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Presentaties Praktijkdag Programmaraad 7 november

Donderdag 7 november vond de derde Praktijkdag van 2019 plaats in het Muntgebouw
in Utrecht. In verschillende sessies werden thema's besproken als
werkgeversdienstverlening, werkzoekendendienstverlening, samenwerking in de
keten en tussen domeinen en het organiseren van regelluwe dienstverlening en
gegevensuitwisseling. Van de verschillende sessies zijn de sheets van de verschillende
presentaties hier na te lezen.

‘Het moet allemaal wat simpeler’

Traditioneel start de Praktijkdag met een sessie waar de Programmaraad en het
ministerie van SZW vertellen wat de arbeidsmarktregio’s de komende periode kunnen
verwachten aan nieuwe wet- en regelgeving, onderzoeken en ondersteuning. De rode
draad op 7 november lijkt de zoektocht naar manieren om het aan de slag helpen van
werkzoekenden te versimpelen. Lees hier het verslag van deze sessie.

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


Meer werklozen, maar arbeidsmarkt blijft krap

De spanning op de arbeidsmarkt is in het derde kwartaal van 2019 afgenomen, maar
blijft hoog. De verruiming van de arbeidsmarkt is toe te schrijven aan een toename van
de werkloosheid. Het aantal werklozen groeide namelijk sterker dan het aantal
vacatures. Dit komt voor een groot deel doordat meer mensen begonnen met zoeken
naar werk en er minder werk vonden. Het aantal banen nam eveneens toe, maar
minder sterk dan in voorgaande kwartalen. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe
cijfers over de arbeidsmarkt.

Slim werkproces voorkomt een hoop gedoe

Werkgevers mogen geen bureaucratische belemmeringen ervaren als zij een kans
willen geven aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarom hebben
werkgevers, gemeenten en cliëntenorganisaties in drie expertsessies een ‘preferent’
werkproces uitgewerkt voor de aanvraag, besluitvorming en beschikbaarstelling van
loonkostensubsidie.

Lees het interview met een aantal betrokkenen over de eerste ervaringen uit de pilot.

UWV: 55.903 banen van banenafspraak gerealiseerd

Werkgevers hebben tussen 1 januari 2013 en 1 juli 2019 in totaal 55.903 banen
gerealiseerd voor mensen die in de doelgroep banenafspraak vallen: 45.185 banen via
een regulier dienstverband en 10.718 extra banen via een uitzendcontract of
detachering. Dit blijkt uit de Regionale UWV-trendrapportage Banenafspraak. De
doelstelling van de banenafspraak voor 2019 is het realiseren van 55.000 extra banen.

Uitnodiging: Bovenregionale bijeenkomsten Praktijkleren

De Programmaraad organiseert in samenwerking met SBB, MBO Raad en het ministerie
van SZW een drietal bovenregionale bijeenkomsten waarin met elkaar wordt verkend
wat de mogelijkheden zijn voor werken en leren in het mbo voor werkzoekenden. Voor
mensen in de Praticipatiewet en mensen met een uitkering van UWV kan scholing een
belangrijke opstap zijn naar duurzaam werk. Om het perspectief op duurzaam werk te
vergroten biedt het mbo steeds meer mogelijkheden voor werkzoekenden om hun
kennis en ervaring aantoonbaar te maken. 

https://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-xiuuyky-l-n/
https://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-xiuuyky-l-p/
https://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-xiuuyky-l-x/
https://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-xiuuyky-l-m/


Kritiek op wetsvoorstel quotum arbeidsbeperkten

Dinsdag 5 november debatteerde de Eerste Kamer met staatssecretaris Tamara van
Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over het wetsvoorstel Deactivering van de
quotumheffing. Het wetsvoorstel creëert de mogelijkheid tot het opschorten van een
heffing voor zowel overheid als private bedrijven voor het niet bereiken van de
doelstelling in het realiseren van banen voor mensen met een arbeidsbeperking als
die doelstelling in de jaren erna alsnog wordt gerealiseerd. Tijdens het debat uitten
diverse Kamerleden groot ongenoegen dat met name de overheidssector de gestelde
doelen om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen niet heeft gehaald,
terwijl de marktsector dit wel is gelukt.

