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PROGRAMMARAADJOURNAAL: 16 december 2016
Overzicht vereenvoudiging Participatiewet en Banenafspraak vanaf 1 januari
2017
Staatssecretaris Klijnsma kondigde eerder in een brief aan de Tweede Kamer aan, dat er
aanpassingen worden gedaan in de Participatiewet en de Wet banenafspraak. Welke
aanpassingen vanaf 1 januari 2017 gelden, bieden wij u aan in een helder overzicht. In
het overzicht leest u de:
maatregel
omschrijving
stand van zaken

Animaties Participatiewet en Wet banenafspraak
rechtenvrij beschikbaar
Vanaf 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht en
niet lang daarna, op 1 april 2015, trad de Wet
banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten in werking.
Meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die een
baan vinden. Dat is het doel van deze wetten.
Handelen naar de letter of de geest van de wet? Om u te
inspireren in het laatste ‐ handelen naar de geest van de
wet ‐ biedt de Programmaraad u acht animaties aan. Deze
animaties zijn rechtenvrij te gebruiken voor de
uitvoeringen van de wetten.

Presentatie Praktijkdag 8 december
Op 8 december vond de laatste Praktijkdag van dit jaar
plaats in het Beatrixgebouw in Utrecht. Met bijna 300
inschrijvingen was dit de drukst bezochte Praktijkdag.

http://programmaraad.createsend1.com/t/ViewEmail/d/6E99EE61BC6B5684/D52CF6BD589AE90762AF25ACF5E3F0AC
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Ook deze Praktijkdag is weer goed beoordeeld door de
deelnemers met de volgende cijfers:
7.9 Aanraden bij collega's
7.5 Inhoud
7.9 Opzet
7.7 Sluit aan bij behoefte
7.3 Gemiddeld cijfer voor de 25 verschillende
sessies
8.3 Algemeen (organisatie etc.)
Alle presentaties zijn beschikbaar op samenvoordeklant.nl

Wat staat ons te wachten in 2017?
Het ministerie van SZW gaf op de Praktijkdag van 8 december 2016, tekst en uitleg over
beschut werk en de Praktijkroute. Van deze sessie zijn zowel de presentatie als een
uitgebreid verslag beschikbaar, inclusief de vragen die tijdens de sessie zijn gesteld.

Re‐integratie door gemeente als burger Participatiewet ziek uit dienst gaat
Vanuit de Participatiewet hebben gemeenten de verantwoordelijkheid voor de re‐
integratie naar arbeid voor hun eigen doelgroep. Bij de re‐integratie naar arbeid kan de
gemeente onder voorwaarden loonkostensubsidie verstrekken aan een werkgever om
hem te stimuleren een dienstverband aan te gaan met een persoon uit deze doelgroep.
Gaat deze persoon vervolgens ziek uit dienst dan heeft hij vanuit UWV recht op een
Ziektewet‐uitkering. Heeft de gemeente in de afgelopen twee jaar voorafgaand aan de
datum dat de werknemer ‘ziek uit dienst’ ging loonkostensubsidie verstrekt? Dan regelt
de ‘Regeling procesgang vangnetters gemeentelijke doelgroep Participatiewet’ dat de
gemeente de re‐integratie van deze persoon weer gaat begeleiden in plaats van UWV.

Nog veel meer nieuws op samenvoordeklant.nl
Op Samenvoordeklant.nl leest u nog veel meer nieuws over de Participatiewet en de
Banenafspraak.
Evaluatie regionale Werkbedrijven
Product Wajong gegevens voor gemeenten niet meer beschikbaar
Eerste Kamer stemt in met verplicht aanbieden beschut werk
Toolbox banenafspraak Rijk
Kamerbrief beschikbaarheid middelen Wsw en nieuw beschut werk
Kamerbrief uitvoering Participatiewet
Werkanalyses vo‐scholen geven inzicht in functies banenafspraak
Kijk regelmatig op onze website voor meer actueel nieuws en praktijkvoorbeelden en in
ons katern Nieuws uit den lande voor nieuws en ontwikkelingen uit het land.
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De programmaraad, waarin Divosa, VNG, UWV en Cedris samenwerken,

www.samenvoordeklant.nl

ondersteunen arbeidsmarktregio's met advies, kennis, en interactie bij

info@samenvoordeklant.nl

hun regionale arbeidsmarktbenadering.
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