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Webinar beschut werk 10 december

Op 10 december van 11:00-12:00 uur organiseert de Programmaraad in samenwerking
met het ministerie van SZW een webinar over beschut werk. Tijdens het webinar zal in
ieder geval worden ingegaan op de volgende thema’s:

De evaluatie beschut werk door de inspectie SZW en de kabinetsreactie daarop.
Misverstanden rondom beschut werk.

Eindevaluatie van de Participatiewet

Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft op verzoek van het ministerie van SZW de
werking van de Participatiewet geëvalueerd. De hoofdvraag daarbij was: in welke
mate en op welke wijze leidt de Participatiewet mensen met arbeidsvermogen naar, bij
voorkeur regulier, werk?

De uitwerking van de Participatiewet verschilt per doelgroep. De belangrijkste
resultaten zijn:

Jonggehandicapten met arbeidsvermogen: grotere kans op werk
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De Wsw-doelgroep: kleinere kans op werk
Klassieke bijstandsgerechtigden: nauwelijks grotere kans op werk
Nuggers: effect onbekend

In een brief gaat staatssecretaris Van Ark (SZW) in op de onderzoeksresultaten die uit
de eindevaluatie komen. Daarnaast gaat Van Ark in op wat deze resultaten betekenen
voor haar beleid de komende periode.

In het casusonderzoek Participatiewet wordt het realiseren van een match belicht
vanuit drie perspectieven.

Uitwerking van de Participatiewet 2015- 2019

In een factsheet wordt een cijfermatig beeld gegeven
van de uitvoering van de Participatiewet in de periode
januari 2015 tot en met augustus 2019. Het behandelt
ontwikkelingen op drie thema’s: personen met een
bijstandsuitkering, de ondersteuning door gemeenten in
het algemeen en aan mensen met een arbeidsbeperking
in het bijzonder.

Klik hier voor een verkorte versie met cijfers over de
uitvoering van de Participatiewet.

Kamerbrief: maatregelen Breed Offensief Perspectief op Werk

Voor het structureel versterken van de werkgeversdienstverlening en het matchen in
de arbeidsmarktregio’s heeft staatssecretaris Van Ark (SZW) overleg gevoerd met
UWV, VNG en ook andere bij het Breed Offensief betrokken partijen. Op basis hiervan
wordt het SUWI Besluit aangepast en tref de staatssecretaris een aantal aanvullende
maatregelen. In een kamerbrief heeft de staatssecretaris de Tweede Kamer hierover
geïnformeerd.

Praktijkvoorbeeld: 'Samen werkt', nieuw
ondernemerschap in sociaal domein Emmen

‘Samen werkt’. Dat is de slogan waarmee werkleerbedrijf
EMCO-groep en Menso, de verzelfstandigde afdeling
Leren en Werken van de gemeente Emmen, zich
presenteren. De directeuren Jan Edzes en Heidy Postma
willen het liefst iedereen aan het werk. Dankzij
investeringen in de samenwerking lukt dat behoorlijk.
Lees verder

Kamerbrief: uitvoering motie Raemakers c.s. over meedoen vanuit de
bijstand
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De motie Raemakers c.s. verzoekt het kabinet om te verkennen niet langer óf maar hoe
gemeenten mensen in de bijstand een niet-vrijblijvend aanbod kunnen doen dat bij
hen past. Staatssecretaris Van Ark heeft de Kamer geïnformeerd over de wijze waarop
zij hier invulling aan wil geven.

Publiek servicepunt voor werkgevers om meer mensen aan het werk te
krijgen

In elke arbeidsmarktregio bieden gemeenten en UWV vanaf 2021 één helder publiek
aanspreekpunt voor werkgevers. In een aantal regio’s is dat al zo, maar straks wordt het
verplicht. Doel hiervan is dat werkgevers en werknemers elkaar makkelijker vinden
om zo de arbeidsmarktkansen voor mensen die nu nog aan de kant staan te vergroten.
Dit schrijft staatssecretaris Tamara van Ark (SZW) in een brief aan de Tweede Kamer.

Evaluatierapport Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

In het onderzoek stond de volgende vraag centraal: in hoeverre hebben de Wet
banenafspraak en de later toegevoegde Praktijkroute bijgedragen aan het vergroten
van kansen voor mensen met een arbeidsbeperking op banen bij reguliere
werkgevers? Het evaluatierapport beschrijft zeven conclusies.

In een brief reageert staatssecretaris Van Ark op de genoemde bevindingen.

Werklandschap: Naar een gemeenschappelijke taal

Gemeenten hebben de taak om werkzoekenden naar werk te begeleiden. En daar
waar dit (nog) niet mogelijk is, optimaal te laten ontwikkelen en meedoen in de
maatschappij. Professionals werken hiervoor vaak samen met andere ketenpartners,
zoals maatschappelijk partners, werkgevers en private partijen. In deze samenwerking
vindt geregeld uitwisseling van informatie plaats. Om dit goed te laten verlopen, is het
spreken van een gezamenlijke taal randvoorwaardelijk. Hiervoor ontwikkelt de VNG
het Werklandschap.

Ben jij al bekend met het Werklandschap? De VNG hoort graag jouw mening. Via een
enquête kun je per tegel van het landschap je feedback geven. Invullen kost slechts
enkele minuten tijd. De resultaten van de enquête bepalen of en waar het
Werklandschap verder zal worden doorontwikkeld.

Cijfers en trends UWV

De publicatie ‘Cijfers en trends UWV’ bevat de meest recente maandelijkse cijfers
over de wetten WW, IOW, WIA, WAO, WAZ, Wajong, Ziektewet en Wazo.
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6 december 2019 - Benchlearnbijeenkomst over wat werkt bij re-integratie
10 december 2019 - Webinar beschut werk
17 december 2019 - Webinar "Psychische problemen en aan het werk (blijven)"

De Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt, waarin Divosa, VNG,

UWV en Cedris samenwerken, ondersteunt arbeidsmarktregio's met
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