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Laatste inschrijfdag Praktijkdag Programmaraad
De Programmaraad (Divosa, VNG, UWV en Cedris) nodigt u van harte uit voor de
Praktijkdag voor Kennis, Inspiratie en Resultaat op donderdag 1 juni 2017 in het
Beatrixgebouw te Utrecht. Thema’s die aan bod komen zijn:
werkgeversdienstverlening, werkzoekendendienstverlening, transparantie en
samenwerking in de arbeidsmarktregio. De Praktijdag is bijna volgeboekt. Daarom
sluiten we morgen de inschrijving. Schrijf nu nog snel in.

Routekaart psychische aandoeningen en werk
De Programmaraad biedt professionals uit de GGZ en
Werk & Inkomen de Routekaart psychische aandoeningen
en werk aan, vanuit de overtuiging dat in de meeste
gevallen werk bijdraagt aan het herstel en dus goed is
voor mensen met een psychische aandoening.
De routekaart is ingedeeld in 7 categorieën

1. Arbeid als medicijn
2. Aanpakken en interventies
3. Integrale aanpak GGZ en W&I
4. Kennis en kennisdelen
5. Werkgevers en banen
6. Stigma
7. Ervaringsdeskundigen en cliënten
Kijk op de nieuwe pagina Psychische aandoening en
werk voor meer informatie over dit onderwerp.

Animatie Social Return
Social return kan zoveel meer zijn dan alleen de verplichting werknemers uit een
bepaalde doelgroep aan te nemen. Wat is het doel van Social Return? Hoe geeft u
invulling aan Social Return? Welke ondersteuning biedt de Programmaraad? Bekijk de
animatie ‐ versie Programmaraad voor het antwoord op deze vragen. Wilt u in uw
WerkgeversServicepunt meer communiceren over Social Return? Gebruik dan de
algemene animatie Social Return die rechtenvrij beschikbaar is. Meer weten over Social
Return? Lees dan het verslag van de Expertmeeting Social Return die de
Programmaraad organiseerde.

Digitale calculator berekent premiekortingen voor werkgevers
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid lanceerde afgelopen maandag in
samenwerking met de Belastingdienst en UWV een digitale calculator voor werkgevers
die arbeidsbeperkte werknemers of mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
in dienst willen nemen. Met de calculator kunnen werkgevers in een paar eenvoudige
stappen de hoogte van de financiële tegemoetkomingen per werknemer berekenen.

Ontbrekende Wsw‐ers in het doelgroepregister

UWV beheert het doelgroepregister. Uit reacties van medewerkers van gemeenten
bleek dat er Wsw‐registraties missen in het doelgroepregister.
Het gaat om de volgende personen:
Wsw‐ers die op 31 december 2014 een geldige Wsw‐indicatie hadden,
op die datum niet werkzaam waren en niet langdurig arbeidsongeschikt waren,
een indicatie hadden die ook na 1 januari 2015 nog doorliep.
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