Op dinsdag 12 november heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen.

Tweede Kamer akkoord met wetsvoorstel Wajong

Vrijdag 8 november stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel van
staatssecretaris Van Ark, Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het wetsvoorstel wordt
nu voorgelegd aan de Eerste Kamer. De meeste nieuwe regels gaan in de eerste helft
van 2020 in. De regels die te maken hebben met de hoogte van de Wajong-uitkering
gaan per 2021 in. Lees verder

Zes tips voor samenwerking

Eigenlijk is samenwerking heel eenvoudig, volgens Ferry Koster bijzonder hoogleraar
Innovatieve samenwerking aan Tilburg University. Hij stelt: Zelf doen is optellen.
Samenwerken is vermenigvuldigen. Hij geeft zes gouden tips:
1.      Erken dat er verschillen zijn
2.      Erken gezamenlijkheid
3.      Zachte en harde kant verbinden
4.      Teams vrijheden geven om te doen wat ze moeten doen
5.      Deel successen
6.      Exit-strategie: soms kun je beter stoppen.

Praktijkvoorbeeld: ‘Zoek al vroeg die
samenwerking met VSO en UWV’

Elk half jaar zitten ze met elkaar om tafel. De
stagecoördinator, een arbeidsdeskundige van het
werkleerbedrijf, de verzekeringsarts, een
procesbegeleider van UWV en de regisseur participatie
van de gemeente. Welke leerlingen komen in
aanmerking voor een beschutte werkplek? De

https://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-xiuuyky-l-c/
https://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-xiuuyky-l-q/
https://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-xiuuyky-l-a/
https://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-xiuuyky-l-f/


vroegtijdige aanpak in Noordoost-Friesland heeft succes.
Lees verder

Webinars van UWV – leerzaam en bruikbaar

Ruim 4000 werkzoekenden volgen iedere maand een webinar van UWV. Ook voor de
gemeentelijke doelgroep kunnen deze webinars bijdragen aan het vinden van werk.
Bent u klantadviseur van een gemeente, een SW-bedrijf of een andere ketenpartner en
benieuwd of deze webinars ook voor uw klanten interessant zijn? Meld u dan nu aan
voor het speciaal voor u ontwikkelde webinar ‘Webinars van UWV – leerzaam en
bruikbaar' op 19 november 2019, van 16.00 - 16.30 uur.

Nieuwsbrief Samenwerking GGZ en W&I - november

In de nieuwsbrief van 5 november is onder andere te lezen dat openheid op het werk
over psychische problemen kan, onder voorwaarden; Kans op uitkering groter is met
psychische klachten, uitstroomkans juist kleiner; IPS is succesvol, maar het kan nog
beter en knellende randvoorwaarden zijn obstakel voor meer resultaten. Verder
betekend de Pilot werkgericht behandelaanpak een cultuuromslag en een succesvolle
gezamenlijke aanpak ‘van Activering naar Werk’ door Patijnenburg en Vitis Welzijn.
Lees de nieuwsbrief hier.

Agenda

18 november - Inspiratielab on Tour: werken moet lonen
18 november - UWV Werkgeverscongres Utrecht - Dag 1
19 november - UWV Werkgeverscongres Utrecht - Dag 2
19 november - UWV webinar: leerzaam en bruikbaar
21 november - Leerbijeenkomst samenwerking GGZ en W&I
25 november - UWV Werkgeverscongres ‘s-Hertogenbosch
26 november - Bovenregionale bijeenkomst Praktijkleren - Rotterdam
2 december - Bovenregionale bijeenkomst Praktijkleren - Eindhoven
3 december Bovenregionale bijeenkomst Praktijkleren - Zwolle

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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