
webversie |  uitschrijven |  stuur door  

PROGRAMMARAADJOURNAAL: september 2019

Arbeidsmarktregio’s Zwolle en Drechtsteden faciliteren ISS bij creëren
duurzame banen
Internetconsultatie wijziging Besluit SUWI
Geleerde lessen praktijkvoorbeelden Beschut werk
Budget voor Ontwikkeladvies 45+-ers per 1 juli met € 2.500.000,-
verhoogd
Praktijkvoorbeeld: Help mensen goed over de drempel voor
duurzame plaatsing
Denk mee over kennisdeling in het domein werk en inkomen
Nieuwsberichten van het ministerie van SZW
Simpel Switchen in de Participatieketen - Inspiratielab on Tour
Praktijkvoorbeeld: Groningen draait pilot met inclusief herontwerp
arbeidsorganisaties
Save the date: 21 november Leerbijeenkomst samenwerking GGZ en
W&I
Agenda

Arbeidsmarktregio’s Zwolle en Drechtsteden faciliteren ISS bij creëren
duurzame banen

Met de ondertekening tussen arbeidsmarktregio’s Zwolle en Drechtsteden en ISS
Facility Services is er weer een stap gezet naar harmonisatie van de regelgeving in de
Participatiewet. Het Schakelpunt heeft de regio's hier in ondersteunt. Eerder hebben
de arbeidsmarktregio Foodvalley en Haaglanden op eigen initiatief ook afspraken
gemaakt met ISS.

Internetconsultatie wijziging Besluit SUWI

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


Het wijzigingsvoorstel Besluit SUWI is gepubliceerd. Het wijzigingsbesluit is een
uitwerking van de aanpak ‘breed offensief’ van staatssecretaris Tamara van Ark (SZW),
om de werkgeversdienstverlening en het matchen in de arbeidsmarktregio’s te
versterken. Tot 20 oktober 2019 kan gereageerd worden op dit wijzigingsvoorstel.

Geleerde lessen praktijkvoorbeelden Beschut werk

Welke lessen kunnen we trekken uit de prakijkvoorbeelden die we de afgelopen twee
jaar over beschut werk zijn verschenen? Enkele tips uit de praktijk:

•  Vroegtijdig contact met de leerlingen van de VSO/Pro-scholen.
•  Aandacht voor de omgeving (ouders) en privéomstandigheden van de cliënt.
•  Uitgaan van de kandidaat, niet van de vacature

Nog meer tips in Twee jaar praktijkvoorbeelden. Welke lessen kunnen we leren?  

Budget voor Ontwikkeladvies 45+-ers per 1 juli met € 2.500.000,- verhoogd

Loopbaanadviseurs kunnen werkende vijfenveertigplussers een Ontwikkeladvies
geven en daarvoor een subsidiebedrag van € 600,- aanvragen. Het doel van het
Ontwikkeladvies is dat het deelnemers stimuleert om de regie van hun loopbaan in
eigen handen te nemen. Het Ontwikkeladvies geeft inzicht in het toekomstperspectief
van het huidige werk, de competenties en toekomstige loopbaanmogelijkheden van
de deelnemer.

Praktijkvoorbeeld: Help mensen goed over de drempel voor duurzame
plaatsing

TNO onderzocht de succesfactoren voor blijvende arbeidsparticipatie bij mensen met
afstand tot de arbeidsmarkt. Wat kunnen we leren van de literatuur en best practices
bij bedrijven om te zorgen dat iemand na een succesvolle plaatsing aan het werk blijft?
Onderzoekster Marloes Vooijs en werkgever Edwin Klinkert vertellen over het belang
van goede begeleiding, ook bij het zetten van vervolgstappen. Lees verder

Denk mee over kennisdeling in het domein werk
en inkomen

Het Kennisplatform Werk en Inkomen (KWI) en
klantmanagers hebben samen met een ontwerpbureau
Muzus app 'kopkrakers' ontwikkeld om kennisdeling in
het domein werk en inkomen te bevorderen. Om de app
te laten aansluiten bij de behoeftes en hun manier van
werken, worden klantmanagers bij gemeenten en UWV
uitgenodigd om feedback te geven op de eerste versie
van de app.

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


Nieuwsberichten van het ministerie van SZW

Per maand publiceert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
meerdere nieuwsberichten. Met de Nieuwsbrief van SZW houdt het ministerie van
SZW u 1 a 2 keer per maand op de hoogte van het laatste nieuws op thema's als
Arbeidszaken Publieke Sector, Werk en loopbaan, Gezondheid en zorg.

Simpel Switchen in de Participatieketen - Inspiratielab on Tour

Met het project Simpel Switchen in de Participatieketen wordt het voor mensen
makkelijker en veiliger om stappen die ze in hun loopbaan kunnen zetten, ook
daadwerkelijk te gaan zetten. Hiermee worden drempels voor mensen om werk te
aanvaarden weggenomen en overgangen soepeler. Divosa en het ministerie van SZW
organiseren een Inspiratielab on Tour voor medewerkers van gemeenten, UWV en
ketenpartners. Hierbij worden gemeenten en UWV-vestigingen bezocht om te kijken
hoe zij dit soort knelpunten creatief aanpakken. De eerstvolgende Inspiratielab on
Tour is op 10 oktober in Leeuwarden. 

Praktijkvoorbeeld: Groningen draait pilot met inclusief herontwerp
arbeidsorganisaties

In bijna elke organisatie is wel plek te maken voor iemand uit de doelgroep
Banenafspraak. Maar als een organisatie echt aan de slag wil met inclusie en duurzame
inzetbaarheid, helpt het om de hele organisatie door te lichten en zo nodig anders in te
delen. De nieuwe methode IHW 2.0 biedt gegarandeerd eye openers, zo ervaart men
in Groningen. Lees verder

Save the date: 21 november Leerbijeenkomst samenwerking GGZ en W&I

Save the date! De Programmaraad organiseert op 21 november van 13.00 uur tot 17.00
uur in theater Figi in Zeist de leerbijeenkomst over de samenwerking GGZ en W&I.
Deze leerbijeekomst start met een interview met de staatssecretaris SZW Tamara van
Ark en staatssecretaris VWS Paul Blokhuis. Wat hebben ze voor ons in petto?

Doel van de leerbijeenkomst is professionals op inspirerende wijze met elkaar in
contact te brengen en kennis met elkaar te delen zodat werken werkt voor mensen met
een psychische kwetsbaarheid. Keynote speaker is Evelien Brouwers met haar
onderzoek over Openheid op het werk over psychische problemen. 

U kunt zich nu voorinschrijven voor de leerbijeenkomst.

Agenda

26 september - Leercirkel Praktijkleren
02 oktober - Werkgeversbijeenkomst UWV
09 oktober - VU Divosa Collegereeks 2019

https://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-xydlle-l-c/
https://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-xydlle-l-q/
https://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-xydlle-l-a/
https://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-xydlle-l-f/
https://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-xydlle-l-z/
https://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-xydlle-l-v/
https://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-xydlle-l-e/
https://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-xydlle-l-s/


10 oktober - Inspiratielab on Tour: tussenrekening Surplus
30 oktober - Inspiratielab on Tour: integraler werken

De Programmaraad, 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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