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Presentaties Praktijkdag beschikbaar

Op 9 juni vond de tweede Praktijkdag van dit jaar plaats in Het Oude Stadhuys in
Gouda. Met meer dan 200 bezoekers en 26 verschillende sessies blikken we terug op
een inspirerende dag die door de deelnemers goed is beoordeeld. Op de vraag 'In
hoeverre de deelnemers de Praktijkdag zouden aanbevelen aan hun collega's': is het
antwoord JA met een gemiddeld cijfer van 8,1. Op samenvoordeklant.nl kunt u de
presentaties terugkijken en een indruk opdoen van de dag in de fotogalerij.

Toolkit Participatiewet beschikbaar

Om professionals te ondersteunen bij de uitvoering van de Participatiewet, heeft de
Programmaraad een Toolkit Participatiewet ontwikkeld. Deze Toolkit Participatiewet
van de Programmaraad bevat alle (wettelijke) regelingen die ingezet kunnen worden in
de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden om de doelen van de
Participatiewet en de gemaakte banenafspraak in het sociaal akkoord te realiseren.
Daarnaast worden er onder ‘ondersteuning en advies’ ook aanpakken of methodieken
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opgenomen, die bijdragen aan het realiseren van meer werkzoekenden met een
arbeidshandicap aan het werk.

Vragen en antwoorden beschut werk

De Programmaraad organiseerde in maart 2016 vijf bovenregionale bijeenkomsten rond
het thema ‘beschut werk onder de Participatiewet’. Tijdens de bijeenkomsten
kwamen veel vragen naar boven. De vragen zijn samen met de antwoorden te lezen op
samenvoordeklant.nl. Meer achtergrondinformatie staat in het kennisdocument
Beschut Werk en de presentaties die tijdens de bovenregionale bijeenkomsten zijn
gegeven.

Kandidatenverkenner banenafspraak

UWV ontwikkelt de ‘kandidatenverkenner banenafspraak’ voor werkgevers en
intermediairs die een kandidaat uit de doelgroep banenafspraak zoeken. Ook
gemeenten kunnen via de kandidatenverkenner banenafspraak hun kandidaten voor
banenafspraakvacatures in beeld brengen.  Een handig hulpmiddel voor de
noodzakelijke transparantie in uw regio. Doet u mee?

Fryslân Werkt hanteert andere 'aanvliegroute' voor invoering Sonar/WBS

In Sonar/WBS zijn 'grote stappen' gemaakt om tegemoet te komen aan de wensen van
gemeenten. Dat heeft veel weerstand weggenomen, zegt Guus Olijerhoek,
regiocoördinator van Regionaal Werkbedrijf Fryslân Werkt.

In 2012 kwamen UWV‐applicaties, waaronder Sonar/WBS, voor gemeenten beschikbaar
via het portaal Stekker4Only. 'De invoering daarvan hebben we destijds puur technisch
benaderd', herinnert Olijerhoek zich. 'Wat we hebben verzuimd, is goede afspraken te
maken over samenwerking en over het vullen van de systemen. Gevolg was dat de
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UWV‐systemen vooral een raadpleegfunctie hadden en dat gemeenten en SW‐bedrijven
daarnaast hun eigen systemen bleven gebruiken.' 

In 2015 koos Friesland voor een 'andere aanvliegroute'. Welke?  Lees verder op
samenvoordeklant.nl

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
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