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Kamerbrief voortgang Breed Offensief

Eind 2018 presenteerde staatssecretaris Van Ark (SZW) het Breed Offensief, om de
arbeidsmarktkansen voor mensen met een arbeidsbeperking te vergroten. De
evaluatie van de Participatiewet die eind 2019 verscheen laat zien dat er
betekenisvolle stappen zijn gezet, maar ook dat verbeteringen noodzakelijk zijn. In
een Kamerbrief heeft staatssecretaris Van Ark (SZW) de Tweede en Eerste Kamer
ingelicht over de voortgang Breed Offensief. 

Nadere memories van antwoord wijziging Participatiewet en wetsvoorstel
vereenvoudiging Wajong

Staatssecretaris Van Ark (SZW) reageert op vragen en opmerkingen over het
wetsvoorstel tot wijziging van de Participatiewet en enige andere wetten in verband
met het opheffen van discriminatoir onderscheid tussen bloedverwanten in de tweede
graad en anderen die een gezamenlijke huishouding voeren waarbij sprake is van
zorgbehoefte.

In een andere brief reageert Van Ark op vragen en opmerkingen over het wetsvoorstel
vereenvoudiging Wajong
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Terugkoppeling enquête Werklandschap

Afgelopen twee maanden is gevraagd naar jullie mening over het Werklandschap van
de VNG. Dank voor alle reacties op de uitgezette enquête. Algemene lijn is dat er veel
herkenning is in het Werklandschap als de dienstverlening van gemeenten aan
werkzoekenden. Jullie tips nemen we mee in de verdere ontwikkeling. Lees verder

Schakelpunt Landelijke Werkgevers bundelt voor
Praxis krachten met 35 arbeidsmarktregio’s

Op 13 februari hebben alle
arbeidsmarktregio's landelijke
samenwerkingsafspraken ondertekend met Praxis. De
afspraken hebben als doel mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt gemakkelijker aan werk te helpen. Het is
voor het eerst dat vanuit alle 35 arbeidsmarktregio’s
publieke partijen zijn aangesloten en samen met Praxis
aan de slag gaan om de arbeidsplaatsen in te vullen. Een
mooi resultaat van het Schakelpunt Landelijke
Werkgevers i.s.m. UWV. 

DNZ on Tour: ‘Doen wat kan met mensen die willen’

Samen met regionale partijen organiseerde inclusief werkgeversnetwerk De
Normaalste Zaak (DNZ) in het najaar van 2019 vijf bijeenkomsten onder de naam ‘DNZ
on Tour’, als inspiratie voor (boven)regionale samenwerking rond inclusief werkgeven.
Zes deelnemers en betrokkenen blikken terug en leggen uit waarom ook andere
regio’s dergelijke events zouden moeten organiseren.

Ken je klant!

Om een werkzoekende aan het werk te helpen moet je hem kennen én alle
betrokkenen moeten hetzelfde beeld hebben.

Door krapte op de arbeidsmarkt en nieuwe (wetenschappelijke) inzichten over
effectieve begeleidingsmethodieken wordt er tegenwoordig meer aanbodgericht
bemiddeld. Maar ook door het streven naar een inclusieve arbeidsmarkt, waarin
werknemers met beperkingen in gewone banen bij gewone bedrijven werken, en niet
per definitie aangewezen zijn op aparte voorzieningen zoals de Sociale
Werkvoorziening. Daarvoor moet rekening worden gehouden met individuele
kenmerken van de klant.

In de uitgave Twee jaar Praktijkvoorbeelden: Welke lessen kunnen we trekken? kun je
de geleerde lessen van de praktijkvoorbeelden die de afgelopen twee jaar zijn
verschenen en geanalyseerd op dit onderwerp teruglezen (vanaf pagina 22).
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Praktijkvoorbeeld: ‘Door uitwisselen gegevens
voorkomen dat jongeren uit beeld raken’

Veel gemeenten hebben schoolverlaters van het
praktijkonderwijs nauwelijks in beeld. UWV pleit voor
een betere gegevensuitwisseling tussen scholen en
gemeenten, zodat werkgevers deze jongeren ook kunnen
vinden. Lees verder

Werkgeversfocus op mensen met een psychische kwetsbaarheid - lessons
learned van vijf pilots

Begin 2019 is AWVN in de arbeidsmarktregio’s Achterhoek, Drenthe, Friesland,
Midden-Utrecht en Zuid-Kennemerland & IJmond een pilot gestart voor meer
werkgeversfocus op mensen met een psychische kwetsbaarheid. Doel van de pilots is
inzicht te krijgen in wat werkgevers nodig hebben om tot (meer) duurzame
plaatsingen van mensen met een psychische kwetsbaarheid te komen. Uitkomsten en
geleerde lessen van de vijf pilots met werkgevers.

Benoeming Maarten Camps als voorzitter Raad van Bestuur UWV

Maarten Camps volgt per 1 juni 2020 Fred Paling op als voorzitter van de raad van
bestuur van UWV. Maarten Camps is momenteel secretaris-generaal bij het ministerie
van Economische Zaken en Klimaat.

De Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt, waarin Divosa, VNG,

UWV en Cedris samenwerken, ondersteunt arbeidsmarktregio's met

advies, kennis, en interactie bij hun regionale

arbeidsmarktbenadering.
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