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Week van de Praktijk: presentaties en verslag van de sessie 'In gesprek met
de Programmaraad en SZW'

Van 25 t/m 28 mei organiseerde de Programmaraad de Week van de Praktijk.
Dagelijks werden er digitaal sessies aangeboden, met als doel de uitvoering te
ondersteunen en te inspireren. Presentaties van de diverse sessies zijn terug te kijken
op samenvoordeklant.nl. Ook staat daar een verslag van de sessie 'In gesprek met de
Programmaraad en SZW'. Hierin wordt een update gegeven van actuele en nieuwe
activiteiten, subsidiemogelijkheden en wet- en regelgeving.

Opbrengst behoeftepeiling in Coronatijd

Afgelopen april heeft de Programmaraad een peiling gehouden onder beleidmakers,
managers en uitvoerenden over de dienstverlening in corona-tijd. Hierin valt op dat de
dienstverlening aan werkgevers onverminderd doorgaat maar dat de dienstverlening
aan werkzoekenden onder druk staat. In het bijzonder voor mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt zoals mensen met een psychische kwetsbaarheid, in beschut werk en
dagbesteding. Daarnaast wordt transparantie van kandidaten steeds urgenter. In deze
toelichting zijn de belangrijkste resultaten op een rijtje gezet.

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


Psychische kwetsbaarheid: navigeren door de coronacrisis

De coronacrisis heeft veel invloed op ons werkende leven. We blijven nog wel even
thuiswerken, maar hoe doen we dit op een mentaal gezonde manier? Hoe kan een
werkgever een medewerker met psychische klachten in deze tijd het beste
ondersteunen? Wat heeft iemand met een psychische klachten nu eigenlijk nodig? En
is er nog ruimte voor mensen met een psychische kwetsbaarheid op de arbeidsmarkt?
Kortom wat zijn goede bakens om ons allen door deze moeilijke tijd te navigeren?

In de vierde editie van Sterk door Werk geven staatssecretarissen Tamara van Ark
(SZW ) en Paul Blokhuis (VWS) in een video-interview aan hoe de capaciteiten van
werknemers met een psychische kwetsbaarheid ook in deze coronacrisis kunnen
worden ingezet. En hoe werkgevers hieraan een bijdrage kunnen leveren.

Meerwaarde van de praktijkverklaring volgens werkgevers en werknemers

De praktijkverklaring biedt de kans om kwetsbare werkenden en werkzoekenden
zonder diploma’s (startkwalificatie) tijdens het werk op te leiden. Na een traject van
enkele maanden laten de deelnemers in de praktijk zien dat ze de afgesproken
werkprocessen beheersen en ontvangen dan een praktijkverklaring van het mbo.
Deze trajecten worden nu ook ingezet om kwetsbare werkenden en werkzoekenden
om te scholen naar vitale sectoren of kansrijke beroepen. Het doel hiervan is om
werkloosheid door de coronacrisis te beperken en inzetbaarheid op de korte termijn
te vergroten.

1. In dit filmpje vertellen werkgever en werknemer wat het hen oplevert.
2. In dit filmpje zie je hoe sociale werkvoorziening Wedeka mensen omschoolt

naar de schoonmaak waarna ze met een praktijkverklaring aan de slag kunnen
op de arbeidsmarkt.

3. In dit filmpje zie je hoe Jumbo graag mensen aanneemt op basis van een
praktijkverklaring.

Experimenten bijstand: kleine verschillen in resultaat

https://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-mhdjhjd-l-p/
https://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-mhdjhjd-l-x/
https://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-mhdjhjd-l-m/
https://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-mhdjhjd-l-c/
https://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-mhdjhjd-l-q/


In de periode 1 oktober 2017 tot 1 januari 2020 zijn 6 experimenten uitgevoerd in de
gemeenten Groningen, Tilburg, Utrecht, Wageningen, Deventer en Nijmegen. Doel is
om te kijken hoe bijstandsgerechtigden makkelijker de weg naar werk vinden. Er zijn
geen wetenschappelijk significante resultaten geboekt ten aanzien van de doelstelling
van het experiment, namelijk uitstroom naar voltijd werk. ZonMw en CPB hebben met
de experimenten van gemeenten meegekeken en 2 overkoepelende eindrapporten
gemaakt. Staatssecretaris Van Ark van SZW heeft deze samen met een brief naar de
Tweede Kamer gestuurd.

