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Uniforme uitstroomregel Praktijkroute

Voor personen die via de Praktijkroute worden opgenomen in het
doelgroepregister geldt dat >100% WML en T plus 2 regel ook als
uitstroomregel voor de Praktijkroute gaat gelden. Op ambtelijk niveau is
hierover overeenstemming bereikt, maar het bovenstaande moet nog wel door
het ministerie van SZW worden opgenomen in regelgeving/besluit. Lees meer
op Samenvoordeklant.nl

Stopzetting werkzaamheden aanjagers
Programmaraad

http://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-khltdkk-bhjdkddit-i/
http://programmaraad.createsend1.com/t/d-e-khltdkk-bhjdkddit-r/
http://programmaraad.createsend1.com/t/d-u-khltdkk-bhjdkddit-y/
http://programmaraad.forwardtomyfriend.com/d-bhjdkddit-C19B7338-khltdkk-l-j
http://programmaraad.createsend1.com/t/d-tw-khltdkk-bhjdkddit-t/
http://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-khltdkk-bhjdkddit-d/


Sinds 2012 zijn ‘regionale aanjagers’ actief geweest
bij het ondersteunen van de samenwerking in de
arbeidsmarktregio’s.

Na vijf jaar zijn de werkzaamheden van de
aanjagers per 1 juli 2017 beëindigd. Op die datum
is ook de subsidie van het ministerie van SZW
waarmee de aanjagers werden bekostigd gestopt.
De overige activiteiten van de Programmaraad
worden in 2017 normaal voortgezet. Lees meer op
Samenvoordeklant.nl

Taakstelling banenafspraak overheid & onderwijs niet gehaald

Werkgevers bij de overheid en in het onderwijs hebben tot op heden 3.600
extra banen extra banen gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking
die zijn opgenomen in het doelgroepregister van UWV (DGR). Het gaat om
mensen die niet in staat zijn zelfstandig het Wettelijk Minimum Loon te
verdienen.
Met dit aantal is de afspraak voor 2016 (6.500 banen) niet gehaald. Dat blijkt
uit cijfers die zojuist openbaar zijn gemaakt door het ministerie van SZW. Lees
meer op Samenvoordeklant.nl

Nieuwe programmamanager Hilde Vogelzang

Op 1 juni volgde Hilde Vogelzang Betsie Gerrits op
als programmamanager van de Programmaraad.
Juist nu is het volgens haar belangrijk dat de
arbeidsmarktregio’s zich ondersteund voelen. “De
arbeidsmarkt trekt weer aan en we mogen de boot
niet missen.” Lees meer op Samenvoordeklant.nl

Rekenregels 1 juli 2017

In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto
wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en
heffingskortingen per 1 juli 2017 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op
het minimumniveau. Ook zijn de belangrijkste beleidswijzigingen met
betrekking tot deze uitkeringsbedragen opgenomen. Lees meer op
Samenvoordeklant.nl

Informatiepakket ‘Beschut aan de bak’

Vanaf eind augustus besteedt het ministerie van
SZW onder de titel ‘Beschut aan de bak’ extra
aandacht aan beschut werk. Zie eerder bericht:

http://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-khltdkk-bhjdkddit-b/
http://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-khltdkk-bhjdkddit-n/
http://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-khltdkk-bhjdkddit-p/
http://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-khltdkk-bhjdkddit-x/


Extra aandacht voor beschut werk. De flyer en
posters kunt u nu al downloaden op
www.beschutaandebak.nl.Ontvangt u de deze liever
in hardcopy? Vul het aanvraagformulier in op
Samenvoordeklant.nl
De informatiepakketten worden eind augustus
verzonden door het ministerie van SZW.

31 plannen ingediend Financiële impuls Samenwerking GGZ en W&I

31 Regio's hebben een plan ingediend voor de financiële impuls voor regionale
samenwerking tussen GGZ en Werk & Inkomen.

Vervolg tijdpad:

26 juni - 5 augustus: beoordeling plannen door het ministerie van SZW
26 juni – 26 augustus: overleg met de regio’s en eventueel aanpassen
van de plannen.
Eind augustus 2017– besluitvorming over toekenning.
15 September 2017 – SZW dient circulairetekst in bij het ministerie
van Binnenlandse Zaken, inclusief vaststelling van het bedrag dat
per centrumgemeente naar het gemeentefonds wordt overgeheveld.

Schrijf in voor Nieuwsbrief Samenwerking GGZ en W&I. Lees hier de eerste
uitgave van deze nieuwsbrief. 

Nog meer nieuws

Op de nieuwe pagina Schakelpunt Landelijke Werkgevers (SLW) leest u
over het hoe, waarom en de aanpak van het SLW.  
Matchen op werk: Het ministerie wil arbeidsmarktregio’s die een stap
verder willen zetten, vraaggericht en op maat ondersteunen bij het
versterken van gecoördineerde werkgeversdienstverlening. Het
ministerie nodigt alle arbeidsmarktregio’s uit om voor 15 oktober 2017
aan te geven of zij een stap verder willen zetten richting de stip aan de
horizon, wat deze stap is (plan van aanpak) en welke ondersteuning
daarbij gewenst is (ondersteuningsvraag). Meer informatie op de pagina
Matchen op werk.
Afspraken met UWV over voorzieningen bij beschut werk van mensen
met UWV-uitkering.

De programmaraad, waarin Divosa, VNG, UWV en Cedris
samenwerken, ondersteunen arbeidsmarktregio's met advies,
kennis, en interactie bij hun regionale
arbeidsmarktbenadering.

www.samenvoordeklant.nl
info@samenvoordeklant.nl

http://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-khltdkk-bhjdkddit-m/
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http://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-khltdkk-bhjdkddit-q/
http://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-khltdkk-bhjdkddit-a/
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http://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-khltdkk-bhjdkddit-yh/
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