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• https://www.youtube.com/watch?v=_uc1bn9V

Ab8

https://www.youtube.com/watch?v=_uc1bn9VAb8


Simpel Switchen

• Klantreizen: 

switchen tussen 

arbeidsmatige 

dagbesteding en 

beschut werk



Samenwerking GGZ en W&I

• Onderzoeksregeling 

IPS-CMD – zie 

webinar

• 31 inspirerende 

verhalen

• Extra financiële 

impuls van SZW

https://www.samenvoordeklant.nl/nieuws/subsidie-en-onderzoeksregeling-ips-voor-mensen-met-common-mental-disorders
https://www.samenvoordeklant.nl/nieuws/31x-inspiratie-voor-een-nog-betere-samenwerking-tussen-ggz-en-wi


Praktijkleren met praktijkverklaring in het mbo

• Kan praktijk-

leren met een 

praktijkverklarin

g een manier 

zijn om het 

perspectief op 

duurzaam werk 

te vergroten?

• Webinar

https://www.samenvoordeklant.nl/webinarpraktijkleren


• Analyse van ca 75 

praktijkvoorbeelden

• Rode draad uit 

inspirerende 

initiatieven die 

werken!

Praktijkverhalen: welke lessen kunnen we trekken?

https://www.samenvoordeklant.nl/nieuws/twee-jaar-praktijkvoorbeelden-welke-lessen-kunnen-we-leren


Nieuwe website

• Heldere 

menustructuur

• Verbeterde 

zoekfunctie



Nieuws van SZW

Yvonne Wijnands



• Voortgang breed offensief

• Simpel switchen

• Veranderingen BBZ

• Samenwerking met het mbo

• Wat ook goed is om te weten

Wat gaan we doen?



• Voortgangsbrief 23 mei aan Tweede Kamer

• Consultatie en toetsen wetsvoorstel breed offensief 

(bijna) afgerond; najaar naar Tweede Kamer. 

Beoogde plaatsing in Staatsblad 1 juli 2020

• Wetsvoorstel vereenvoudiging Wet Banenafspraak 

najaar naar Tweede Kamer

Breed offensief, proces



• Uniformering loonwaardebepaling, met behoud meerdere 

aanbieders (onder begeleiding van AKC en BOW)

• Uitbreiding mogelijkheid loonkostensubsidie tijdens dienstverband

• Wegnemen knelpunten forfaitaire loonkostensubsidie

• Verkenning aanpassing financieringssystematiek (op basis van 

realisatie)

• Stroomlijnen werkproces loonkostensubsidie, implementatiepilot 

(mmv werkgevers en gemeenten)

Vereenvoudiging/verbetering loonkostensubsidie



• Ondersteuning op maat: aanvraagmogelijkheid cliënten en 

werkgevers

• (Model)verordening harmonisering instrumenten

• Vrijlatingsregeling voor mensen die werken met 

loonkostensubsidie

• Vervallen vier weken zoektermijn voor jongeren die aangewezen 

zijn op loonkostensubsidie

Onderwerp leeft! 500 reacties internetconsultatie

Wetsvoorstel breed offensief



Wat gaan we doen? Onder meer:

• Belemmeringen wegnemen om vanuit de uitkering te 

gaan werken en weer eenvoudig terug te kunnen 

vallen 

• Combinatie rekentool

• Handreiking overgang dagbesteding-(beschut) werk

In samenwerking met oa Programmaraad en 

jullie

Simpel switchen



• Dateert van 2004

• Vereenvoudigen en verbeteren

– Vernieuwing financieringssystematiek

– Aanvraag BBZ binnenvaartschippers bij 

woongemeente ipv centrumgemeente

– Beperken specifieke regeling oudere zelfstandigen

• Beoogde inwerkingtreding 2020

Herijking Besluit Bijstand Zelfstandigen



Leren enwerken  
via hetMBO

Werkzoekenden
Gemeente (Participatiewet)  

of UWV-uitkering

MBO-
diploma  via

BBL
Op niveau Entree, 2, 3 of 4  

Opleiding in een betaalde baan

MBO-certificaat
Vastgesteld deel opleiding 
Leren in de praktijk en/of  

op school

MBO-
diploma  via

BOL
Op niveau Entree, 2, 3 of 4  

Opleidingmet stage

Extra  
informatie

O.a.:
Privaat onderwijs 

Financiering  
Structuur MBO

Praktijkverklaring
als onderdeel van deMBO-verklaring

MBO-diploma en –certificaat niet haalbaar  
Praktijkleerrouteop maat

Baan



• Voorbereidingen ESF nieuwe planperiode 

(vanaf 2021)

• Verlenging samenwerkingsimpuls 

GGZ en Werk&Inkomen

• Wetsvoorstel uitsluiten fraudevorderingen in 

vermogenstoets > internetconsultatie

• Vervolgaanpak laaggeletterdheid 

Wat ook goed is om te weten



• Presentaties beschikbaar op dinsdag 2 juli op 

www.samenvoordeklant.nl

• Praktijkdagen 2019: 7 november

• SVP evaluatieformulier invullen

• Een inspirerende dag gewenst!

Tot slot

http://www.samenvoordeklant.nl/



