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Twaalf verschillende sessies op Implementatiedag Participatiewet

De Programmaraad (Divosa, VNG, UWV, Cedris) nodigt medewerkers van gemeenten,
SW‐bedrijven en UWV  die zich toeleggen op de implementatie van de Participatiewet
en WWB‐maatregelen uit, voor de derde implementatiedag op donderdag 23 oktober in
Zwolle. Tussen 10.00 uur en 16.45 uur biedt de Programmaraad een gevarieerd aanbod
met twaalf verschillende sessies.
 

Lees verder op www.samenvoordeklant.nl. 

Checklist Participatiewet en WWB‐maatregelen voor gemeenten

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op een rij gezet welke
wettelijke verplichtingen gemeenten minimaal moeten nakomen voortvloeiend uit de
Participatiewet. Deze ‘Checklist voor gemeenten’ biedt handvatten bij de
voorbereidingen op de invoering van de Participatiewet en WWB‐maatregelen. Om
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deze zo snel mogelijk te beschikbaar te stellen, vindt u bijgaand de niet‐opgemaakte
versie.

Lees verder op www.samenvoordeklant.nl.

Plan van aanpak regionale arbeidsmarkt voor regionale Werkbedrijf

De Programmaraad biedt opstellers van het plan van aanpak (marktbewerkingsplan)
voor het regionale Werkbedrijf een handreiking met concrete handvatten en werkbare
suggesties.

Deze uitgave is een hulpmiddel voor de opstellers met als doel:

Bij elkaar brengen van vraag naar en aanbod van werkzoekenden in een
arbeidsmarktregio (in eerste instantie voor de doelgroep Banenafspraak).
Inzichtelijk maken van de regionale arbeidsmarktontwikkelingen en plannen.
Eenduidige ondersteuning bieden bij arbeidsmarkt‐ en personeelsvraagstukken.
 

Lees verder op www.samenvoordeklant.nl. 

Factsheet Banenafspraak

Factsheet banenafspraak en Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten geeft
antwoord op diverse vragen. Wat houdt de banenafspraak in? Wat houdt de Wet
banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten in? Wie vallen er onder de doelgroep?

Lees het antwoord op deze en andere vragen op www.samenvoordeklant.nl. 

Veelgestelde vragen
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Alle veelgestelde vragen over de Participatiewet zijn nu gebundeld op de FAQ‐pagina.
De antwoorden op de vragen zijn afgestemd met het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid. Indien uw vraag er nog niet tussen staat, stuur dan een e‐mail naar
info@samenvoordeklant.nl.

 

Productpagina Participatiewet en WWB‐maatregelen

Een overzicht van alle producten die het Ondersteuningsprogramma implementatie
Participatiewet van de Programmaraad oplevert of nog zal opleveren, vindt u nu op de
productpagina.

Lees verder op www.samenvoordeklant.nl. 

Programmaraad publiceert kernboodschappen wetswijzigingen

De kernboodschappen vormen de basis voor berichten voor nieuwsbrieven, webteksten
en tekstblokken voor brieven die de Programmaraad de komende weken gaat
publiceren. Het communicatieteam van de Programmaraad gaat daarna aanvullende
teksten (folders, vraag en antwoord lijsten) ontwikkelen voor andere uitingen voor
bijstandsgerechtigden.

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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