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Programmaraad	  

•  De	  Programmaraad	  ondersteunt	  gemeenten	  
en	  arbeidsmarktregio’s	  bij	  de	  implementa-e	  
van	  de	  Par-cipa-ewet,	  naast	  de	  ac-viteiten	  
rondom	  uitrol	  SUWI	  en	  Jeugdwerkloosheid.	  

•  VNG,	  Cedris,	  Divosa,	  UWV	  



Ondersteuningsprogramma	  

•  Het	  ministerie	  van	  Sociale	  Zaken	  en	  
Werkgelegenheid	  heeQ	  Divosa,	  VNG,	  UWV	  en	  
Cedris	  gevraagd	  om	  gezamenlijk	  een	  
ondersteuningsprogramma	  op	  te	  zeSen.	  	  

•  Het	  ondersteuningsprogramma	  wordt	  
uitgevoerd	  onder	  de	  vlag	  van	  de	  
Programmaraad,	  waarin	  de	  vier	  par-jen	  
samenwerken.	  



Inhoud	  en	  werkwijze	  
Programma	  

•  6	  thema’s	  
•  Faciliterend	  met	  producten	  en	  diensten	  via	  
samenvoordeklant.nl	  

•  Voor	  gemeenten	  en	  arbeidsmarktregio’s	  

•  Samenwerking	  met	  regionale	  aanjagers	  
•  Landelijke	  Implementa-edagen	  
•  Afstemming	  met	  de	  Werkkamer	  en	  het	  Ministerie	  
van	  SZW	  



Thema’s	  

1.  Kennisdeling	  van	  UWV	  over	  de	  Wajong	  
2.  Ontwikkelen	  van	  passende	  instrumenten	  
3.  Vorming	  van	  35	  regionale	  werkbedrijven	  
4.  Invulling	  van	  de	  baanafspraak	  
5.  Op-male	  verdienmodellen	  
6.  Bestuurlijke	  keuzes	  over	  de	  uitvoering	  



Wat	  heeQ	  u	  eraan?	  

•  Producten	  via	  samen	  voor	  de	  klant.nl	  
•  Delen	  van	  goede	  voorbeelden	  
•  Apart	  deel	  met	  inlog	  voor	  gemeenten/
arbeidsmarktregio’s	  

•  Loket	  voor	  uw	  vragen/ideeen/knelpunten	  

Doel:	  verbeteren	  en	  versnellen	  van	  de	  implementa-e	  
van	  de	  Par-cipa-ewet	  



Binnenkort	  

Een	  greep	  uit	  de	  producten	  die	  u	  binnenkort	  kunt	  verwachten:	  	  
•  Toolkit	  Wajonger	  beschikbaar	  op	  de	  website	  (1	  sept)	  
•  Handreiking	  Marktbewerkingsplan	  (sept)	  
•  Werkproces	  loonkostensubsidie	  (sept)	  
•  Regionale	  bijeenkomsten	  kennisoverdracht	  Wajong-‐

doelgroep	  	  
•  Volgende	  implementa-edag	  25	  september	  

Alle	  producten	  en	  het	  volledige	  productenoverzicht	  staat	  op	  de	  
website	  www.samenvoordeklant.nl	  



Waar	  kunnen	  we	  U	  mee	  helpen?	  

•  Zit	  u	  op	  schema?	  
•  HeeQ	  u	  kennis	  nodig?	  
•  Concrete	  beleidsproducten?	  
•  Communica-e-‐bouwstenen?	  



Hoe	  verder?	  

•  Nog	  vier	  maanden	  
•  Nog	  vier	  implementa-edagen	  
•  Geen	  -jd	  te	  verliezen	  
	  



Meer	  informa-e	  

•  www.samenvoordeklant.nl	  
•  	  	  	  	  	  	  	  @samenvdklant	  
•  E-‐mail:	  pwet@samenvoordeklant.nl	  
•  Schrijf	  in	  voor	  het	  ProgrammaraadJournaal	  
	  


