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Programmaraadjournaal ‐ 2 juni 2016

Praktijkdag 9 juni ‐ nog slechts enkele plaatsen beschikbaar

De Programmaraad (Divosa, VNG, UWV en Cedris) nodigt u van harte uit voor de tweede
Praktijkdag voor Kennis, Inspiratie en Resultaat van dit jaar op donderdag 9 juni 2016 in
Het Oude Stadhuys te Gouda. Sessies die op de Prakijkdag in maart het best scoorden ‐
zoals 'Onno achter de geraniums' met een 8,2 ‐ worden wegens succes herhaald. 

De Praktijkdag is bijna volgeboekt. Wilt u nog een van de 27 sessies bezoeken? Schrijf
dan nu snel in voor deze Praktijkdag. 

Wij bieden u weer een gevarieerd programma aan met kennis‐, verdiepings‐, praktijk‐
en intervisie sessies over de  Participatiewet, de wet Banenafspraak en quotum
arbeidsbeperkten en de wet SUWI. Vanwege de toegenomen urgentie door de motie
Heerma en Schouten staat deze Praktijkdag in het teken van De dag van de
Transparantie. Daarom een extra groot aanbod met sessies over transparantie. U heeft
op deze dag tevens de gelegenheid om ervaringen met professionals te delen, te
netwerken en inhoudelijk deskundigen te bevragen

Aanmelden
U kunt zich hier inschrijven voor de Praktijkdag op donderdag 9 juni 2016.

http://programmaraad.createsend1.com/t/d-e-tihhhiy-l-r/
http://createsend.com/functionalityDisabled.html
http://programmaraad.forwardtomyfriend.com/d-l-2AD73FFF-tihhhiy-l-j
http://createsend.com/t/d-fb-tihhhiy-l-t/?act=wv
http://programmaraad.createsend1.com/t/d-tw-tihhhiy-l-i/
http://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-tihhhiy-l-d/
http://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-tihhhiy-l-h/


E‐magazine Samen voor meer Banen helpt werkgevers bij invulling
Banenafspraak

De aanjaagteams voor de Banenafspraak van overheid en marktsector hebben een
nieuw digitaal magazine gelanceerd. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (SZW) ontving symbolisch het eerste exemplaar uit handen van Hans
Spigt en Aart van der Gaag, ‘boegbeelden’ van de aanjaagteams om meer mensen met
een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Lees meer hierover op
Samenvoordeklant.

Kamerbrief pilot Praktijkroute

Op 31 mei informeerde staatssecretaris Klijnsma de Kamer over de stand van zaken van
de experimenten met de Participatiewet na haar overleg met de wethouders van de 4
initiatiefgemeenten (Groningen, Utrecht, Tilburg en Wageningen). Het doel van
experimenten op basis van de Participatiewet is het onderzoeken van mogelijkheden
om de wet doeltreffender uit te voeren (artikel 83).

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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