
Het advies indicatie beschut 
werk van UWV

Een burger is op uw gemeente aangewezen 
voor zijn re-integratie. U vermoedt dat hij wel 
kan werken, maar niet bij een reguliere 
werkgever. Komt de burger in aanmerking  
voor een indicatie beschut werk? U vraagt  
UWV om advies.

UWV deelt zijn kennis en ervaring graag met 
gemeenten, bijvoorbeeld in de vorm van een advies 
indicatie beschut werk.

Op basis van het advies van UWV kunt u de burger 
beargumenteerd een indicatie beschut werk geven. 
Hiermee kunt u hem doelgericht ondersteunen naar werk 
dat aansluit bij zijn mogelijkheden. Als UWV u adviseert om 
geen indicatie te geven, kunt u op basis van het advies 
bepalen wat wel een geschikte volgende stap zou zijn.

Wat onderzoekt UWV?
Kan de burger misschien meer dan arbeidsmatige 
dagbesteding? Meer dan het traject dat hij nu volgt, met 
behoud van uitkering? Als regulier werk nog  een brug te 
ver is, zou beschut werk dan een haalbaar doel of een 
goede tussenstap kunnen zijn? 

Voor dit advies onderzoekt UWV of de burger alleen kan 
werken in een beschutte omgeving onder aangepaste 
omstandigheden. Dat is zo als hij een aanpassing of een 
vorm van begeleiding nodig heeft die een reguliere 
werkgever niet kan bieden.

Voor wie is het advies bedoeld?
U vraagt het advies indicatie beschut werk aan voor  
een burger die voor zijn re-integratie op uw gemeente  
is aangewezen en die kan werken. Dat kan een burger  
zijn met een bijstandsuitkering, maar ook een niet-
uitkeringsgerechtigde. Er zijn aanwijzingen dat hij meer 
ondersteuning nodig heeft dan een reguliere werkgever 
kan bieden.

U vraagt het advies niet aan voor een burger die nog 
aanspraak kan maken op Wsw-werk. Dat is iemand met 
een geldige Wsw-indicatie. En u vraagt het advies ook  
niet aan voor iemand die helemaal niet kan werken.

Hoe kunt u het advies aanvragen?
U vraagt de dienst aan met het formulier ‘Aanvraag 
indicatie of advies’ op www.uwv.nl. Het ingevulde formulier 
en de eventuele bijlagen stuurt u naar de centrale postbus 
van UWV Dienstverlening aan gemeenten.

UWV
Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen voorbehouden.
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N.B. De burger kan ook zelf het advies aanvragen via 
www.uwv.nl. De beoordeling vindt op dezelfde manier 
plaats. Als de burger onder uw verantwoordelijkheid valt, 
wordt u door UWV geïnformeerd.

Wat kost deze dienst?
De indicatie banenafspraak is een wettelijke dienst 
gefinancierd door de Rijksoverheid. Er zijn voor uw 
gemeente geen kosten aan verbonden.

Wilt u meer weten?
Voor meer informatie over deze en andere diensten van 
UWV kunt u contact op nemen met de contactpersoon in 
uw arbeidsmarktregio.


