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beschut werk 2017

Geachte heer Verhoeven,

Op 12 juni 2017 hebben wij uw reactie ontvangen op het door ons gevraagde advies op de be-
leidsregels beschut wetk 2017.

Wij danken u hartelijk voor het uitgebrachte advies,

ln uw advies geeft u bij de uitgangspunten te kennen graag meer duidelijkheid te zien in de tek-
sten waar het gaat om professionele ondersteuning aan mensen uit de doelgroep welke bevoegd
zijn zelfstandig re-integratie instrumenten in te zetten. We hebben ervoor gekozen om in de inlei-
ding van de toelichting van de beleidsregels beschut werk de volgende zin op te nemen:
"Volledigheidshalve, willen wij opmerken dat wanneer de personen uit de doelgroep de mogelijk-
heid wordt geboden zelfstandig een re-integratie lnstrument in te zetten, zij zich altijd kunnen
laten bijstaan door professionele cliëntondersteuning."

Daarnaast, merkt u met recht op dat in artikel 2 van de beleidsregels voor Beschut Werk on.iuiste
percentages zijn bepaald, wanneer het gaat om de vastgestelde loonwaarde binnen een beschutte
werkplek. Zoals u voorstelt, hebben wij deze percentages aangepast naar 30% en 7Oo/o. Daarnaasl
hebben wij in dit artikel melding gemaakt van het feit dat mensen die van mening zijn in aanmer-
king te komen voor beschut werk, de mogelijkheid hebben om zonder tussenkomst van de ge-
meente een indicatie beschut werk aan te vragen bij het UWV.

Wij delen uw mening wanneer het gaat om spoedig tot een algemeen bindende overeenkomst voor
beschutte werkplekken te komen. Landelij k wordt er op dit moment intensief nagedacht over een
Centrale Participatieovereenkomst. Op het moment dat deze overeenkomst van kracht is, zal deze
ook van toepassing zijn op de mensen die binnen de gemeente Westland een contract voor be-
schutte werkplek uitvoeren.
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Ten slotte vraag u om de definitieve versie van de beleidsregels
mogelijk wenst te ontvangen. Wij zullen deze versie u toesturen
heeft vastgesteld,
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beschut werk 2017 zo spoedig
wanneer het college heeft deze

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïníormeerd.

H oo g achte n d,

bu rge ter en wethouders van Westland,
de burgemeester
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