webversie | uitschrijven | stuur door

PROGRAMMARAADJOURNAAL: 6 april 2016
Presentaties bovenregionale bijeenkomsten
beschut werk en Praktijkroute
De Programmaraad organiseerde vijf drukbezochte
bovenregionale bijeenkomsten over belangrijke
wijzigingen binnen de Participatiewet die betrekking
hebben op: beschut werk en de praktijkroute. Het
ministerie van SZW en UWV gaven toelichting op beschut
werk en het ministerie van SZW lichtte de uitvoering van
de praktijkroute toe. Tevens gaven diverse regio's een
presentatie over de uitvoering van beschut werk in hun
regio. Kijk op samenvoordeklant.nl voor alle presentaties
en de animatie over de Praktijkroute.

Online coach voor vraagstukken over inclusief werkgeven
Werkgeversvereniging AWVN heeft de ‘Zelfcoach’ ontwikkeld, een gratis online tool die
werkgevers helpt bij het zetten van een eerste of vervolgstap op het terrein van

inclusie en participatie.De Zelfcoach is bedoeld voor werkgevers, die vragen hebben
over participatie en inclusie in hun organisatie. Bijvoorbeeld omdat ze niet goed weten
hoe te beginnen, omdat kennis over de wetgeving ontbreekt of omdat draagvlak een
uitdaging is.

Poll: We willen graag uw mening weten over de
uitvoering van social return in uw gemeente
Daarom hebben we vanaf vandaag een poll op onze
website.
De vraag is: Ik ben op zoek naar informatie en
voorbeelden over social return zodat ik die kan inzetten
voor de doelstellingen van de Participatiewet
Stem nu hier

E‐book met functieprofielen online
Meer passende werkplekken creëren voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking?
Maak dan gebruik van het e‐book ‘Functies uitgelicht’, met daarin meer dan twintig
geschikte functieprofielen.
Veel werkgevers uit de sectoren overheid en onderwijs gingen de afgelopen jaren aan
de slag met inclusief werkgeven: werkgelegenheid bieden aan werkzoekenden met een
(arbeids)beperking. Om werkgevers een handje te helpen, verzamelde het aanjaagteam
Banenafspraak de mooiste voorbeeld¬functies van de afgelopen jaren in een e‐book.

Bestuurdersconferentie Samen aan het werk
Aan het werk! Samen als publieke partijen, landelijk én in
en met de arbeidsmarktregio’s, samen met de partijen in

de regionale werkbedrijven. Samen aan het werk om op
alle niveaus een stevige relatie op te bouwen en te
behouden met werkgevers. Want het zijn de werkgevers
die uiteindelijk de kansen van de aantrekkende economie
kunnen bieden aan hen die publieke ondersteuning nodig
hebben om aan het werk te komen.
Op 6 maart vond er in Utrecht een
bestuurdersconferentie plaats over dit onderwerp. Er is
tijdens de conferentie veel opgehaald, zie het verslag
(pdf, 283 kB). In Opbrengst van de dag (pdf, 76 kB) vindt u
een samenvatting van de door u ingevulde kaartjes. Op
samenvoordeklant.nl leest u nog veel meer zoals Hoe nu
verder, highlights van de dag, regiotekeningen en een
beeldverslag.

Nog meer nieuws op samenvoordeklant.nl
Eerstvolgende Praktijkdag op donderdag 1 juni in Utrecht. U kunt nu alvast
voorinschrijven voor deze Praktijkdag.
Werkwijzer Poortwachter, een vervanging van de oude ‘Werkwijzer RIV‐toets in
de praktijk’.
Praktijkvoorbeeld: Ernstige psychische aandoening en werk: het kan!
Tips & tools voor het vergroten van het werkgeversnetwerk

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.

