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PROGRAMMARAADJOURNAAL: maart 2016

Programma Praktijkdag 31 maart 2016

De Programmaraad (Divosa, VNG, UWV en Cedris) nodigt u van harte uit voor de eerste
Praktijkdag van dit jaar voor Kennis, Inspiratie en Resultaat op donderdag 31 maart 2016
bij evenementenlocatie Gooiland in Hilversum.

Op 31 maart bieden wij u een uitgebreid vijfgangenmenu met 22 sessies. U bepaalt aan
welke gang(en) u deelneemt (ronde 1 van 9.45 – 10.45 uur / ronde 2 van 11.00 – 12.00
uur / ronde 3 van 12.45 – 13.45 uur / ronde 4 van 14.00 – 15.00 uur / ronde 5 van 15.30 –
16.30 uur) en welke sessie(s) u bijwoont. Ook nu weer veel praktijkvoorbeelden zoals
Deventer Scoort, Social Impact Factory in Utrecht, Ontschotten in Doetinchem en
Aanbesteding beschut werk in Almere.

In elke ronde heeft u de keuze uit maximaal tien verschillende sessies. Klik hier om
direct in te schrijven. 

Gemeenten mogen vooruitlopen op verbeteringen in Participatiewet en Wet
banenafspraak

http://programmaraad.createsend1.com/t/d-e-jkkjiht-l-r/
http://programmaraad.createsend1.com/t/d-u-jkkjiht-l-y/
http://programmaraad.forwardtomyfriend.com/d-l-2AD73FFF-jkkjiht-l-j
http://programmaraad.cmail19.com/t/d-fb-jkkjiht-l-t/?act=wv
http://programmaraad.createsend1.com/t/d-tw-jkkjiht-l-i/
http://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-jkkjiht-l-d/
http://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-jkkjiht-l-n/


Naar aanleiding van signalen van werkgevers en gemeenten wil staatssecretaris
Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het makkelijker maken om mensen
met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Gemeenten en het UWV mogen
alvast vooruit lopen op verbeteringen in de Participatiewet en de Wet banenafspraak,
nog voordat deze wijzigingen in werking zijn getreden. Op de Praktijkdag van de
Programmaraad op 31 maart 2016 praat SZW u hierover bij in Sessie 1: In gesprek met
de Programmaraad en SZW. Op Samenvoordeklant.nl leest u meer over de brief aan de
Tweede Kamer.

Vliegende brigade voor transparantie van het bestand

Het belangrijkste doel van de Werkbedrijven is de realisatie van de Banenafspraak. Eén
van de knelpunten in de realisatie, is de transparantie van het bestand. Om snelheid te
maken met het transparant maken biedt de Programmaraad de arbeidsmarktregio’s een
Vliegende brigade aan om hen hierin te ondersteunen. De wethouders van de
centrumgemeenten ontvangen een brief met dit aanbod.

Regionale trendrapportage banenafspraak – stand van zaken derde kwartaal
2015

Gemeenten en werkgevers hebben behoefte aan inzicht in de voortgang van de
banenafspraak op regionaal niveau. Daarom levert UWV op verzoek van het ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Werkkamer een regionale
trendrapportage banenafspraak op. De rapportage die nu is verschenen, geeft de stand
van zaken weer van eind derde kwartaal 2015. Lees meer op Samenvoordeklant.nl 

Digitale rekenhulp voor werkgevers

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale zaken en Werkgelegenheid lanceerde een digitale
rekenhulp voor werkgevers. Met deze tool kunnen werkgevers snel en makkelijk
bepalen of ze recht hebben op premiekortingen als zij iemand in dienst nemen met

http://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-jkkjiht-l-p/
http://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-jkkjiht-l-x/
http://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-jkkjiht-l-m/
http://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-jkkjiht-l-c/
http://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-jkkjiht-l-q/


een afstand tot de arbeidsmarkt. De regelhulp is te vinden op
http://www.regelhulpenvoorbedrijven.nl/premiekortingen

Toolkit Transparantie Banenafspraak

Werkt u in uw arbeidsmarktregio samen met collega’s van publieke partijen bij het
transparant maken van kandidaten voor de doelgroep Banenafspraak? Dan is het handig
om te weten dat er nu voor gemeentemedewerkers een speciale toolkit beschikbaar is:
de Toolkit Transparantie Banenafspraak. Deze toolkit staat in het Gemeentelijk
Informatie Portaal (GIP) en bevat informatie die gemeentemedewerkers helpt om in
hun arbeidsmarktregio het klantenbestand transparant te maken en te houden.
Medewerkers van gemeenten die aangesloten zijn op het UWV‐portaal, kunnen voor
het transparant maken ook UWV‐applicaties Sonar en WBS gebruiken. Lees meer op
Samenvoordeklant.nl

De programmaraad, waarin Divosa, VNG, UWV en Cedris samenwerken,
ondersteunen arbeidsmarktregio's met advies, kennis, en interactie bij
hun regionale arbeidsmarktbenadering.

www.samenvoordeklant.nl
info@samenvoordeklant.nl
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