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VAKBTAD OVER SOCIATE WERKGETEGENHEID EN RE-INTEGRATIE
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Westrom detacheeÍt bij Action

Beschut werk (en daarna) bij Patijnenburg

Robert Monninkhoff: stadsdichter werd directeur



Beschut werk (en daarna) bij Patijnenburg

'Wacht niet tot gemeente met getd komt'
De beschut werkenden bij Patijnenburg in Westland zijn

gemotiveerd, de'landelijke taakstelling haalt de

gemeente met gemak. Hoe doen ze dat?'Alle neuzen

staan dezelfde kant op.'

Tekst: Annemiek Onstenk

|n egenover gemeenten die hun

I taakstelling beschut werk (nog)

À niet halen, staan gemeenten die

dat juist heel goed lulct. Sl4/-/ournaal

bezoekt een van die laatstgenoemde

gemeenten: gemeente Westland die de

regeling Beschut wet uitvoert in samen-

werking met onder andere Participatie-

bedrijf Patijnenburg. Hoe pakken zij het

aan?

doorgebogen planken in een oude kast

zien liggen. Maar verder is het hier veilig,'

OokJelmer (21.) kon directvanuithet spe-

ciaal onderwijs (SO) via een stage bij
Patijnenburg aan de slag. 'Ik heb een con-

tract voor 28 uur en werk op de afdeling

Verpakken. Ik doe kikkerplaatjes in doos-

jes voor de metaalafdeling.'

Ir Samenwerking met speciaal
onderwijs
Tristan (20) werkt al een paarjaar op de

metaalafdeling van Patijnenburg. 'Dit is

de grootste afdeling van het bedrijí'zegt
hij trots. 'Ik kwam hier terecht na mijn
stage, want ik stroomde uit het praktijk-

onderwijs direct door met een indicatie
voor beschut werk. Ik begon met bijna
niks, haalde hier mijn hefuuckdiploma.

Op dit moment pak ik metaalonderdelen

in en ik leid de tafei waaraan ik werk. Ik

kan goed leiden en ontlast zo de voor-

man. Ik heb ook de opleiding Veiligheid
gedaan. Ik houd in de gaten of situaties

onveilig zijn en zorg dat medewerkers

niet gewond raken. Sommige dingen

kunnen beter in ons bedrijf. Zo heb ik

OntwikkeHng doorgemaakt
'De samenwerking tussen gemeente, SO

en Patijnenburg heeft een ontwikkeling
doorgemaakt,' zegt Bram tigtenberg,

beleidsadviseur participatie van gemeen-

te Westland. 'We hebben vaste overleg-

momenten, waar we samen kijken naar

de mogelijkheden van leerlingen die van

het SO af komen en kunnen werken.

Onze jongerenconsulent zorgt als een

spin in het web voor goede afstemming

tussen het onderwijs, Patijnenburg en de

gemeente. Daardoor weten we hoeveel

leerlingen van het SO komen, kunnen we

in de toekomst kÍjken en meegroeien met

de taakstelling die we van de landelijke
politiek krijgen. We hebben in de

gemeente Westland alle So-leerlingen en
jongeren tussen 18-23 jaar in beeld. Nie-

mand zit thuis zonder dat wij dàt weten.'

t*# ,:

i
f'.

Ë

-Sir$rn ^
Diana van Leeuwen (HR Consulent Patijnenburg) en Jelnter Duijf (medewerker Patijnenburg) in het Werkbedrijf van
Patijnenburg, afdeling Assemblage.
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De stand van beschut
De Programmaraad van Divosa, Cedris, UWV en VNG stelde in mei 2019 vast dat

eind 2018 ruim 2500 mensen beschut werk hadden. Dat waren er ruim twee
keer zoveel als eind 2017, toen er bijna 1200 gerealiseerde beschutwerkplekken
waren. Een maand later temperde ieder(in) het heuglijke nieuws door te stellen
dat eind 2018 nog aitijd 1200 mensen met een indicatie voor beschut werk
werkloos thuiszitten. Van de overheidsdoelstelling eind 2018 om voor 4600

mensen een beschut werkplek te realiseren, is (pas) 54 pÍocent gehaald, laten
Mind, Mobility, Landelijke Cliëntenraad en Ieder(in) in een persbericht weten.

Beschut werkenden geven ook zélfvoor-

Iichting overwerk op SO-scholen.

Kortelijnen
Elke gemeente in Nederland heeft een

taakstelling om beschut werkplekken te

reaiiseren. Voor Westland zijn dat er 21 in

2019. 'Patijnenburg heeft het interne

werkproces strak en helder gemaakt,'

vertelt Diana van Leeuwen, accounthou-

der beschut werk bij Patijnenburg. 'Ieder-

een weet wat hij of zij moet doen. Als er

een indicatie binnenkomt en Patijnen-

burg heeft formatieruimte (volgens de

wettelijke bepaling), dan kan de beschut-

te werkplek snel doorgang vinden. De lij-

nen zijn kort.'Dat geldt ook voor de con-

tacten met de dagbesteding. Als zij

iemand voorstellen om te komen snuffe-

len voor werk, weten we elkaar te vin-

den,'zegt Van Leeuwen.

