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PROGRAMMARAADJOURNAAL: 9 maart 2017
12 april Landelijke informatiemiddag ‘Impuls
regionale samenwerking GGZ en Werk & Inkomen’
Op 12 april van 12.00 tot 17.00 uur organiseert de
Programmaraad samen met SZW, GGZ NL en
kenniscentrum Phrenos in Utrecht een landelijke
informatiemiddag over het programma ‘Impuls Regionale
Samenwerking GGZ en Werk & Inkomen’. Tijdens deze
bijeenkomst kunt u inspiratie opdoen voor het opstellen
en uitvoeren van de regionale plannen om mensen met
psychische aandoeningen aan het werk te helpen. Klik
hier voor meer informatie en inschrijven.

Rekentool webbasedtool loonkostensubsidie
De rekentool Loonkostensubsidie is vernieuwd: er is nu een webbased tool beschikbaar
in plaats van een tool in Excel. Door het invullen van 4 velden kunt u heel eenvoudig
berekenen hoe hoog de loonkostensubsidie is. In de rekentool is ook de besparing
zichtbaar bij de inzet van loonkostensubsidie ten opzichte van een uitkering.

Presentaties Praktijkdag 6 maart beschikbaar
Met ca. 300 bezoekers was de Praktijkdag op 6 maart heel
goed bezocht. Deelnemers hadden de keuze uit 22
verschillende sessies. Wilt u de presentaties bekijken?
Deze zijn beschikbaar op Samenvoordeklant.nl
U kunt nu al voorinschrijven voor de Praktijkdagen op
1 juni en 2 november.

Jeukwoorden bij werkgeversdienstverlening

Tien woorden waarvan werkgevers de kriebels krijgen….
Je wilt werkgevers natuurlijk zo goed mogelijk helpen bij het aannemen van mensen in
het kader van de Banenafspraak. Maar welke woorden en zinnen kun je hierbij beter
vermijden? We vroegen het een aantal kopstukken uit de werkgeverswereld die zich
inzetten om mensen met een beperking aan de slag te helpen. Dat leverde deze lijst
met jeukwoorden op. Over waarom je de woorden beter niet kunt gebruiken en hoe
het anders kan…

Cliëntenraden uit regio voor het eerst bijeen
In september 2015 zijn de cliëntenraden van UWV en de
acht gemeenten voor het eerst samengekomen.
Het cliëntenradenoverleg in de arbeidsmarktregio Groot‐
Amsterdam heeft zijn waarde bewezen als doorgeefluik
van signalen uit de praktijk naar het bestuur. Al is wel
een nieuwe opzet nodig. Hoe nu verder? Lees meer over
dit praktijkvoorbeeld.

Meer nieuws op samenvoordeklant.nl
Factsheets Banenafspraak en overzichten Transparantie Klantprofielen per regio
Uitgebreide Handreiking voor de dienstverlening aan werkgevers beschikbaar met
tips en trics en verwijzingen naar de onderzoeken die hieraan ten grondslag
liggen
Drie nieuwe Kennisdocumenten: (1) Wet banenafspraak en quotum
arbeidsbeperkten, (2) Beschut werk en (3) Ondersteuning mensen met een
arbeidsbeperking naar regulier werk vanuit de Participatiewet: instrumenten en
financiering.
Naast de animaties van de Programmaraad over o.m. de Praktijkroute,
instrumenten werkgeversdienstverlening, transparantie en instrumenten
werkzoekendendienstverlening, heeft UWV animaties over Loonkostensubsidie,
No‐risk polis, Interne jobcoach en Inclusieve arbeidsorganisatie. Op
samenvoordeklant.nl staan alle animaties op één pagina.

De programmaraad, waarin Divosa, VNG, UWV en Cedris samenwerken,
ondersteunen arbeidsmarktregio's met advies, kennis, en interactie bij
hun regionale arbeidsmarktbenadering.
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