Steun voor sociale werkbedrijven tijdens coronacrisis

Het kabinet stelt € 90 miljoen extra beschikbaar aan gemeenten ten behoeve van de
sociale werkvoorziening. Door de coronacrisis zijn sociale werkbedrijven
noodgedwongen geheel of gedeeltelijk gesloten. Tegelijkertijd lopen de loonkosten
van ondersteunende werknemers door. Met de extra steun van het kabinet kunnen SW-
bedrijven een deel van deze loonkosten opvangen zodat Sw-medewerkers
ondersteuning krijgen, ook nu ze tijdelijk thuiszitten.

Extra geld voor de begeleiding van kwetsbare jongeren naar werk

De 35 arbeidsmarktregio’s krijgen extra geld om jongeren in het  praktijkonderwijs of
voortgezet speciaal onderwijs te begeleiden naar werk. Voor het schooljaar 2020-2021
was hier al 8,5 miljoen euro voor beschikbaar gemaakt door staatssecretaris Van Ark
(SZW). Zij maakt aanvullend nog eens 8,5 miljoen euro vrij voor deze doelgroep vanuit
het Europees sociaal fonds (ESF).

Landelijke campagne voor meer bekendheid regionale
werkgeversservicepunten

Het ministerie van SZW en de Programmaraad hebben samen met de 35
arbeidsmarktregio’s de campagne ‘Werkgevers anno nu’ ontwikkeld. Doel van deze
landelijke campagne is om elk regionaal werkgeversservicepunt (WSP) te

https://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-mhdjhjd-l-a/
https://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-mhdjhjd-l-f/
https://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-mhdjhjd-l-z/
https://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-mhdjhjd-l-v/
https://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-mhdjhjd-l-e/


ondersteunen in het aanspreken en aantrekken van werkgevers die nog niet bekend
zijn met de dienstverlening van het WSP. Het idee is dat een betere bekendheid leidt
tot meer gebruik van de publieke dienstverlening van UWV en gemeenten, waardoor
meer matches gemaakt kunnen worden tussen werkgevers en werkzoekenden.

Eerste kamer stemt in met nieuwe regels Wajong

Dinsdag 26 mei stemde de Eerste Kamer in met het wetvoorstel vereenvoudiging
Wajong van staatssecretaris Van Ark (SZW). Nieuw is dat de studiemaatregelen al met
het nieuwe studiejaar ingaan. Ook is er een uitzondering gemaakt voor een specifieke
groep Wajongers. De regels die te maken hebben met de hoogte van de aanvullende
Wajong-uitkering voor werkende Wajongers gaan per 2021 in, net als het uitbreiden en
verbreden van de regels rond het eindigen en herleven van het recht op Wajong.

Update nieuws en maatregelen mbt corona

Na het laatste Programmaraadjournaal is de overzichtspagina met nieuws, toolkits en
maatregelen m.b.t. corona in het sociaal domein aangevuld met o.a.:

Het eerste noodpakket banen en economie loopt door en het kabinet neemt
nieuwe uitzonderlijke maatregelen.
UWV biedt een publicatie aan met een actueel beeld van de tekorten en
overschotten op de arbeidsmarkt als gevolg van de coronacrisis.
Factsheet aanvragen NOW-regeling

Overig nieuws

Werkinnovatie prijs voor nieuwe werkgelegenheid
Uitzonderingspositie tweedegraads bloedverwanten in Participatiewet blijft
bestaan
16 juni - Bijeenkomst landelijk gemeentelijk netwerk 16-27
25 juni - Online meedenksessie onderwijs-arbeidsmarkt voor jongvolwassenen
met een zorgvraag

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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https://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-mhdjhjd-l-s/
https://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-mhdjhjd-l-g/
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https://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-mhdjhjd-l-yh/
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https://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-mhdjhjd-l-yu/
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