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PROGRAMMARAADJOURNAAL: december 2015
Presentaties implementatiedag Participatiewet december
De Programmaraad (Divosa, VNG, UWV en Cedris) organiseerde in 2015 vijf
implementatiedagen over de Participatiewet en de wet Banenafspraak en quotum
arbeidsbeperkten. Doel van de implementatiedagen is kennis opdoen, kennis uitwisselen
en contacten leggen. De presentaties van de laatste implementatiedag van dit jaar op
donderdag 10 december 2015 zijn beschikbaar. Ook in 2016 organiseert de
Programmaraad implementatiedagen. Suggesties hiervoor ontvangen wij graag via
info@samenvoordeklant.nl
Bekijk hier alle presentaties.

Toelichting over wijzigingen Verzamelwet SZW 2016 beschikbaar
Een toelichting over de wijzigingen in de Participatiewet, IOAW en IOAZ vindt u
www.samenvoordeklant.nl. Dit document biedt een hulpmiddel bij de implementatie en
heeft een praktische insteek. Per wijziging wordt besproken wat de wijziging inhoudt
en, als dat van toepassing is, welke gevolgen deze wijziging heeft voor beleid en
uitvoering.
Lees meer op Samenvoordeklant.nl

Proces en planning vereenvoudigen Pwet en banenafspraak
Op 27 november jl. heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Jetta Klijnsma, de Tweede Kamer geïnformeerd over een aantal bestuurlijke afspraken
die de uitvoering de Participatiewet en de Wet banenafspraak en quotum
arbeidsbeperkten (Wet banenafspraak) vereenvoudigen. De wet‐ en regelgeving moet
worden aangepast voor deze vereenvoudigingen. Naast brief aan de Tweede Kamer is er
nu ook informatie beschikbaar over de planning van het proces van de vereenvoudigde
maatregelen.
Lees meer over de planning van dit proces.

Vragen inrichting Beschut werk
Er zijn veel vragen over de uitvoering van beschut werk. Het ministerie van SZW zal
daarom een factsheet opstellen die antwoord geeft op de meest gestelde vragen. Het
streven is om 17 februari een zo compleet mogelijke factsheet op te leveren die
aansluit op de vragen die gemeenten/arbeidsmarktregio's en hun partners hebben. Mail
uw vragen tot uiterlijk 10 januari 2016 naar info@samenvoordeklant.nl o.v.v. factsheet
beschut werk.

Eerste ervaringsonderzoeken Participatiewet
Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Doel van de
Participatiewet is om mensen met arbeidsvermogen die vallen onder de doelgroep van
de Participatiewet naar werk toe te leiden, bij voorkeur naar regulier werk. Op 27
januari informeerde staatssecretaris Jetta Klijnsma van SZW de Tweede Kamer over de
ervaringsonderzoeken die in de eerste helft van 2015 zijn uitgevoerd onder cliënten,
werkgevers, gemeenten en regiomanagers van UWV. Deze onderzoeken geven een beeld
van de eerste ervaringen met de uitvoering van de Participatiewet. Ook informeerde de
staatssecretaris de TK over het onderzoek Beschut Werk (definitieve rapportage) van de
Inspectie SZW.
Op samenvoordeklant.nl download u de ervaringsonderzoeken.

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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