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Programma Implementatiedag 28 mei 2015

De Programmaraad (Divosa, VNG, UWV en Cedris) organiseert in 2015
implementatiedagen over de Participatiewet en de Wet banenafspraak en quotum
arbeidsbeperkten. Wij nodigen u van harte uit voor de derde implementatiedag op
donderdag 28 mei in Veenendaal.

Tijdens deze implementatiedag ligt het accent op delen van ervaringen en
praktijkvoorbeelden. U heeft de keuze uit 19 verschillende workshops, voornamelijk
‘intervisiesessies’. Om de wisselwerking te bevorderen, kunnen aan de sessies maximaal
25 personen deelnemen. Veel sessies worden meerdere keren aangeboden.

Lees verder op www.samenvoordeklant.nl.

Nieuw product: sturingsmodel Participatiewet

Op de implementatiedag van 16 april jl. is het laatste product uit het programma “een
optimale weg naar participatie” gepresenteerd: een uitgewerkt sturingsmodel. De
opbrengst van enkele maanden grondig onderzoek naar en mét het management van
Sociale Diensten en SW‐bedrijven is een rapport dat de fundamentele keuzes toegelicht
waar gemeenten, die de Participatiewet moeten uitvoeren, voor staan.

Lees verder op www.samenvoordeklant.nl.

Uitleg over werkproces landelijke voorzieningen Participatiewet

Op verzoek van gemeenten organiseert de VNG in 2015 de intermediaire (doventolk) en
meeneembare voorzieningen in het kader van de Participatiewet. VNG en UWV maakten
afspraken over beoordeling en wijze van uitvoering. In dit bericht leest u meer over het
aanvragen van de voorzieningen.

Lees verder op www.samenvoordeklant.nl.
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Bovenregionale bijeenkomsten Programmaraad ‐ Pro/VSO, UWV en
gemeenten

Per 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht, en verandert er veel voor de
aansluiting tussen het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs (Pro/VSO)
enerzijds en UWV en gemeenten (WWB en WSW) anderzijds. De Programmaraad, waarin
VNG, Cedris, Divosa en UWV samenwerken, ondersteunt de arbeidsmarktregio’s onder
andere bij het ontsluiten van de schoolse netwerken. In dat kader organiseert de
Programmaraad in de tweede helft van juni 2015 op vijf locaties in het land een
middagbijeenkomst, waarvoor de samenwerkende partijen in de regio worden
uitgenodigd. Per bijeenkomst worden gemiddeld zeven arbeidsmarktregio’s uitgenodigd.
De basis van het programma is steeds hetzelfde met ruimte voor regionale invulling.

Lees verder op www.samenvoordeklant.nl.

Presentaties implementatiedag 16 april 2015

De Programmaraad (Divosa, VNG, UWV en Cedris) organiseert ook in 2015
implementatiedagen over de Participatiewet en de wet Banenafspraak en
quotumarbeidsbeperkten. Doel van de implementatiedagen is kennis opdoen, kennis
uitwisselen en contacten leggen. De tweede implementatiedag van dit jaar was op
donderdag 16 april 2015 in Nieuwegein.

 

Lees verder op www.samenvoordeklant.nl. 

Invoering taaleis uitgesteld

De taaleis als onderdeel van de Participatiewet treedt niet al op 1 juli in werking, maar
pas op 1 januari 2016. Daarmee komt staatssecretaris Jetta Klijnsma van SZW
gemeenten tegemoet.

De Wet Taaleis is op 17 maart aangenomen door de Eerste Kamer; gemeenten vonden
dat ze onvoldoende tijd hadden om de nieuwe wetgeving te implementeren.
Aanvankelijk hield Klijnsma vast aan invoering van zowel de Wet Taaleis als de Taaltoets
per 1 juli, maar nu ziet zij toch het belang van een goede voorbereidingstermijn in en
schuift zij de datum met een halfjaar op.

Lees verder op www.samenvoordeklant.nl.

VNG roept gemeenten op te investeren in werkproces doelgroep
banenafspraak

De afgelopen weken kwamen er signalen dat het aantal indicaties banenafspraak
beperkt is. Er is ook discussie over de criteria die worden gehanteerd om te bepalen of
mensen behoren tot de doelgroep. Onlangs hebben VNG, Divosa, Cedris, UWV en SZW
aan tafel gezeten om samen te kijken naar de ontwikkelingen.
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Lees verder op www.samenvoordeklant.nl.

Databank met foto’s

Op verzoek van gemeenten heeft de Programmaraad in het kader van de Participatiewet
en de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten een databank met
beeldmateriaal aangelegd.

 

Bekijk de databank.

Rekentool Loonkostensubsidie aangepast

De Rekentool Loonkostensubsidie is aangepast. De nieuwe uitkeringsnormen per 2015
zijn verwerkt, net als de loonheffingen per 2015 van de Belastingdienst. De rekentool is
tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het ministerie van SZW. Ook zijn de
inhoudelijke vragen van de afgelopen tijd uitgezocht, opgelost en op juiste wijze
opgenomen in de rekentool.

Lees verder op www.samenvoordeklant.nl.

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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