
webversie |  uitschrijven |  stuur door  

PROGRAMMARAADJOURNAAL: 6 juni 2019

Aanvraag budget ‘Professionalisering Werkgeversdienstverlening’
Uitnodiging Praktijkdag Programmaraad 27 juni 2019
Meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk
Resultaat behoeftenpeiling Programmaraad
Eerste mbo-praktijkverklaringen uitgereikt
Opleiding als sleutel naar werk in arbeidsmarktregio Drenthe
Praktijkvoorbeeld: Nagels laken mag, nagels knippen niet
UWV: 53.390 banen van banenafspraak gerealiseerd
Subsidie- en onderzoeksregeling IPS voor mensen met ‘common
mental disorders’
Routekaart en Keuzehulp voor regionale samenwerking tussen ggz en
sociaal domein
Praktijkvoorbeeld: Gerichter ondersteunen met een app
Regionale samenwerking GGZ en W&I

https://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-pdyzn-ykkithtili-i/
https://programmaraad.createsend1.com/t/d-e-pdyzn-ykkithtili-r/
https://programmaraad.createsend1.com/t/d-u-pdyzn-ykkithtili-y/
http://programmaraad.forwardtomyfriend.com/d-ykkithtili-5DD68795-pdyzn-l-j
https://programmaraad.createsend1.com/t/d-tw-pdyzn-ykkithtili-t/


Overig nieuws

Aanvraag budget ‘Professionalisering Werkgeversdienstverlening'

In het kader van het programma Matchen op Werk heeft het ministerie van SZW
budget beschikbaar gesteld aan de arbeidsmarktregio’s voor
professionaliseringsactiviteiten van werkgeversdienstverlening. Het betreft een
eenmalige impuls, met als doel de gezamenlijke ontwikkeling van medewerkers
(zowel van gemeenten als UWV) van de regionale werkgeversservicepunten. Voor
iedere arbeidsmarktregio is een bedrag beschikbaar van €27.500. De Programmaraad
faciliteert dit proces. Op samenvoordeklant.nl  staat een aanvraagformulier dat door de
centrumgemeente kan worden ingediend (één aanvraag per regio). 

Uitnodiging Praktijkdag Programmaraad 27 juni 2019

De Programmaraad nodigt u van harte uit voor de Praktijkdag van 27 juni 2019 in
Gooiland in Hilversum. Er staat een gevarieerd programma voor u klaar. U kunt kiezen
uit 21 sessies met thema's als werkgeversdienstverlening,
werkzoekendendienstverlening, samenwerking in de keten en tussen domeinen en het
organiseren van regelluwe dienstverlening en gegevensuitwisseling. Schrijf snel in,
want het aantal plaatsen per sessie is beperkt.

Meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk

Het moet voor werkgevers simpeler worden om mensen met een beperking in dienst
te nemen. Werk moet voor werknemers meer lonen. Werkgevers en werkzoekenden
weten elkaar makkelijker te vinden. En mensen komen niet alleen aan het werk, maar
blijven dat ook. Dit zijn de belangrijkste doelen uit de aanpak 'Het Breed Offensief' van
staatssecretaris Van Ark (SZW). Lees meer
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Resultaat behoeftenpeiling Programmaraad

In februari van dit jaar heeft AEF namens de
Programmaraad een behoeftenonderzoek onder de
doelgroep van de Programmaraad Regionale
Arbeidsmarkt (PRA) uitgevoerd. Doel van het onderzoek
is het peilen van de behoeften bij de doelgroep en zo
nodig het hierop afstemmen van het
ondersteuningsaanbod in 2019. Het onderzoek is nu te
vinden op samenvoordeklant.nl.

Eerste mbo-praktijkverklaringen uitgereikt

Mensen zonder startkwalificatie zijn relatief kwetsbaar op de arbeidsmarkt en vaker
afhankelijk van een uitkering. Leren in de praktijk kan helpen om mensen weer mee te
laten doen. Het behalen van een volledig mbo-diploma (inclusief entree) of mbo-
certificaat is voor sommigen mensen nog een brug te ver. Voor deze groep mensen
zijn er de pilots praktijkleren met een praktijkverklaring in het mbo. De eerste twee
mbo-praktijkverklaringen zijn door staatssecretaris Van Ark (SZW) uitgereikt.

