rondom arbeidsmatige dagbesteding en 

beschut werk in Almere?  

 

23. Hoe ervaart u de werkwijze rondom toegang en indicatiestelling voor arbeidsmatige 

dagbesteding en beschut werk? 

 

24. Hoe ervaart u de samenwerking met de gemeente? 

 

25. Welke verbeterpunten ziet u ten aanzien van de inrichting en werkwijze van de gemeente 

Almere? 
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Bijlage 4 

Codeboom naar aanleiding van de interviews 

Voor het analyseren en structureren van de onderzoeksgegevens die met de interviews zijn 

verkregen is gebruik gemaakt van een codeboom. Bij het coderen zijn de uitgewerkte teksten eerst 

ingedeeld in categorieën en vervolgens in subcategorieën, waarna de teksten per onderwerp met 

elkaar zijn vergeleken. Door gebruik te maken van de codeboom is overzicht gecreëerd in de 

onderzoeksresultaten en worden thema’s die breder zijn dan één categorie ook zichtbaar. Er is een 

codeboom gemaakt naar aanleiding van de interviews met de professionals van de gemeente en 

een codeboom naar aanleiding van de interviews met de gecontracteerde aanbieders.  

NB: de originele opnamen en transcripten van de interviews zijn bewaard en op verzoek 

beschikbaar. 

 

Codeboom 1: naar aanleiding van de interviews met de professionals van de gemeente: 

 

Aansluiten bij de Almeerse uitgangspunten 

   Kennis van de Almeerse uitgangspunten 

  Inhoudelijke kennis van de materie 

  Informatieoverdracht binnen de organisatie 

  

Aansluiten bij de mogelijkheden van de cliënt 

  Onderzoeksactiviteiten 

   Gesprekken 

   Dossierstukken 

   Samenwerking met andere afdelingen 

  Beoordelen van de situatie 

   Inschatten van de mogelijkheden van de cliënt 

   Formuleren van doelen 

  Uniformiteit in werkwijze 

 

De keuze voor een voorziening 

   Beschikbaarheid van de voorziening 

  Samenwerking met andere afdelingen 

  Keuze van een aanbieder 

   Voorkeur van de cliënt 

   Bezoeken van de werkplek 

 

Samenwerking tussen gemeente en aanbieder 

  Afstemming met de aanbieder 

    Inhoud werkzaamheden 

   Mate van begeleiding 

   Beschrijven plan van aanpak 

  Frequentie van de contacten met de aanbieder 

  Kwaliteit van de ondersteuning 

   Monitoring voortgang 

   Evaluatie van ingezette ondersteuning    

 

De huidige inrichting en werkwijze 

  Omvang van het aanbod 

   Inzicht in het aanbod 

   Kwaliteit van het aanbod 

   Beschikbaarheid van werkplekken 

   Samenwerking 

   Samenwerking met andere afdelingen 

  Samenwerking met aanbieders 
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Codeboom 2: naar aanleiding van de interviews met de gecontracteerde aanbieders 

 

Aansluiten bij de Almeerse uitgangspunten 

  Kennis van de Almeerse uitgangspunten 

  Reden van inschrijving bij aanbesteding 

   Voorgeschiedenis van de organisatie 

   Doel en doelgroep van de organisatie 

 

Aansluiten bij de mogelijkheden van de cliënt 

  Aanbod van werkzaamheden 

  Totstandkoming van het aanbod 

   Variatie binnen het aanbod 

  Bepaling van de uit te voeren werkzaamheden  

   Doelen van de cliënt 

   Mogelijkheden van de cliënt 

    Voorkeur van de cliënt 

   Mate van begeleiding 

  Aanbod van ondersteunende diensten 

 

Werken aan ontwikkeling van de cliënt 

  Monitoring van de voortgang 

   Formuleren van doelen  

    Begeleiding op de werkplek 

   Evaluatiemomenten 

  Rolverdeling tussen aanbieder en gemeente 

   Verstrekken van cliëntinformatie 

   Sturing op resultaat 

   Samenwerking tussen gemeente en aanbieder 

      

De huidige inrichting en werkwijze 

  Aanbesteding en percelen 

  Samenwerking met de gemeente 

   Kennis van de medewerkers  

   Contact en bereikbaarheid 

    Sturing op resultaat 

  Toekomstperspectief 

    

 

    

     

    

 

   

   

   

 

 

 

 


