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Stel uw vragen over loonwaardebepaling en no‐riskpolis
De Programmaraad en SZW organiseren op donderdag 29 januari van 13.00 tot 14.00 uur
speciaal voor gemeenteambtenaren een chatsessie over loonwaardebepaling en no‐
riskpolis.
De sessie is bedoeld om gemeenteambtenaren te ondersteunen bij inhoudelijke vragen
en om ervaringen uit te wisselen.
Lees meer op samenvoordeklant.nl en het artikel over de afspraak die VNG en UWV
hebben gemaakt over de no‐riskpolis voor de gemeentelijke doelgroep van de
banenafspraak in het kader van de Participatiewethet.

Veelgestelde vragen kostendelersnorm, premiekorting arbeidsgehandicapten,
loonkostensubsidie
Het overzicht met veelgestelde vragen is aangevuld met vragen over de
kostendelersnorm, premiekorting arbeidsgehandicapten, loonkostensubsidie.
De volgende vragen zijn nieuw:
De kostendelersnorm is ook van toepassing op de IOAW/IOAZ. Echter daarvoor
gelden afwijkende bepalingen t.o.v. de bijstand. Hoe wordt de kostendelersnorm
op de IOAW toegepast?
Is de premiekorting arbeidsgehandicapten (mobiliteitsbonus) toepasbaar op de
nieuwe doelgroep Participatiewet?
Wordt er landelijk een modelbeschikking voor de Loonkostensubsidie beschikbaar
gesteld?
Hoe moet loonkostensubsidie in het kader van de Participatiewet worden betaald
en is de loonkostensubsidie belast of onbelast?

Webinar regionale Werkbedrijf
Op donderdag 12 februari van 13.30 tot 14.30 uur organiseert de Programmaraad in

samenwerking met het ministerie van SZW en een ervaringsdeskundige uit een
arbeidsmarktregio het webinar over het regionale Werkbedrijf.
Aan dit webinar kunnen zowel publieke als private partijen deelnemen die een rol
spelen in de oprichting en uitvoering van het regionale Werkbedrijf. Wilt u hieraan
deelnemen? Dan kunt u alvast voorinschrijven.

SZW SUWI‐jaarplannen 2015: Werk.nl als basis voor vergroting transparantie
arbeidsmarkt
Op 22 december 2014 informeerde het ministerie van SZW de Kamer over de SUWI‐
jaarplannen 2015. Naar aanleiding van de motie van de leden Potters en Van Weyenberg
staat hierin onder meer dat Werk.nl een goede basis biedt voor een landelijk,
toegankelijk platform om het inzicht in de talenten en vaardigheden van de
werkzoekende mensen met een arbeidsbeperking te vergroten. In 2015 zet het
ministerie in op onder meer verbetering van het matchingsprofiel, het vergroten van het
aantal instanties dat gebruik maakt van Werk.nl, verbetering publiekprivate
samenwerking tussen SUWI‐organisaties en niet SUWI‐organisaties en meer
zoekmogelijkheden voor werkgevers en (private) intermediairs op Werk.nl.
Lees meer op samenvoordeklant.nl

Implementatiedagen 2015
Op 12 december vond de laatste implementatiedag van 2014 plaats en werd afgesloten
met een bestuurlijke bijeenkomst i.s.m. SZW. Ook dit jaar organiseert de
Programmaraad implementatiedagen waar publieke partijen (gemeenten, UWV en SW‐
bedrijven) kennis opdoen, kennis uitwisselen en contacten leggen. De eerst volgende
vindt plaats op donderdag 5 maart.
Bekijk het overzicht van de implementatiedagen 2015.

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
doorgegeven. Voorbeeld: wil de arbeidsmarktregio hiermee vanaf 1 maart 2015 aan de
slag, dan moet de keuze uiterlijk 1 februari 2015 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 samenvoordeklant.nl

Meest populaire producten
Het afgelopen jaar heeft het ondersteuningsprogramma Participatiewet en WWB van de
Programmaraad presentaties op de implementatiedagen verzorgt en diverse producten

en voorbeelden voor burgercommunicatie geleverd om gemeentefunctionarissen, UWV‐
medewerkers en medewerkers van SW‐bedrijven te ondersteunen bij de implementatie
van de Participatiewet.
Lees meer over de top 3 producten.

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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