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PROGRAMMARAADJOURNAAL: februari 2016
Praktijkdagen Programmaraad, voorheen implementatiedagen
De Programmaraad organiseert in 2016 vier Praktijkdagen, ‐ voorheen
Implementatiedagen ‐ voor Kennis, Inspiratie en Resultaat over de Participatiewet, Wet
banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten en Wet SUWI. Deze vinden plaats op: 31
maart, 9 juni, 6 oktober en 8 december.
De voorinschrijving is geopend voor alle Praktijkdagen Programmaraad. Lees meer over
de Praktijkdagen.

Hoe krijgen we psychisch kwetsbare mensen aan
het werk?
Op 3 februari kwamen de werelden van werk en zorg dicht
bij elkaar. In een unieke bestuursbijeenkomst gingen ruim
honderd aanwezigen (gemeenten, UWV,
werkgeversorganisaties en GGZ) onder leiding van
Jacobine Geel met elkaar in gesprek over de
(on)mogelijkheden van werk voor mensen met een
psychische aandoening.
Meedenken?
Samen met GGZ Nederland organiseren de partners in de
Programmaraad regionale werkateliers om de werelden
van werk en zorg dichterbij elkaar te brengen. De
bijeenkomsten worden op regionaal arbeidsmarktniveau
georganiseerd. Meedoen of denken? Mail naar
info@samenvoordeklant.nl.
Lees meer op Samenvoordeklant.nl over de bestuurlijke
bijeenkomst.

Wat is het doelgroepregister?

In het doelgroepregister staan gegevens van personen die onder de banenafspraak
vallen. UWV beheert dit register. UWV heeft een factsheet gemaakt om antwoord te
geven op de vele vragen van werkgevers.
Lees meer op Samenvoordeklant

Rekentool loonkostensubsidie aangepast
De rekentool Loonkostensubsidie is aangepast. De wijzigingen hebben betrekking op de
normbedragen (bijstand), de bedragen minimumloon en belastingtabellen.
Download de rekentool op Samenvoordeklant

Factsheet Suwinet gepubliceerd
VNG heeft een factsheet over Suwinet gepubliceerd. In één handig overzicht krijgt u
antwoord op vragen als: wie mag Suwinet gebruiken? Wie juist niet? Waar mag Suwinet
voor worden gebruikt en waarvoor beslist niet? Dit is bekendgemaakt in de derde
Nieuwsflits Suwinet van 29 januari 2016.
Via Samenvoordeklant.nl is de factsheet beschikbaar.

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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