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PROGRAMMARAADJOURNAAL: november 2015
Uitnodiging Implementatiedag donderdag 10 december 2015
De Programmaraad (Divosa, VNG, UWV en Cedris) nodigt u van harte uit voor de
implementatiedag op donderdag 10 december 2015 in Hotel Theater Figi in Zeist.
Wij bieden u een gevarieerd programma aan met 20 verschillende kennis‐, verdiepings‐,
praktijk‐ en intervisie sessies over de Participatiewet, de wet Banenafspraak en
Quotum Arbeidsbeperkten en de wet SUWI.
Deelnemers over de implementatiedag in oktober:
Prima dag!
Goede dag, veel info en uitwisseling
Veel inhoud
Goede algemene info + uitwisseling contacten
Kijk voor het complete programma en om in te schrijven op Samenvoordeklant.nl.

Nieuw: Financieel Dashboard Participatiewet
De weg naar werk in 2020 betekent dat gemeenten en Sw‐bedrijven druk bezig zijn met
de belangrijke taak om met beperkte middelen zoveel mogelijk mensen uit de
doelgroepen van de Participatiewet aan de slag te helpen. De Programmaraad heeft een
Financieel Dashboard Participatiewet (FDP) ontwikkeld waarmee een gemeente ziet wat
de financiële consequenties zijn van keuzes die de gemeente maakt. De Programmaraad
stelt het FDP gratis ter beschikking aan gemeenten, Sw‐bedrijven en Sociale Diensten
die Regionaal/Intergemeentelijk samenwerken.
Meer informatie over het Financieel Dashboard Participatiewet op
Samenvoordeklant.nl of schrijf in voor een coaching on the job sessie (sessie 10) op de
Implementatiedag op donderdag 10 december.

Nieuw: Pwet Scan
De Programmaraad heeft een online Pwet Scan ontwikkeld om gemeenten inzicht te

bieden in de stand van zaken rondom de implementatie van de Participatiewet. Na het
invullen van de online tool kan een gemeente zien hoever men is met het maken van
beleidskeuzes en de implementatie daarvan in de praktijk in vergelijking met andere
gemeenten. Het gebruik van de Pwet scan is geheel kosteloos.
Meer informatie over de Pwet Scan op Samenvoordeklant.nl

Acht good practices voor aanpak schoolverlaters VSO/PrO en Entree
De Programmaraad biedt u de rapportage (Niet) uitkeringsgerechtigde schoolverlaters
van het VSO en Praktijk Onderwijs aan met als primaire doelstelling om een aantal good
practices te presenteren van de aanpak rond de doelgroep van schoolverlaters uit het
VSO, Praktijkonderwijs en Mbo Entree. Uitgangspunt zijn good practices waarin
gemeenten de regierol voor de aanpak rond deze doelgroep oppakken en invullen. Een
rol die voor die tijd bij UWV lag als uitvoerder van de Wajong. Deze rol ligt nog bij UWV
voor de jongeren die ook na 1 januari 2015 in de Wajong terecht komen.
Lees de rapportage op Samenvoordeklant.nl of volg sessie 12 op de Implementatiedag
op 10 december. Naast deze acht praktijkvoorbeelden vindt u op de Praktijk‐pagina nog
meer interessante voorbeelden die arbeidsmarktregio's zelf hebben aangedragen.

Katern: Nieuws uit den lande
De Programmaraad voorziet u graag van actueel nieuws over de Participatiewet, de wet
Banenafspraak en quotumarbeidsbeperkten en de wet SUWI. Daarom hebben wij een
nieuw katern: Nieuws uit den lande. Dagelijks speuren wij voor u het web af naar
interessante en relevante publicaties over eerder genoemde wetten en brengen dit
samen in Nieuws uit den lande. Dit katern vindt u de homepage, in de middelste kolom,
onder het katern Praktijk. Een bezoek brengen aan Samenvoordeklant.nl is nu elke dag
de moeite waard. Veel leesplezier.

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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