Bevlogen
Zowel bij de gemeente als bij Patijnen-

burg is de winkel dus op orde qua beschut

werk. Xn mensen doen de rest, zegt Bram

Ligtenberg (gemeente Westland):'Het

team is bevlogen, er zit energÍe in Patij-

nenburg. Als gemeente heb je doelstellin-

gen en loonkostensubsidies, voor de uit-

voering benje afhankelijk van onderne-

mingen die beschut werk bieden. Alle

neuzen staan dezeifde kant op.'

Als beschut werkers een hulpvraag heb-

ben, zijn daarvoor korte lijnen met de

zorg. 'We werken samen met de zorgregis-

seur van het sociaal kernteam van de

gemeente,'aldus Diana van leeuwen, 'Er

kan direct ondersteuning worden ingezet.

We zien medewerkers staan, besteden

tijd en aandacht aan hen en overzien snel

eventuele problemen. Vervolgens kunnen

we direct schakelen met een bedrijfsarts,

bedrijfsmaatschappeiijk werker en het

sociaal kernteam Westland.'

Ontwikkeling
Iedereen die binnenkomt bij Patijnen-

burg volgt start- en trainingsbijeenkom-

sten.'Het doel is om een passende

beschutwerkplek te vinden,' zegt Diana

van leeuwen.'Via re-integratiecollega's

kunnen ook andere doelgroepen dan

Ieeriingen uit het SO binnenkomen, zoals

mensen met een bijstandsuitkering voor

wie beschut werk een tussenstap naar

regulier werk kan zijn. Ook voor hen heb-

benwe een ontwikkelprogramma, dat

wordt uitgevoerd door onze re-integratie-

afdeling.' Ook wisselen van Banenaf-

spraak naar beschut werk (ofvice versa)

is mogelijk, net als van dagbesteding

naar betaaldwerk.

Jelmer heeft een communicatietraining

gedaan en wat hem betreft is dat genoeg.

Hij is blij met zijn beschutte werkplek en

hoeft voorlopig geen andere baan. Tris-

tan wÍl dat wel 'Het is heel handig om

hierte werken. Ikword geholpen om

mezelf op te werken en word goed bege-

leid. Ik wil namelijk graag werken bij een

sloopbedrijf. Dat zou al binnen een paar

jaar kunnen, ik ben nog maar een paaÍ

stappen verwijderd van mijn droom. Ik

maak al vaak sloopvideo's en zet filmpjes

daarvan op mijn eigen internetkanaal.'

Dreamteam
Sinds 2017 mogen werkzoekenden met

een arbeidsbeperking zelf een indicatie

voor beschut werk aanwagen bij UWV,

zonder tussenkomst van de gemeente.

Gerard (3a) deed dat en werkt nu voor de

afdeling Groen van Patijnenburg. 'Ik

werkte eerst bij de arbeidsmatige dagbe-

steding en had een Wajong-uitkering.

Met hulp van de dagbesteding vroeg ik

een indicatie voor beschut werk bij Patij-

nenburg aan. Die indicatie kreeg ik en

begin 201-7 kon ik starten met een proef-

plaatsing van acht weken. Na nog eens

acht weken kreeg ik een contract. Ik werk

vooral voor Groen, scheer heggen in de

wijken, enzovoort. Soms springenwe bij

Reiniging bij en ga ik blazen en vegen. Ik

werk 32 uur en met veel plezier, lekker

buiten. Ik zit ook in een leuke ploeg, een

dreamteam. Niemand lanterfantert, je

bent hier niet om op je mobielte kijken,

daar heb ik een broertje dood aan. Ook

verzuim ik nooit.'

Gerard deed ook de communicatietrai-

ning bij Patijnenburg. 'le moet sterk in je

schoenen staan, hoor, want je kunt met

agressie te maken krijgen. Zo wagen

mensen wel eens of we hun heg ook wil-
len meenemen, nu we toch bezig zijn.

Dan zeg ik beleefd "Nee". Soms moet ik

tot tien tellen, bijvoorbeeid als mensen

Ielijk doen over je werk. Het beste is zulke

mensen te laten gaan. Gelukkig krijg ik
ookwel eens complimentjes, dan zeggen

mensen "Mooi!".'

Tandje erbij
Ze zijn best trots op wat ze met beschut

werk bereiken, daar in het Westland. 'We

zijn steeds professioneler geworden en

durven dingen te doen,' zegt Diana van

Leeuwen. Bram tigtenberg beaamt dat,

maarwil nog wel dat Patijnenburg een

stap verder zet. 'Durf je door te ontwikke-

Ien,'is zijn stelling. 'Patijnenburg is een

robuust en zelfstandig bedrijf dat groeit.

Het is geen verlengstuk van de gemeente.

Stel dat de minister zegt dat de gemeente

21 beschutte werkplekken moet realise-

ren en dat de gemeente daarvoor geld

geeft. En stel datje 25 kandidatenhebt.

Kijk dart creatief hoe je die vier extra men-

sen ook kunt bedienen: kunje hen alvast

in beweging brengen? Potentiële beschut-

te werknemers stromen niet automatisch

in een beschutte werkplek in. We kijken

eerst wat iemand kan. Ik moedig het

bedrijf aan om niet af te wachtentot de

gemeente met de opdracht en het geld

komt. Pak dingen aan!' I
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