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20 november implementatiedag met staatssecretaris Klijnsma

De Programmaraad nodigt u uit voor de vierde implementatiedag Participatiewet, op
donderdag 20 november 2014 bij SWA in Alphen aan den Rijn. Aan deze editie neemt
Jetta Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deel. Zij gaat
samen met de leden van de Programmaraad graag in gesprek met u.

Lees meer op Samenvoordeklant.nl

Toolkit voor burgercommunicatie over Participatiewet

In nauw overleg met ministerie en leden van de Programmaraad werken
communicatieadviseurs aan teksten over de Participatiewet en WWB‐maatregelen. De
teksten kunnen dienen als basis ingrediënten voor de gemeentelijke communicatie
over beide wetten. Na de kernboodschappen publiceert de programmaraad nu twee
algemene teksten over Participatiewet en WWB‐maatregelen.

Lees meer op Samenvoordeklant.nl
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4 november chatsessie regelgeving

Dinsdag 4 november van 13.30 tot 14.30 uur kunt u meedoen aan de chatsessie over de
lagere regelgeving Participatiewet. De sessie is bedoeld om gemeenteambtenaren te
ondersteunen bij vragen over de onlangs gepubliceerde lagere regelgeving:

Besluit Loonkostensubsidie;
Ministeriële regeling loonwaardebepaling;
Besluit regionale Werkbedrijven;
Schattingsbesluit;
Wijzigingsbesluit Wsw.

Uw vragen worden door  inhoudsdeskundigen van SZW en de Programmaraad
beantwoord.

Lees meer op Samenvoordeklant.nl

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt naar de regio’s

Ben u van plan om regionale bijeenkomsten te houden met werkgevers om ze voor te
bereiden op de banenafspraak en de regionale Werkbedrijven?
Of heeft u daarvoor al een datum gepland?
En wilt u op die bijeenkomst de werkgevers ook informatie geven over het
wetsvoorstel voor de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (‘Quotumwet’)?

Lees meer op Samenvoordeklant.nl

Save the date! 12 december

Op 1 januari treedt de Participatiewet in werking. Aan het eind van dit
implementatiejaar 2014 organiseren het ministerie van SZW en de Programmaraad
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samen één grote ‘klaar voor de start‐werkconferentie’. Op vrijdag 12 december zal de
laatste implementatiedag plaatsvinden, zoals u die inmiddels van ons gewend bent.
Daarnaast zal ’s middags een bestuurlijk bijeenkomst plaatsvinden voor de ‘5x35’
partners die aan zet zijn in de arbeidsmarktregio’s: de 35 wethouders van
centrumgemeenten, werkgevers, werknemers, UWV'ers en partners uit het onderwijs.

Lees meer op Samenvoordeklant.nl

Wajong kennisbank

Op 1 januari 2015 melden zich nieuwe doelgroepen bij de gemeenten. Hoe kunt u het
beste omgaan met mensen met een arbeidsbeperking? Hoe begeleidt u deze doelgroep
naar werk? Hoe komt u tot een goede match? Met deze en andere vragen heeft UWV
jarenlange ervaring. Binnen het ondersteuningsprogramma implementatie
Participatiewet van de Programmaraad, deelt UWV graag deze opgedane kennis met
gemeenten.

Lees meer op Samenvoordeklant.nl

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