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Al meer dan 100 aanmeldingen voor laatste implementatiedag
Participatiewet op 12/12

Op 1 januari start het nieuwe jaar en treedt de Participatiewet in werking. De
Programmaraad nodigt u uit voor de laatste implementatiedag Participatiewet van dit
jaar, op vrijdag 12 december 2014 van 9.45 uur tot 15.00 uur in het Muntgebouw in
Utrecht.  In de plenaire afsluiting vindt het gesprek plaats met staatssecretaris
Klijnsma, leden van de Programmaraad en de ‘5x35’ bestuurders uit de
arbeidsmarktregio’s: wethouders centrumgemeenten, werkgevers, werknemers, UWV
en onderwijs.

Lees meer op www.samenvoordeklant.nl

Keuze loonwaardemethodiek: meld dit bij SZW

Volgens het besluit Loonkostensubsidie Participatiewet  is het streven dat elke
arbeidsmarktregio een loonwaardemethodiek kiest. De keuze moet uiterlijk één maand
voordat de regio met de gekozen loonwaardemethodiek aan de slag gaat, zijn
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doorgegeven. Wil de arbeidsmarktregio hiermee vanaf 1 januari 2015 aan de slag, dan
moet de  keuze uiterlijk 1 december 2014  aan het ministerie van SZW zijn
doorgegeven. Voor regio’s /gemeenten die hun keuze nog niet hebben doorgegeven is
de ministeriële regeling Loonkostensubsidie Participatiewet per 1 januari 2015 van
kracht.

Lees meer op www.samenvoordeklant.nl

Nieuw: Werkwijzer bijzondere bijstand

Wijzigingen in de WWB/Participatiewet en de wens van het kabinet om meer maatwerk
te bieden in de bestrijding van armoede‐ en schuldenproblematiek vormen de
aanleiding voor het schrijven van de ‘Werkwijzer bijzondere bijstand, maatwerk in het
armoedebeleid’ door de Programmaraad.

Lees meer op www.samenvoordeklant.nl

Nieuw: Werkprocessen loonkostensubsidie

Op 1 januari 2015 wordt de Participatiewet van kracht. Met de invoering van de
Participatiewet komen er nieuwe instrumenten om te zorgen dat mensen met een
arbeidsbeperking een plek op de arbeidsmarkt kunnen vinden, zoals
loonkostensubsidie en beschut werk. Dit model werkprocessen behandelt de nieuwe
invulling van loonkostensubsidie.

Lees meer op www.samenvoordeklant.nl

Teksten tegenprestatie, toeslagen & verlagingen en huidige Wsw'ers
beschikbaar

De Programmaraad publiceerde eerder al webteksten, nieuwsbrieven en tekstblokken
voor in brieven over onderdelen van de Participatiewet en WWB‐maatregelen. Nu zijn
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ook de teksten over de tegenprestatie, gemeentelijke toeslagen en verlagingen en
huidige Wsw'ers gereed voor gebruik.

Lees meer op www.samenvoordeklant.nl

SZW beantwoordt vragen over lagere regelgeving Participatiewet in
chatsessie

Op dinsdag 4 november vond op het forum Sociaal Domein van VNG de chatsessie, die
de Programmaraad organiseerde, plaats over de onlangs gepubliceerde lagere
regelgeving Participatiewet. Deelnemers aan de chat konden inhoudsdeskundigen van
het ministerie SZW vragen stellen over:

Besluit Loonkostensubsidie;
Ministeriële regeling loonwaardebepaling;
Besluit regionale Werkbedrijven;
Schattingsbesluit; 
Wijzigingsbesluit Wsw.

De meest gestelde vragen gingen over de onderwerpen regionale Werkbedrijven,
loonwaardebepaling en loonkostensubsidie. Deelnemers stelden geen enkele vraag
over Wajong en/of het Schattingsbesluit.

Lees meer op www.samenvoordeklant.nl

Vier toevoegingen aan meestgestelde vragen over de Participatiewet

De Programmaraad krijgt regelmatig vragen binnen over implementatie van de
Participatiewet. Onder meer via pwet@samenvoordeklant.nl als ook op de
implementatiedagen die de Programmaraad maandelijks organiseert. Onlangs zijn er
weer vier gestelde vragen beantwoord op de FAQ‐pagina. De antwoorden op deze
vragen stemt de Programmaraad af met betrokken organisaties zoals het ministerie van
SZW, VNG en UWV.
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Lees meer op www.samenvoordeklant.nl

Presentaties eerdere implementatiedagen

De implementatiedag op donderdag 20 november bij SWA
in Alphen aan den Rijn was druk bezocht. Alle
presentaties  zijn beschikbaar. Evenals de presentaties
van de eerdere implementatiedagen in augustus,
september  en oktober. 

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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