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Wat is beschut werk

Wat is het?
Betaald werk voor mensen die alleen kunnen werken met intensieve begeleiding en/of 
aanpassingen

Informatie : https:www.beschutaandebak.nl, website ministerie SZW

Voorwaarde : kandidaat heeft positief advies beschut werk van het UWV

Aanvraag : via team beschut werk Gemeente of zelf d.m.v. formulier op UWV.nl

Voordelen : met advies kan intensieve begeleiding worden geboden door werkgever
(subsidie) 



Voor wie is beschut werk 
bedoeld?

Voor kandidaten die:

• Tijdens het werk intensieve begeleiding nodig hebben en/of waarvoor de werkplek 
aangepast moet worden 

• Gemotiveerd zijn om te werken

• Vaak ondersteuning nodig hebben op meerdere leefgebieden (financiën, zorg, wonen)

• Eventueel ondersteuning van GGZ/zorg nodig hebben om duurzaam aan het werk te blijven

• Goede afstemming tussen kandidaat, werkgever, zorgbegeleider en consulent nodig hebben 
om uitval te voorkomen



Route naar beschut werk bij 
Pantar

• Aanmelden kan bij het team Beschut Werk (gemeente) of bij de afdeling Leren en 
Ontwikkelen (Pantar)

• Na een intake- en plaatsingsgesprek bij Pantar gaat de kandidaat aan de slag
• Voortraject op werkplekken, zoals: Tuinderij, Groen, Industrie, Fietsen, Hout, Mozaïek en 

Schoonmaak
• Heeft kandidaat intensieve begeleiding nodig?à aanvraag beschut werk bij UWV

• Zodra UWV de indicatie toekent en traject verloopt positiefà dienstverband Pantar
• Na 3 tijdelijke contracten mogelijk op vast dienstverband

• Consulent Team Beschut Werk blijft betrokken tijdens dienstverband



Het traject in de praktijk

• Voortraject Beschut Werkà duur maximaal 6 maanden

• Wensen en mogelijkheden worden tijdens intakefase samen met kandidaat onderzocht

• Tijdens traject arbeidsritme opbouwen en zo nodig uren uitbreiden

• Begeleiding op de werkvloer door teamleider en voorman/vrouw

• Evaluatiegesprekken o.b.v. ontwikkelkaart en ontwikkeldoelen met consulent Beschut 
Werk en ontwikkelcoach

• Tijdens traject wordt advies beschut werk aangevraagd (indien nog niet aanwezig)



Ontwikkeling in het werk

Pantar Ontwikkel Methodiek (POM)
Ontwikkellijnen / Ontwikkeldoelen / Ontwikkelkaart

Instrumenten



Vragen?



Voorbeelden uit de praktijk

• Mevrouw T. bij UVA 

• Mevrouw Z. bij afdeling Industrie 

• De heer K. bij afdeling Industrie 



Vragen naar aanleiding van 
casussen



Contactgegevens

Bijstandsuitkering of 
schoolverlater? 

Neem dan contact op met de 
gemeente via 
beschutwerk@amsterdam.nl
020 - 2528629

Uitkering via het UWV? 

Neem dan contact op met 
Pantar Leren en Ontwikkelen 
via
instroom@pantar.nl
020-4168000

mailto:beschutwerk@amsterdam.nl
mailto:instroom@pantar.nl

