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Implementatieprogramma 

• Wel bekend? 

 

 

 

 

 

….en anders www.samenvoordeklant.nl    

http://www.samenvoordeklant.nl/


Opgeleverd afgelopen maand 

• Modelteksten voor communicatie: 
kernboodschappen en algemene teksten 

• Kennisbank Wajong is nader gevuld 
(www.kennisdelingwajong.nl)  

• Handreiking Plan van aanpak regionale 
arbeidsmarkt  

 

http://www.kennisdelingwajong.nl/


Opgeleverd (II) 

• Voorbeelden op www.samenvoordeklant.nl 

• Veelgestelde vragen in 
handige databank 

• Productenpagina met 
alle producten uit het 
programma die zijn 
opgeleverd en die nog 
komen 

 

 

 

 

http://www.samenvoordeklant.nl/


Nieuws 

• AMvB’s gepubliceerd: 

– Wsw 

– Loonkostensubsidie/Loonwaardebepaling 

– Regionale werkbedrijven 

• € 35 miljoen voor arbeidsmarktregio’s:  1 milj. 
per regio voor oprichten regionale 
werkbedrijven voor drie jaar 

• I-deel en W-deel 2015 bekend gemaakt 

 



Nieuws (II) 

Financiering Wsw 

• N.a.v. vragen is het ministerie nader ingegaan op de 
financiële consequenties van het niet verlengen van 
tijdelijke contracten van Wsw-ers, zie websites 
gemeenteloket en samenvoordeklant 

• Het niet verlengen betekent een lager budget voor 
de Wsw 

• En extra kosten aan uitkeringen/re-integratie 

 



Lagere regelgeving 

Schattingsbesluit (gepubliceerd) 

•  Invulling ‘arbeidsvermogen’ 

•  Herbeoordeling Wajong 

Wsw (gepubliceerd) 

• Aanpassen aan de P-wet (schrappen instroom, wachtlijst, 
financiering en bonus begeleid werken) 

Besluit regionale werkbedrijven (gepubliceerd) 

• Welke afspraken moeten partijen maken?  

• Rol UWV 

• Marktbewerkingsplan 

 

 



Lagere regelgeving 

Besluit loonkostensubsidie (gepubliceerd) 

• Regels over loonwaardevaststelling  

• Nadere uitwerking in min. regeling 

Beschut werk (december 2014) 

• Criteria op basis waarvan UWV mensen 
beoordeelt die door gemeenten worden 
voorgedragen 

Actualisatie checklist 

 



Focus november 

• Regionale werkbedrijven, nieuws uit de 
Werkkamer 

• Wetgeving Banenafspraak/quotum, 
behandeling TK gestart 

• Verordeningen WWB-maatregelen en wellicht 
Pwet in concept af/naar de raad? 

 



Te verwachten november 

• Modellen werkprocessen loonkostensubsidie 

• Werkwijzer Agressie  

• Handreiking Van Individuele bijzondere bijstand naar 
groepsgerichte bijstand  

• Handreiking Ontwikkelvarianten van het regionale 
Werkbedrijf  

• Naar scenario’s voor de uitvoering met behulp van optimale 
verdienmodellen  

• Oplevering meer communicatiebouwstenen 

• ‘Grote’ implementatiedag 20 november: in gesprek met de 
staatssecretaris en leden van de programmaraad 

 



December: klaar voor de 
start 

December: 

• Handreiking beschut werken 

• Infomarkt met private partijen 

• De verbinding met onderwijs, economie en 
zorg. Bestuurlijke bijeenkomst 12 december. 

• Losse eindjes? 

 

 



Vragen? 

• Vragen over inhoud 

• Vragen over ondersteuning 

• Chatsessie begin november via VNG-platform 
Deelnemers i.dag worden automatisch  
aangemeld. 

• Hoe kunnen we u helpen om verder te komen 
in de regio? 



Meer informatie 

• www.samenvoordeklant.nl 

•        @samenvdklant  

• E-mail: pwet@samenvoordeklant.nl 

• Schrijf in voor het ProgrammaraadJournaal 

• Dinsdag 4/11 Chatsessie lagere regelgeving 
via: https://forum.vng.nl/ - Lid worden en 
deelnemen met gemeentelijk e-mailadres.  

 

 

http://www.samenvoordeklant.nl/
mailto:pwet@samenvoordeklant.nl
https://forum.vng.nl/
https://forum.vng.nl/


Implementatiedagen 

• Donderdag 20/11 in Alphen a/d Rijn met o.a.: 
– Gesprek met Jetta Klijnsma, staatssecretaris van SZW en 

leden van de Programmaraad 
– Resultaten onderzoek Optimale verdienmodellen 
– Beschut werken 
– Aanbodzijde in beeld 
– Uitvoeringsvarianten voor re-integratie 
– Hoe omgaan met doelgroep 16 – 18 jr. 
– Scholing jonggehandicapten en veel meer… 

• Vrijdag 12/12 Werkconferentie door SZW, 
Werkkamer en Programmaraad.   

 

 


