
Rapportage beschut werk

Vierde kwartaal 2020 Rijnmond

Tabel 1. Historie aantal aanvragen beschut werk en positief advies

6 14 18 22

Aantal Q4 2015 Q4 2017 Q4 2018 Q4 2019 Q3 2020 Q4 2020

Aanvraag totaal 3 128 279 437 551 583

Aanvraag met positief advies 3 103 224 365 460 483

% Aanvraag met positief advies 100% 80% 80% 84% 83% 83%

Tabel 2. Aantal aanvragen beschut werk (naar aanvrager) en advies vorig en huidig kwartaal

Aantal
Positief 

advies

Negatief

advies

Aantal 

aanvragen

Positief 

advies

Negatief

advies

Aantal 

aanvragen

Aanvraag gemeente 107 12 119 107 12 119

Aanvraag burger 353 79 432 376 88 464

Totaal 460 91 551 483 100 583

Grafiek 1. Aantallen geldige indicaties beschut werk Participatiewet en aantal werkzame personen

Volg ons Bronvermelding bij overname is verplicht. UWV Gegevensdiensten © april 2021

Aanvragen beschut werk participatiewet en advies UWV
Naast de banenafspraak biedt ook beschut werk een mogelijkheid om personen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Het 

gaat hierbij om personen die alleen kunnen werken in een ‘beschutte’ omgeving, onder aangepaste omstandigheden. Zij hebben meer 

(structurele) begeleiding en aanpassing van hun werkplek nodig dan van een reguliere werkgever is te verwachten. De banen van deze 

personen tellen niet mee voor de banenafspraak. UWV geeft een positief of negatief advies af naar aanleiding van een aanvraag.

Onderstaande tabel toont het aantal aanvragen aan het einde van het jaar vanaf 2015, samen met de laatste 2 kwartalen. Ook het 

aantal aanvragen dat een positief advies (en dus een indicatie beschut werk) krijgt van UWV wordt getoond. De aantallen zijn cumulatief, 

dit wil zeggen dat alle aanvragen worden opgeteld vanaf 2015. Er wordt geen rekening gehouden met ingetrokken adviezen of vervallen 

adviezen door bijvoorbeeld overlijden of AOW.

Sinds 1 januari 2015 kunnen gemeenten bij UWV een advies indicatie beschut werk aanvragen voor hun inwoners. Sinds 1 januari 2017 

hebben burgers dit recht zelf ook. 

Q3 2020 Q4 2020

Aantallen indicatie werk Participatiewet en aantal werkzame personen
Personen zijn werkzaam indien zij loon uit één of meerdere inkomstenverhoudingen ontvangen. Onderstaande grafiek toont het aantal 

werkzame personen met een geldige indicatie beschut werk Participatiewet zoals geregistreerd in het doelgroepregister
1
. 

Dit aantal is niet gelijk aan het aantal positieve adviezen op dezelfde datum. Dit komt omdat

a) er tijdsverschil is tussen het afgegeven advies en het verwerken in de betreffende systemen 

b) hier uitsluitend geldige indicaties worden meegeteld. Personen die zijn gepensioneerd, zijn overleden of waarvan de beschikking is 

vervallen worden niet geteld.
1 

Personen met een beschikking beschut werk Participatiewet staat officieel niet in het doelgroepregister. Wel worden zij gemonitord om aantallen te 

kunnen bepalen.
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