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De Programmaraad, waarin Divosa, VNG, UWV en Cedris plaatsnemen, ondersteunen arbeidsmarktregio’s met
advies, kennis en interactie bij hun regionale arbeidsmarktbenadering.

Bijeenkomsten

Nieuws

Implementatiedag P-wet
28-08-2014

Eerste landelijk congres
sociaal ondernemen (VNG)
04-09-2014

Implementatieprogramma P-wet: wat kunt u...
02-07-2014 Met nog zes maanden voor de ingang van de
Participatiewet, is alles gericht op praktische implementatie.
De Programmaraad ondersteunt gemeenten en
arbeidsmarktregio’s bij...

Programmaraad

lees meer

16-10-2014

Divosa Najaarscongres
2014
27-11-2014

Meer bijeenkomsten

Handreikingen, modelverordeningen en...
02-07-2014 In het kader van het ondersteuningsprogramma
implementatie Participatiewet en WWB-maatregelen zijn de
afgelopen weken meerdere producten gepubliceerd,
waaronder...
lees meer

Meer nieuws
Hervorming Kindregeling
Quotumewet naar Tweede
Kamer
Volg ons op Twitter!

Vooraankondiging Implementatiedagen...
02-07-2014 Om alle producten en informatie die de
Programmaraad aan de regio’s aanbiedt goed te kunnen
overbrengen, wordt vanaf augustus elke maand een
Implementatiedag...
lees meer

FAQ over Participatiewet
02-07-2014 Het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid heeft geïnventariseerd welke vragen bij
gemeenten het meeste leven over de Participatiewet. Deze
vragen zijn als nieuw...
lees meer

Wajong – 10 september
02-07-2014 Door de invoering van de Participatiewet
verandert er e.e.a. in de Wajong. Wajongers kunnen tot en
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met 10 september terecht voor een Wajong-uitkering bij UWV.
Na die...
lees meer

UWV campagne huidige Wajong
02-07-2014 UWV start kort na de besluitvorming door de
Eerste Kamer een landelijke campagne gericht op de huidige
Wajongers. Zij krijgen een algemene brief waarin wordt
verteld dat...
lees meer

Drie ‘hoofdstromingen’ in samenwerking...
02-07-2014 Sociale diensten en SW-bedrijven werken steeds
intensiever samen in voorbereiding op de Participatiewet: soms
leidt dit tot (gedeeltelijke) fusies. In haar...
lees meer

Vraag en antwoord
Wat zijn regionale Werkbedrijven en wat is de Werkkamer?
Om tot een goed functionerende regionale arbeidsmarkt te komen, hebben de VNG en de Stichting van de
Arbeid het initiatief genomen tot de oprichting van de Werkkamer.
lees meer
Wie hebben vanaf 2015 nog toegang tot de Wajong en wie stelt dit vast?
Voor de Wajong 2015 stelt UWV vast of iemand duurzaam geen arbeidsvermogen heeft. Alleen wanneer dit
het geval is, kan recht op Wajong 2015 ontstaan. Het...
lees meer
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