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UWV: 58.544 banen van banenafspraak gerealiseerd

UWV heeft de kwartaalrapportages voor Q3 2019 gepubliceerd. Uit de Regionale
UWV-trendrapportage Banenafspraak blijkt dat werkgevers tussen 1 januari 2013 en 1
oktober 2019 in totaal 58.544 banen hebben gerealiseerd voor mensen die in de
doelgroep banenafspraak vallen: 47.904 banen via een regulier dienstverband en
10.640 banen via een uitzendcontract of detachering.

Ontwikkeling arbeidsmarktdashboard voor en door de arbeidsmarktregio’s

Vanuit het programma ‘Matchen op Werk’ is door partners uit de arbeidsmarktregio’s
de behoefte aan een gebruiksvriendelijk interactief arbeidsmarktdashboard
aangegeven. Daarom heeft het Ministerie van SZW opdracht gegeven aan UWV om
gezamenlijk met de vertegenwoordigers in de arbeidsmarktregio’s vorm te gaan
geven aan een interactief online arbeidsmarktdashboard. Inmiddels er een
projectorganisatie gestart met vertegenwoordigers uit acht verschillende
arbeidsmarktregio’s met UWV. Lees meer

Ervaringsdeskundigen en toeleiding naar werk
bij psychische kwetsbaarheid

https://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-mlyikil-l-i/
https://programmaraad.createsend1.com/t/d-e-mlyikil-l-r/
https://programmaraad.createsend1.com/t/d-u-mlyikil-l-y/
https://programmaraad.forwardtomyfriend.com/d-l-2AD73FFF-mlyikil-l-j
https://programmaraad.createsend1.com/t/d-tw-mlyikil-l-t/
https://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-mlyikil-l-d/
https://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-mlyikil-l-b/


Een bijzondere rol hebben ervaringsdeskundigen als het
gaat om het bestrijden van het stigma dat samenhangt
met psychische kwetsbaarheid. Bijna altijd werkt het als
een eyeopener als een ervaringsdeskundige zijn of haar
verhaal doet tijdens een conferentie of bijeenkomst. Dit
maakt meestal veel indruk. Maar ook cliënten die
kampen met een zelfstigma kunnen door het verhaal van
een ervaringsdeskundige op het goede spoor komen.
Meer weten? Lees in Alle impuls-projecten op een rij – 31
x inspiratie voor een nog betere samenwerking tussen
GGZ en W&I hoe andere regio’s ervaringsdeskundigen
inzetten.

Praktijkvoorbeeld: Weet wat werkt bij toeleiding naar werk

Om mensen met psychische klachten aan het werk te helpen, organiseert RIBW
Brabant Kiemuren. Een Kiemuur is een wekelijkse inloop en ontmoeting in de wijk, die
in principe openstaat voor iedereen, maar is opgezet voor mensen met een
psychiatrische kwetsbaarheid. Bijzonder aan de inloop is dat gelijkwaardigheid
vooropstaat. Er zijn ervaringsdeskundigen die zijn geschoold om hun ervaringskennis
in te zetten voor anderen en die vaak beter kunnen begrijpen wat de ander voelt en
doormaakt. Lees verder

Praktijkdag 12 maart: nog enkele plaatsen beschikbaar

De Programmaraad nodigt u van harte uit voor de Praktijkdag van donderdag 12 maart
in Zwolle. Er staat weer een gevarieerd programma voor u klaar. De sessies lopen vol,
maar er zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar. Is een sessie van uw voorkeur vol?
Laat uw e-mailadres achter op de reservelijst en ontvang wekelijks bericht als er
sessies beschikbaar zijn.

Intervisie Perspectief op Werk

Intervisie voor managers, teamleiders, beleidsadviseurs en voor klant- en/of
accountmanagers van UWV, gemeente, WSP en SW-bedrijven die werken aan de
werkgevers- en werkzoekendendienstverlening. De leeragenda van Perspectief op
Werk biedt deelnemers vragen te delen met collega’s op vergelijkbare posities. Onder
begeleiding van een externe deskundige, los van directe collega’s. Na de succesvolle
reeks intervisie bijeenkomsten in 2019 start binnenkort de nieuwe reeks 2020. 

Praktijkvoorbeeld: Oss zoekt beschut werk in het
netwerk van de klant

Van totaal 69 mensen met de indicatie ‘beschut werk ’ die
de gemeente Oss in het bestand heeft, zijn inmiddels
twintig mensen geplaatst bij een reguliere werkgever. In
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dit aantal zijn ook de mensen meegenomen die via IBN
zijn gedetacheerd. ‘Zoek naar een werkgever in het
eigen netwerk van de klant. Ook iemand met de indicatie
beschut kan soms bij een reguliere werkgever in het MKB
prima op zijn plek zijn’. Lees verder

SLIM – subsidieregeling voor leren en ontwikkelen in het MKB

SLIM staat voor Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in MKB-ondernemingen en
heeft als doel ‘een leven lang ontwikkelen’ te versterken in het mkb en in
grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector. De financiële
tegemoetkoming kan werkgevers stimuleren om (potentiële) medewerkers zonder
diploma’s te begeleiden in het werk en zo een praktijkverklaring te halen.

De Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt, waarin Divosa, VNG,
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