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Sterk door Werk over Corona & Werk

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor het dagelijkse leven en werk van vrijwel
iedereen. Ook voor mensen met een psychische kwetsbaarheid die willen werken of
aan het werk willen blijven, hun werkgevers en de professionals is de impact groot. Op
Sterk door Werk vertellen 5 werknemers, een werkgever en een professional over hoe
zij omgaan met de gevolgen van corona.

Voorkom ziekteverzuim door psychische klachten

Veel psychisch kwetsbare werknemers hebben het nu
extra zwaar. Maar ook werknemers die niet eerder
psychische problemen ervoeren, ontwikkelen misschien
juist in deze coronacrisis klachten. Daarom heeft AWVN
een handreiking ontwikkeld met veel tips die
werkgevers helpen om ziekteverzuim door psychische
klachten te verminderen of zelfs te voorkomen.

Goede zorg hard nodig bij ernstige psychische aandoeningen en
verslavingsproblematiek

Hoe vaak komt de combinatie van psychische aandoeningen en verslaving
(comorbiditeit) voor, wat is het beloop van de aandoening en welke zorg ontvangnen
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cliënten vervolgens? Kenniscentrum Phrenos en Verslavingskunde Nederland hebben
hier onderzoek naar laten uitvoeren. De resultaten staan in het rapport State of the Art
Ernstige Psychiatrische Aandoeningen en Verslaving. Eén van de conclusies: meer
screening van comorbiditeit met gevalideerde instrumenten is noodzakelijk.

UWV: 61.792 banen van banenafspraak gerealiseerd

Uit de UWV-trendrapportage Banenafspraak blijkt dat werkgevers tussen 1 januari
2013 en 1 januari 2020 in totaal 61.792 banen gerealiseerd voor mensen die in de
doelgroep banenafspraak vallen: 51.062 banen via een regulier dienstverband en
10.730 banen via een uitzendcontract.

Nieuws van het Schakelpunt Landelijke
Werkgevers

In de nieuwsbrief van het Schakelpunt dat afgelopen
week is verschenen leest u o.a. over het Schakelpunt in
tijden van corona, de resultaten uit de eind 2019
gehouden behoeftenpeiling, resente ontwikkelingen en
een terugkoppeling van gehouden bijeenkomsten.

Weten wat werkt in de bijstand

Wat werkt beter om mensen in de bijstand aan het werk te helpen, de harde of de
zachte aanpak? De gemeente Utrecht gaf 750 uitkeringsgerechtigden de ruimte binnen
de Participatiewet. Dat experiment duurde anderhalf jaar en levert belangrijke
inzichten op over wat werkt voor wie, wanneer en in welke situatie. 

Overzichtspagina corona m.b.t. het sociaal domein uitgebreid

Na het laatste Programmaraadjournaal is de overzichtspagina met nieuws, toolkits en
maatregelen m.b.t. corona in het sociaal domein aangevuld met o.a.

Tozo: doelgroep uitgebreid met grenswerkers en AOW'ers. Dit leidt tot
aanpassingen in het modelaanvraagformulier. De Handreiking Tozo is door VNG
geactualiseerd.
Praktijkvoorbeelden van verschillende regio's

Overig nieuws

 

Stichting Beroepseer en BvK zijn op zoek naar het vakmanschap en gezag van
uitvoerende professionals in het sociaal domein. Als professional kun je een
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bijdragen leveren aan het onderzoek door deel te nemen aan Goed Werk
Plaatsen.
Volg de Programmaraad ook op LinkedIn. Interessante voorbeelden te delen of
inzichten opgedaan tijdens een bijeenkomst van de Programmaraad? Gebruik
#PraktijkdagPRA, #Programmaraad, #afstandtotdearbeidsmarkt

De Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt, 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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