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Implementatieprogramma 

• Wel bekend? 

 

 

 

 

 

….en anders www.samenvoordeklant.nl    

http://www.samenvoordeklant.nl/


Opgeleverd in september 

• Kennisbank Wajong 
(www.kennisdelingwajong.nl)  

• Handreiking Plan van aanpak regionale 
arbeidsmarkt (morgen) 

• Voorbeelden op www.samenvoordeklant.nl, 
bijv banenafspraak in Amsterdam 

 

http://www.kennisdelingwajong.nl/
http://www.samenvoordeklant.nl/


Nieuws 

• AMvB’s bij Banenafspraak en Quotumwet naar de 
Tweede Kamer (zie svdk.nl) 

• Nieuwe factsheet van SZW over banenafspraak 

• Loonwaardebepaling  

• No-risk polis 

• Checklist voor gemeenten: het ‘minimale lijstje’ 
(volgende sheets) 

 



Het minimale lijstje 

1 januari 2015 

Verordeningen: 

Opleggen van een maatregel 

Individuele inkomenstoeslag 

Tegenprestatie 

+ laten vervallen van enkele 
verordeningen 

Werkbedrijf  

Bestuur 

Marktbewerkingsplan 
 

1 juli 2015 

Verordeningen:  

Loonkostensubsidie / loonwaarde 

Voorwaarden voorzieningen 

Individuele studietoeslag 

No risk polis 

Beschut werk 

Clientenparticipatie 
 



Lagere regelgeving 

Schattingsbesluit (oktober) 

•  Invulling ‘arbeidsvermogen’ 

•  Herbeoordeling Wajong 

Werkbedrijf (oktober) 

•  Stellen van regels voor regionale samenwerking 

Loonkostensubsidie (oktober) 

•  Uitgangspunten voor een zorgvuldige 
loonwaardebepaling 

 

 



Lagere regelgeving (2) 

Wsw (binnenkort) 

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

Beschut werk (december 2014) 

• Criteria op basis waarvan UWV mensen beoordeelt 
die door gemeenten worden voorgedragen voor een 
advies beschut werk 



Focus oktober 

• Lagere regelgeving definitief 

• Regionale werkbedrijven 

• Banenafspraak 

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

 



Te verwachten november 

• 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 

• Losse eindjes? 

 

 



Vragen? 

• Vragen over inhoud 

• Vragen over ondersteuning 

 

• 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 

• Volgende implementatiedagen:  

– Donderdag 23 oktober in Zwolle 

– Donderdag 20 november in Alphen a/d Rijn 

– Donderdag 11 december (locatie nnb) 

 

http://www.samenvoordeklant.nl/
mailto:pwet@samenvoordeklant.nl

