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Nieuws, toolkits en maatregelen corona m.b.t. het sociaal domein

Het kabinet heeft vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen
genomen om ons te beschermen. Op samenvoordeklant.nl staat een overzichtspagina
van de verschillende maatregelen die het kabinet in het kader van het noodpakket
banen en economie heeft genomen en relevante links en toolkits voor de
ondersteuning van werkgevers, werknemers en werkzoekenden.

RSD de Liemers lanceert digitale
instrumentengids voor werkzoekende
dienstverlening

RSD de Liemers, de sociale dienst voor de gemeenten
Duiven, Westervoort en Zevenaar heeft op 10 maart jl. in
nauwe samenwerking met de VNG als eerste in
Nederland de digitale instrumentengids in gebruik
genomen. In deze gids zijn alle instrumenten en trajecten
verzameld die kunnen bijdragen aan het activeren, werk-
fit maken en aan het werk helpen en houden van
inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Vijftien misvattingen over beschut werk

Gemeenten willen eigenlijk niet zoveel met beschut
werk, hoor je vaak. Of: het ministerie van SZW
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controleert of gemeenten voldoende beschutte
werkplekken creëren. Rond het instrument van beschut
werk heerst nog steeds veel onduidelijkheid. Voor de
Programmaraad reden om vijftien belangrijke
misvattingen uit de weg te ruimen en daarbij tevens een
aantal tips voor een goede aanpak te geven.

Waaierkaart voor de dienstverlening aan werkgevers geactualiseerd

De handreiking voor de dienstverlening aan werkgevers, in de vorm van een
waaierkaart, is vernieuwd. Het gaat om een volledige update van de oorspronkelijke
versie uit 2017. De waaierkaart gaat over de dienstverlening aan werkgevers bij het
aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, in het bijzonder mensen
met een arbeidsbeperking. In de handreiking is uit recente onderzoeken direct
bruikbare informatie gehaald.

Werkgevers aan het woord over de kracht van
inclusief werkgeven

Twee ervaringsverhalen van werkgevers die geloven in
de kracht van inclusief werkgeven en de meerwaarde
van het opnemen van mensen met een psychische
kwetsbaarheid binnen de organisatie.

Arbeidsbeperkte met een baan doet minder beroep op zorg

Als iemand met een arbeidsbeperking een baan krijgt, heeft dat niet alleen voordelen
voor de persoon zelf, maar ook voor de samenleving. Mensen met een
arbeidsbeperking doen minder vaak een beroep op geestelijke gezondheidszorg en
Wmo-ondersteuning als ze werk hebben. Ook daalt het risico op crimineel gedrag, dat
zo’n 5 procent bedraagt in deze groep. Dit blijkt uit het onderzoek ‘De brede baten van
werk’ van het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

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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