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Presentaties Praktijkdag 1 juni 2017
Op donderdag 1 juni vond de tweede Praktijkdag van 2017 plaats. Een waardevolle
Praktijkdag volgens de deelnemers. Deelnemers waardeerden:
de sessies op deze Praktijkdag gemiddeld met 7,4;
aanraden bij collega's met 7,9;
inhoud met 7,6;
opzet met 7,9;
sluit aan bij behoefte met 7,4 en
algemeen met 8,3
De eerstvolgende Praktijkdag is op donderdag 2 november in de Rijtuigenloods in
Amersfoort. U kunt nu al voorinschrijven voor deze dag.
Van alle sessies zijn de gegeven presentaties beschikbaar met uitzondering van de
intervisie sessies en de dialoogsessie.

Brochure Aan de slag met jobcoaching
Jobcoaching is een veelvuldig ingezet en gewaardeerd
instrument om mensen met afstand tot arbeidsmarkt aan
het werk te helpen. Jobcoaching is een individuele
voorziening die wordt toegekend door UWV of gemeente,
bedoeld om mensen met een arbeidsbeperking te
ondersteunen bij hun werk in een reguliere functie.
De brochure Aan de slag met jobcoaching is bedoeld om
gemeenten en arbeidsmarktregio’s antwoord te geven op
deze vragen en hen te helpen bij het maken van keuzes
ten aanzien van het beleid en de uitvoering. Dat gebeurt
door een beeld te schetsen van wat jobcoaching behelst,
voor wie het een geschikt instrument is en welke
regelingen UWV, gemeenten en grote steden zoal
hanteren. De handreiking sluit af met een pleidooi om

ook vooral goed naar de borging van de kwaliteit te
kijken.

Extra aandacht voor beschut werk
Beschut werk is heel belangrijk. Het is belangrijk voor die
mensen die wel kunnen en willen werken, maar dusdanig
veel begeleiding of aanpassingen op het werk nodig
hebben, dat ze niet zomaar aan de bak kunnen bij een
reguliere werkgever. Werken en eigen geld verdienen is
echter goed voor hun zelfverzekerdheid en
zelfredzaamheid. Deze mensen willen meedoen en
verdienen ook een kans!
Om mensen in de directe omgeving van een potentiële
beschut werker te ondersteunen bij het informeren over
beschut werk en hen meer ins en outs te geven hierover,
lanceert het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid de ondersteunende campagne ‘Beschut
aan de bak’. Centraal uitgangspunt is hierbij de website:
www.beschutaandebak.nl.
Lees meer op www.samenvoordeklant.nl

Ondersteuning jongeren bij leren en werken
Bij het op weg helpen van jongeren zonder
startkwalificatie naar werk en scholing, ervaren
gemeenten dikwijls knelpunten. Een deel van deze
knelpunten en oplossingsrichtingen komen aan bod in
deze handreiking Ondersteuning jongeren bij leren en
werken. Het is een document in ontwikkeling met
praktijkvoorbeelden en praktische tips voor de regio’s
van het Team Aanpak Jeugdwerkloosheid.

Nog meer nieuws
De toolkit ‘Participatie en banenafspraak’ bevat alle (wettelijke) regelingen die
professionals kunnen inzetten om werkgevers te helpen de doelen van de
Participatiewet en de banenafspraak in het sociaal akkoord te realiseren.
Daarnaast zijn er onder de kop ‘ondersteuning en advies’ ook aanpakken of
methodieken opgenomen om werkzoekenden met een arbeidshandicap aan het
werk te helpen. De toolkit is onlangs geactualiseerd.
Actueel nieuws uit het land over het domein Werk en Inkomen in de
rubriek Nieuws uit den lande. Deze rubriek wordt dagelijks om 10.00 uur
geactualiseerd.
Op verzoek van gemeenten heeft de Programmaraad in het kader van de
Participatiewet en de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten in 2015

een databank met beeldmateriaal aangelegd. Deze databank is nog steeds
beschikbaar voor publieke partijen.

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

