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Aan   : Ivo de Wilde 
Van   : De KandidatenRaad WerkBedrijf Rijk van Nijmegen 
Betreft   : Advies Nieuw Beschut 
Opsteller: Peter Eggen 
Datum   : 10 januari 2019 
Status   : definitief 
 

 
Naar aanleiding van de presentatie van Ivo de Wilde op 19 december 2018, heeft de Kandidatenraad het 
volgende advies geformuleerd. 
 
De raad kan zich vinden in het idee dat Kandidaten met een indicatie beschut zo regulier mogelijk aan het werk 
moeten.  
 
Wel geeft de raad de volgende aandachtspunten mee: 
 

1. Ondersteuning en begeleiding Kandidaten  
 
Pluryn neemt op dit moment de kandidaten met een indicatie beschut in dienst volgens de CAO Welzijn. Een 
goede zaak.  
Advies: Wel is het zaak dat er extra tijd en energie, dus meer plaatsen, komen waar mensen aan de slag 
kunnen en spreek ook de ambitie uit om dit meer te doen bij reguliere ondernemers. 
 

2. Detacheringsconstructie  
 
In de plannen wordt gesproken over een detacheringsconstructie voor bedrijven die tijdelijk werk hebben voor 
mensen en het hierdoor niet aandurven om mensen in dienst te nemen.  In de plannen wordt gesproken om 
kandidaten die gedetacheerd kunnen worden vanuit het werkbedrijf.  
Advies: Het van groot belang om de rechten van de kandidaten goed te beschrijven. Hier denken de leden 
van de kandidatenraad graag over mee.  
 

3. Locatie Boekweitweg 
 
De ambitie, volgens de plannen, is om ook de kandidaten die werken op de Boekweitweg zo veel als mogelijk 
naar ‘ buiten’ te laten gaan. Echter zal er altijd een groep mensen zijn die niet naar buiten kan. Voor deze groep 
mensen moeten de faciliteiten op de Boekweitweg blijven bestaan.  
Advies: houdt voor deze groep altijd voldoende ruimte en faciliteiten op de Boekweitweg.  
 
Voor meer informatie over dit onderwerp:  
Marc Seveke mmseveke@gmail.com.  
Voorzitter KandidatenRaad  
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