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Het coronavirus beïnvloedt de dagelijkse gang van zaken in Nederland
flink. Dat geldt natuurlijk ook voor alle collega's in de arbeidsmarktregio's
en van de Programmaraad. De Programmaraad werkt door, met aandacht
voor deze bijzondere situatie. Dat betekent dat we ons werk zo slim en
sociaal mogelijk anders inrichten. We blijven in deze tijden van corona
namelijk graag zoveel mogelijk handelen vanuit het belang van onze
achterban en collega's. www.samenvoordeklant.nl wordt zoals u van ons
gewend bent, up-to-date gehouden. Dagelijks leest u er onder andere
Nieuws uit den Lande. Vragen en verzoeken kunt u mailen naar
info@samenvoordeklant.nl

Coronavirus: kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen
en economie
Steun in coronatijd voor mensen met een psychische problematiek
Presentaties Praktijkdag Programmaraad 12 maart 2020
Verslag: In gesprek met de Programmaraad en SZW
Wat werkt bij baancreatie?
Nieuw online platform Sterk door Werk voor mentale gezondheid
Verlenging registratieduur doelgroepregister banenafspraak en
mogelijkheid voor uitschrijving
Mensen aan het werk krijgen door ‘tevoorschijn luisteren’
Roadmap: wat werkt bij grote werving?

Coronavirus: kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en
economie

Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische
maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en
inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en
grootbedrijven op te vangen. Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor
miljarden euro’s aan steun.

Steun in coronatijd voor mensen met een
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psychische problematiek

De periode waar we nu in zitten is voor veel mensen
stressvol. Als je te maken hebt met psychische klachten
kan dit nog eens extra gelden. MIND, het Landelijke
Platform Psychische gezondheid, heeft daarom een
speciale pagina met informatie en tips om deze moeilijke
tijd door te komen. Ook wordt er elke dat een livestream
uitgezonden.

Presentaties Praktijkdag Programmaraad 12 maart 2020

Afgelopen donderdag 12 maart vond de eerste Praktijkdag van 2020 plaats in Zwolle.
Het was een bijzondere praktijkdag gezien de huidige omstandigheden. De
Praktijkdag niet kunnen bijwonen of de presentaties terugkijken? De presentaties van
de verschillende sessies die zijn gehouden zijn na te lezen op samenvoordeklant.nl.

Verslag Praktijkdag: In gesprek met de Programmaraad en SZW

De theaterzaal van de Buitensociëteit in Zwolle is ondanks het rondwarende
coronavirus goed bezet. De honderd aanwezigen worden bijgepraat door Jeroen van
der Geest van de Programmaraad en Ine Neefjes en Yvonne Wijnands van het
ministerie van SZW. Hoofdthema’s: de vereenvoudiging van de Wet Banenafspraak, de
talrijke aanpassingen in andere wet- en regelgeving en de aankondiging van een
landelijke online communicatiecampagne voor werkgevers. Lees verder

Wat werkt bij baancreatie?

Er zijn veel verschillende vormen en technieken van baancreatie. In de brochure Wat
werkt bij baancreatie? beschrijven de onderzoekers functiecreatie en Inclusief
herontwerp van werk (IHW), inclusief ontwerp, werkaanpassing, inzet van techniek,
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sociale netwerkonderneming, reshoring, het overnemen en doorontwikkelen van
bedrijven voor Sociale Werkvoorziening (SW) en aangepaste begeleiding bij het
primaire proces. De veertien voorbeeldbedrijven en -organisaties in deze brochure
combineren vaak meerdere vormen en zijn daarom niet onder één vorm van
baancreatie te vangen.

Nieuw online platform Sterk door Werk voor
mentale gezondheid

Sterk door Werk is een platform voor iedereen die op
welke manier dan ook te maken heeft met een
psychische kwetsbaarheid en werk. Dat kunnen
werknemers/werkzoekenden zijn met een psychische
kwetsbaarheid, maar ook werkgevers en professionals
die mensen met een psychische aandoening
ondersteunen bij het zoeken naar of behouden van werk.

Verlenging registratieduur doelgroepregister banenafspraak en
mogelijkheid voor uitschrijving

Het kabinet heeft in het Regeerakkoord 2017-2021 het voornemen opgenomen om de
banen waarop mensen uit de doelgroep banenafspraak werken te blijven meetellen
voor de banenafspraak, ook als mensen niet meer aan de doelgroepcriteria voldoen.
Dit besluit regelt dat de banen blijven meetellen tot -in principe- de AOW-gerechtigde
leeftijd van de mensen in de doelgroep. De verlenging van de registratieduur maakte
het wenselijk dat er een mogelijkheid tot uitschrijving zou komen. 

Mensen aan het werk krijgen door ‘tevoorschijn luisteren’

In het Westland is door welzijn en re-integratie samen een methodiek ontwikkeld om
mensen via vrijwilligerswerk aan betaald werk te helpen. Het kennen van de mensen
en hun wensen en verlangens staan daarbij centraal. Lees verder

Roadmap: wat werkt bij grote werving?

Aan de slag met grote werving? Gebruik dan de nieuwe roadmap die helpt om een
groot aantal mensen (10+) in te zetten bij werkgevers. Deze roadmap is samen met De
Normaalste Zaak, Post NL, Mainfreight, P-direct en een aantal arbeidsmarktregio’s
ontwikkeld door Lysias Advies in samenwerking met de Programmarad als onderdeel
van de leeragenda Perspectief op Werk.

De Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt, waarin Divosa, VNG,

UWV en Cedris samenwerken, ondersteunt arbeidsmarktregio's met

www.samenvoordeklant.nl

info@samenvoordeklant.nl
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advies, kennis, en interactie bij hun regionale

arbeidsmarktbenadering.


