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Voorinschrijven Praktijkdag 9 juni

De Programmaraad nodigt u van harte uit om voor in te
schrijven voor de Praktijkdag op 9 juni. Deelnemers aan
de Praktijkdag van 31 maart waardeerden deze met een
8.

Op het programma van de Praktijkdag op 9 juni onder
andere een presentatie van wethouder Froukje de Jonge
over beschut werk in Almere, een herhaling van de sessie
die het best scoorde op de Praktijkdag van donderdag 31
maart “Onno achter de geraniums”,  een interactieve
sessie met acteurs en een sessie over scholingsregeling
voor jongeren met een handicap. Ook op de Praktijkdag
in juni bieden wij een gevarieerd programma met een
ruime keuze uit circa 20 sessies. 

U kunt nu al voorinschrijven voor de Praktijkdag op 9 juni
in Stadhuys Gouda en de presentaties van de Praktijkdag
op 31 maart downloaden. 

http://programmaraad.createsend1.com/t/d-e-tlvbd-fiytllki-r/
http://programmaraad.createsend1.com/t/d-u-tlvbd-fiytllki-y/
http://programmaraad.forwardtomyfriend.com/d-fiytllki-8AFC5E2B-tlvbd-l-j
http://programmaraad.cmail20.com/t/d-fb-tlvbd-fiytllki-t/?act=wv
http://programmaraad.createsend1.com/t/d-tw-tlvbd-fiytllki-i/
http://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-tlvbd-fiytllki-d/
http://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-tlvbd-fiytllki-n/


Jaarplan Programmaraad

Het terrein van werk en inkomen is flink in beweging. Arbeidsmarktregio's staan voor de
opgave  meer mensen aan het werk te helpen. Programmaraad waarin Divosa, VNG,
UWV en Cedris samenwerken, ondersteunt hen hierbij. In het Jaarplan van de
Programmaraad leest u hoe.

Concrete voorbeelden inrichting primair proces
Participatiewet

De 'Rapportage vormen van doelgroep en processturing in
de praktijk' biedt vijf voorbeelden van de manier waarop
gemeenten hun keuzes bij de inrichting van het primair
proces vertalen naar de dagelijkse praktijk. De
voorbeelden beschrijven de case van cliënt Jan. Bij
iedere onderscheiden aanpak wordt apart beschreven hoe
de case van Jan wordt aangepakt. En hoe de specifieke
uitgangspunten in het beleid van de gemeente(n)
doorwerken op de manier waarop de vraag van Jan wordt
aangepakt. 

Vruchtbare wethoudersbijeenkomst

Op 17 februari vond er een wethoudersbijeenkomst plaats bij SWA in Alphen aan den
Rijn. De rode draad: de regionale samenwerking neemt steeds vastere vormen aan,
maar het werken aan verbeterpunten en persoonlijke relaties blijft belangrijk. Tijdens
de bijeenkomst gaven 4 wethouders een presentatie over de onderwerpen (beschut
werk, transparantie en matching, verdringing en werken met behoud van uitkering en
regionale samenwerking) die aan de ronde tafels zijn besproken. 

http://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-tlvbd-fiytllki-p/
http://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-tlvbd-fiytllki-x/
http://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-tlvbd-fiytllki-m/


Terugblik bovenregionale bijeenkomsten beschut
werk

In maart organiseerde de Programmaraad  vijf
bovenregionale bijeenkomsten over beschut werk onder
de Participatiewet. De opkomst was hoog: de ruim 600
bezoekers lieten zien dat er veel behoefte is aan
informatie over dit onderwerp. De presentaties van de
bijeenkomsten zijn terug te lezen 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
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