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Implementatiedag Participatiewet 25 september

Na de enthousiast ontvangen eerste implementatiedag, nodigen wij u uit voor de
tweede implementatiedag op donderdag 25 september 2014 bij SW‐bedrijf IW4 in
Veenendaal.

“De implementatiedag was leerzaam door de praktische voorbeelden en de
mogelijkheid om ervaringen te delen. Vooral de kleinschalige opzet heb ik als zeer
prettig ervaren.” Karin Brookman, projectleider Participatiewet, gemeente
Waddinxveen.

Op basis van de evaluatie van de eerste implementatiedag en de uitvraag onder
deelnemers naar onderwerpen en werkvormen die zij graag op het programma zien,
kunt u inschrijven voor sessies:

gericht op kennisoverdracht,
waarin deelnemers ervaringen en praktijkvoorbeelden uitwisselen en
met discussie en verdieping van het onderwerp.

Lees verder op www.samenvoordeklant.nl.

http://programmaraad.createsend1.com/t/d-e-sdddtd-l-r/
http://createsend.com/functionalityDisabled.html
http://programmaraad.forwardtomyfriend.com/d-l-2AD73FFF-sdddtd-l-j
http://createsend.com/t/d-fb-sdddtd-l-t/?act=wv
http://programmaraad.createsend1.com/t/d-tw-sdddtd-l-i/
http://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-sdddtd-l-d/


Ondersteuning inrichting regionale Werkbedrijven

Sociale Partners, gemeenten en UWV willen via regionale Werkbedrijven gezamenlijk
en op regionaal arbeidsmarktniveau tot meer plaatsingen komen voor mensen met een
arbeidsbeperking.

De Programmaraad merkt dat enerzijds de ruimte om te opereren en invulling te geven
aan de in‐ en oprichting van de regionale Werkbedrijven erg gewaardeerd wordt.
Anderzijds zijn er veel vragen naar voorbeelden, modellen en richtinggevende
documenten.

Om aan dit laatste gehoor te geven biedt de Programmaraad u richtinggevende
producten, praktijkvoorbeelden en intervisie sessies tijdens de implementatiedagen.

Lees verder op www.samenvoordeklant.nl.

Werkgeversdienstverlening en Participatiewet

Gemeenten en UWV hebben vanuit de wet SUWI de gezamenlijke opdracht met één
gezicht naar werkgevers, op te treden. Om deze doelstelling te realiseren zijn, binnen
elk van de 35 arbeidsmarktregio’s afspraken nodig; zowel op bestuurlijk als uitvoerend
niveau. Goede onderlinge werkafspraken en inrichting van werkprocessen zijn hierbij
van cruciaal belang. Het management van gemeenten in een regio en het regionaal
management van UWV hebben hierin een belangrijke rol.

Lees verder op www.samenvoordeklant.nl.

Planning lagere regelgeving Participatiewet

Het ministerie van SZW werkt een aantal onderdelen van de Participatiewet uit in
lagere regelgeving (AMvB’s). Dit gebeurt volgens onderstaande planning.

Lees verder op www.samenvoordeklant.nl.

http://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-sdddtd-l-n/
http://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-sdddtd-l-p/
http://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-sdddtd-l-x/


Kennisoverdracht Wajong

Op 1 januari 2015 melden zich nieuwe doelgroepen bij de
gemeenten. Hoe kunt u het beste omgaan met mensen
met een arbeidsbeperking? Hoe begeleidt u deze
doelgroep naar werk? Hoe komt u tot een goede match?
Met deze en andere vragen heeft UWV jarenlange
ervaring. Binnen het ondersteuningsprogramma
implementatie Participatiewet van de Programmaraad,
deelt UWV graag deze opgedane kennis met gemeenten.

Lees verder op www.samenvoordeklant.nl.

Modelteksten voor communicatie met de burger

Voor de invoering van de Participatiewet en WWB‐maatregelen is communicatie
essentieel. Met uitkeringsgerechtigden op de eerste plaats, maar zeker ook met
andere communicatiedoelgroepen. Op verzoek van communicatieadviseurs van
gemeenten is de Programmaraad gestart met de ontwikkeling van kernboodschappen
en modelteksten voor verschillende uitingen.

De Programmaraad stelt in samenspraak met gemeentelijke communicatieadviseurs
prioriteiten en een planning. Producten zijn vanaf medio september beschikbaar via
www.samenvoordeklant.nl.

Lees verder op www.samenvoordeklant.nl.

Agenda

De Decentralisaties Dag

http://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-sdddtd-l-m/
http://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-sdddtd-l-c/
http://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-sdddtd-l-q/
http://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-sdddtd-l-a/


20 september 2014

Implementatiedag Participatiewet september

25 september 2014

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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