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Nieuwsbrief Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt - juli 2019

In deze laatste nieuwbrief voor de zomer zijn de nieuwbrieven
Programmaraadjournaal en Samenwerking GGZ en W&I eenmalig
gecombineerd. In deze nieuwsbrief:

Website Programmaraad vernieuwd
Twee jaar Praktijkvoorbeelden. Welke lessen kunnen we leren?
Presentaties Praktijkdag Programmaraad 27 juni 2019
31x inspiratie voor een nog betere samenwerking tussen GGZ en W&I
Praktijkvoorbeeld: Arbeidsmarktregio Werk in Zicht: een stabiele
topper
Subsidieregeling IPS-CMD
Opleiding op maat en FactorWerk stoomt mensen klaar voor
arbeidsmarkt

Website Programmaraad vernieuwd

Het is u wellicht al opgevallen. De website samenvoordeklant.nl is in een nieuw jasje
gestoken en de navigatiestructuur is veranderd. Met de nieuwe menustructuur wordt
de informatie overzichtelijker aangeboden. Verder is de zoekfunctionaliteit verbeterd
en kunt u de beschikbare praktijkvoorbeelden via verschillende route's benaderen.

Geheel nieuw is de pagina Tools. Op deze pagina vindt u een overzicht van handige
tools zoals de welbekende Toolkit van de Programmaraad, Klantreizen en Online
Tools. 

Heeft u opmerkingen, tips of ziet u een bug? Meld het hier.

Twee jaar Praktijkvoorbeelden. Welke lessen kunnen we leren?

https://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-pkluuyk-ykkithtili-i/
https://programmaraad.createsend1.com/t/d-e-pkluuyk-ykkithtili-r/
https://programmaraad.createsend1.com/t/d-u-pkluuyk-ykkithtili-y/
http://programmaraad.forwardtomyfriend.com/d-ykkithtili-5DD68795-pkluuyk-l-j
https://programmaraad.createsend1.com/t/d-tw-pkluuyk-ykkithtili-t/
https://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-pkluuyk-ykkithtili-d/
https://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-pkluuyk-ykkithtili-b/
https://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-pkluuyk-ykkithtili-n/
https://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-pkluuyk-ykkithtili-p/
https://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-pkluuyk-ykkithtili-x/


In de loop der jaren zijn er op de site van de Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt
vele praktijkverhalen verschenen. Deze artikelen beschrijven specifiek projecten in
een arbeidsmarktregio over versschillende onderwerpen, maar altijd gericht op het
beter functioneren van de regionale arbeidsmarkt.Welke lessen kunnen we leren uit al
deze praktijkverhalen? Wat zijn de belangrijkste werkzame elementen in de veelheid
van projecten? Lees het hier.

Presentaties Praktijkdag Programmaraad 27 juni 2019

Donderdag 27 juni vond voor de tweede keer dit jaar de Praktijkdag plaats. Het doel
van de Praktijkdag is om onder meer via praktijkvoorbeelden de uitvoering te
ondersteunen en te inspireren. Dit gebeurt door in diverse workshops aansprekende
voorbeelden te delen en tijdens en tussen deze sessies door kennis en contacten uit te
wisselen. De presentaties van de diverse workshops zijn nu terug te kijken.

31x inspiratie voor een nog betere samenwerking
tussen GGZ en W&I

Om cliënten met psychische kwetsbaarheid aan het werk
te krijgen en te houden, is een goede samenwerking
tussen de GGZ (behandeling) en de sector Werk &
Inkomen (UWV en gemeenten) essentieel. Zij moeten
een gemeenschappelijke aanpak ontwikkelen waarin
werk en behandeling zijn geïntegreerd. Om dit proces
een duwtje in de rug te geven zijn in 2016 en 2017 in
vrijwel alle arbeidsmarktregio’s ‘regionale werkateliers’
gehouden.

Daarin werd een goede basis gelegd voor verdere
samenwerking. Vervolgens heeft het ministerie van SZW
de Impuls-regeling gelanceerd. Inmiddels zijn veel
Impuls-projecten in de eindfase of reeds afgesloten. Een
mooi moment om na te gaan wat de 31 projecten hebben
opgeleverd voor de samenwerking tussen GGZ en Werk
& Inkomen in de regio. De bevindingen zijn terug te
lezen op samenvoordeklant.nl.

Praktijkvoorbeeld: Arbeidsmarktregio Werk in Zicht: een stabiele topper

Werk in Zicht is de naam van de arbeidsmarktregio in Groningen en Noord-Drenthe.
Het regionaal werkbedrijf, dat voortkwam uit het sociaal akkoord in 2013, heet
eveneens Werk in Zicht. Het verschil is dat de arbeidsmarktregio breder is en zich
richt op het verbeteren van het functioneren van de gehele regionale arbeidsmarkt.
Het werkbedrijf is er voor de afspraakbanen voor mensen met een beperking. Al met
al is Werk in Zicht een sterke merknaam, zeker ook onder werkgevers, aldus Pieter
Nammensma, programmamanager arbeidsmarktregio Groningen.

https://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-pkluuyk-ykkithtili-m/
https://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-pkluuyk-ykkithtili-c/
https://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-pkluuyk-ykkithtili-q/
https://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-pkluuyk-ykkithtili-a/


Werk in Zicht is de topper onder de regio’s als het gaat om het realiseren van
afspraakbanen. De doelstelling voor eind 2019 is nu al gehaald. Lees hier waar dat
volgens Nammensma aan ligt.

Subsidieregeling IPS - CMD

Op 1 mei 2019 is een nieuwe ministeriële regeling in werking getreden om Individuele
Plaatsing en Steun (IPS) ook voor mensen met Common Mental Disorders (CMD)
beschikbaar te maken. De regeling voorziet in 200 trajecten voor mensen zonder werk
die in behandeling zijn bij de geestelijke gezondheidszorg voor een lichte psychische
aandoening en die willen werken. Per traject is er 8.000 euro beschikbaar. De
aanvraagperiode loopt tot en met 29 november 2019.

Tijdens het webinar 'IPS onderzoekssubsidie voor mensen met CMD' werd de regeling
uitgebreid toegelicht.

Opleiding op maat en FactorWerk stoomt mensen
klaar voor arbeidsmarkt

Randstad verbindt zich met Randstad Vakschool aan
FactorWerk - arbeidsmarktregio Stedendriehoek en
Noord-Veluwe - via het Schakelpunt. Het doel is om meer
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op te leiden
en naar werk te begeleiden. Randstad Vakschool
tekende 17 juni met FactorWerk een overeenkomst
waarin zij afspreken mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt te helpen klaarstomen voor werk door
middel van opleidingen.

De Programmaraad, waarin Divosa, VNG, UWV en Cedris

samenwerken, ondersteunt arbeidsmarktregio's met advies, kennis, en

interactie bij hun regionale arbeidsmarktbenadering.

www.samenvoordeklant.nl

info@samenvoordeklant.nl
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