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Ministerie komt met mogelijkheid uitschrijven doelgroepregister

Mensen die eenmaal zijn opgenomen in het doelgroepregister kunnen zich momenteel
niet vrijwillig uitschrijven. Toch zijn er wel mensen die uit het register willen,
bijvoorbeeld omdat ze het als stigmatiserend ervaren. Tijdens de laatste Praktijkdag
op 27 juni waren daar vragen over. Het ministerie van SZW meldt nu dat er wordt
gewerkt aan een besluit dat uitschrijving onder voorwaarden mogelijk maakt. Dit
besluit treedt naar verwachting 1 januari 2020 in werking.

UWV: 51.978 banen van banenafspraak gerealiseerd

UWV heeft de Regionale UWV-trendrapportage Banenafspraak voor het eerste
kwartaal 2019 gepubliceerd. Hieruit blijkt dat werkgevers tussen 1 januari 2013 en 1
april 2019 in totaal 51.978 banen hebben gerealiseerd voor mensen die in de
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doelgroep banenafspraak vallen: 41.794 banen via een regulier dienstverband en
10.184 extra banen via een uitzendcontract of detachering. 

Resultaten Onderzoeken Werkgeversdienstverlening

Staatssecretaris Van Ark (SZW) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over
verschillende activiteiten rond de Banenafspraak. Eén van de kamerbrieven betreft
Resultaten Onderzoeken Banenafspraak waarin 5 onderzoeken worden toegelicht.

In kamerbrieven over de banenafspraak en quotumwetgeving, gaat de
staatsesecretaris verder in op twee eerder aangekondigde maatregelen. Najaar 2019
zal hiervoor een wetsvoorstel naar deTweede Kamer worden gestuurd. 

Uitreiking MBO-praktijkverklaringen aan
werkenden

Met de pilots praktijkleren wordt verkend of de
praktijkverklaring bijdraagt aan de duurzame
inzetbaarheid van deelnemers. De eerste 4
praktijkverklaringen zijn uitgereikt aan uitzendkrachten
van Randstad i.s.m. DOORZAAM, het fonds voor
duurzame inzetbaarheid voor uitzendkrachten.

IPS-CMD regeling: nog bijna 50 trajecten beschikbaar

Individuele Plaatsing en Steun (IPS) is een bewezen effectieve methode om mensen
met een ernstige psychische aandoening (EPA) aan het werk te helpen. 1 mei 2019
is een nieuwe ministeriële regeling in werking getreden die inzet van de re-
integratiemethode IPS bij mensen met common mental disorders (CMD) bevordert.
Van de 200 beschikbare trajecten zijn er op dit moment nog 41 plekken in te vullen
voor gemeentelijke kandidaten en 78 voor de UWV doelgroep. Klik hier (in kader
Downloads rechts op de pagina) voor het overzicht aanvragen IPS-CMD regeling.

Werkwijzer ‘Leren en werken via het mbo’

Beroepsgericht onderwijs en scholing kan een grote rol spelen bij de re-integratie van
werklozen. De werkwijzer 'Leren en werken via het mbo' is bedoeld om gemeenten,
UWV en mbo-scholen te informeren over de mogelijkheden van mbo-opleidingen bij
werkzoekenden voor wie gemeenten en UWV re-integratieverantwoordelijkheid
draagt.

Expertgroep Werk: een goede landings- en vertrekbaan

De arbeidsmarkregio’s moeten inspelen op allerlei landelijke ontwikkelingen. Denk
bijvoorbeeld aan het Breed offensief, het initiatief Perspectief op Werk en de aanpak
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Simpel switchen in de participatieketen. De Expertgroep Werk zorgt voor de
verbinding tussen deze ontwikkelingen en de regionale dienstverlening. Op deze
kaart ziet u of uw arbeidsmarktregio vertegenwoordigd is in de Expertgroep Werk. Is
uw regio nog niet van de partij en heeft u interesse om deel te nemen? Neem dan
zeker contact op! Lees meer over de actiteiten van de Expertgroep Werk en de
ervaringen van deelnemende regio's.

Praktijkvoorbeeld: Een nieuw kompas - Kampen
pioniert met een integrale verordening voor het
sociaal domein

Niet de juridische kaders als uitgangspunt nemen, maar
de klant en wat die nodig heeft. Dat is het doel van de
integrale verordening waarmee Kampen sinds begin
2019 ervaring opdoet. De vraag die ze steeds weer
krijgen is: mag dan zomaar alles? Het antwoord is nee. Je
toetst alleen niet aan de letter, maar aan de geest van de
wet.

Onderzoek Verbeteren uitwisseling matchingsgegevens

Er staan teveel mensen onnodig aan de kant van de arbeidsmarkt. Werkgevers en
werkzoekenden moeten elkaar daarom makkelijker kunnen vinden. Uit recent
onderzoek dat is uitgevoerd door KPMG in opdracht van SZW komt naar voren dat de
gegevensuitwisseling in relatie tot matching beter kan en moet.

Interventies toeleiding naar werk bij psychische aandoeningen

Om mensen met een psychische aandoening aan het werk te helpen, worden diverse
aanpakken, methodieken, projecten en benaderingen toegepast, de zogeheten
interventies. Een interventie is een handeling die wordt uitgevoerd om een probleem
aan te pakken. Het is een ingreep om een toestand te verbeteren. Er zijn vele
interventies en methodieken om mensen met psychische kwetsbaarheid te begeleiden
naar werk. Sommigen zijn gericht op een bepaalde (sub)doelgroep, zoals IPS
(Individuele Plaatsing en Support) voor mensen met een Ernstige Psychische
Aandoening (EPA), anderen zijn meer algemeen inzetbaar, zoals jobcoaching. De
Routekaart Psychische aandoeningen en werk geeft een overzicht van interventies.
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Agenda september

 

5 september  Inspiratielab on Tour: toolkit max WW
11 september VU Divosa Collegereeks 2019
19 september Inspiratielab on Tour: digitale aanvraag
24 september Inspiratielab on Tour: startgesprek parttime werk en premie
26 september Leercirkel Praktijkleren

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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