Opleiding als sleutel naar werk in
arbeidsmarktregio Drenthe

Via het Schakelpunt Landelijke Werkgevers van de
Programmaraad gaat Randstad Vakschool een verbinding
aan met arbeidsmarktregio Drenthe. Op 7 mei tekende
Randstad en arbeidsmarktregio Drenthe een
overeenkomst waarin zij afspreken mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt te helpen klaarstomen voor
werk door middel van opleidingen. Lees meer
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Praktijkvoorbeeld: Nagels laken mag, nagels knippen niet

In één klap konden in de regio Haaglanden 240 mensen aan het werk als
huiskamerbegeleider in een woonzorgcentrum. Zonder strenge eisen of ingewikkelde
sollicitatieprocedures. “We zochten op korte termijn veel nieuwe mensen”, vertelt
projectleider Marjan Wedemeier. “En de arbeidsmarkt voor gediplomeerd
zorgpersoneel, zoals verzorgenden en verpleegkundigen, is al erg krap. Daarom
hebben we de functie zo laagdrempelig mogelijk gemaakt.” Lees meer

UWV: 53.390 banen van banenafspraak gerealiseerd

Werkgevers hebben tussen 1 januari 2013 en 1 januari 2019 in totaal 53.390 banen
gerealiseerd voor mensen die in de doelgroep banenafspraak vallen: 40.942 banen via
een regulier dienstverband en 12.448 extra banen via een uitzendcontract of
detachering. Dit blijkt uit de Regionale UWV-trendrapportage Banenafspraak.

Subsidie- en onderzoeksregeling IPS voor mensen met ‘common mental
disorders’

Gemeenten en UWV kunnen nu mensen met mildere psychische aandoeningen
makkelijker aan het werk helpen. Per 1 mei 2019 is er een ministeriële regeling die
inzet van de re-integratiemethode Individuele Plaatsing en Steun (IPS) bij mensen met
common mental disorders (CMD) bevordert. De nieuwe regeling geeft subsidie voor
een individuele plaatsing en steun (IPS) traject, zodat de juiste specialistische
begeleiding kan worden gegeven. 

Routekaart en Keuzehulp voor regionale samenwerking tussen ggz en
sociaal domein
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De Routekaart en Keuzehulp is de neerslag van een inventarisatie van initiatieven op
het gebied van regionale samenwerking tussen de ggz en het sociaal domein voor
herstel en burgerschap van mensen met een ernstige psychische aandoening.

Praktijkvoorbeeld: Gerichter ondersteunen met een app

Weten bij wie welke interventie de meeste kans heeft om aan te slaan, zodat je
gerichtere ondersteuning kan bieden en kunt inspelen op gedragsverandering. Met
de app van SW-bedrijf Laborijn kan het. Laborijn starte met de app voor beter en
intensiever contact met medewerkers en om te zien hoe zij de ontwikkeling van
medewerkers kan stimuleren en innoveren. Lees meer

Regio's over de regionale samenwerking GGZ en W&I

 

Meer nadruk op preventie en vroegsignalering van EPA in Friesland
Flevoland werkt vanuit de praktijk
Groningen: er gaat niets boven geduld en vasthoudendheid
Lees hier de complete nieuwsbrief Samenwerking GGZ en W&I 
Abonneren Nieuwsbrief Samenwerking GGZ en W&I

Overig nieuws

Wilt u een Circulair Ambachtscentrum in uw gemeente?

Bijna elke gemeente heeft een milieustraat, een kringloopwinkel en Repair Cafés.
Maar bijna nergens worden die krachten gebundeld. In een circulair ambachtscentrum
draait het juist om de bundeling van die krachten en efficiëntieslag, minder verlies van
bruikbare producten en grondstoffen. Daarom is er door Het Rijk budget beschikbaar
gesteld om juist de samenwerking te versterken op het gebied van scheiden,
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repareren en hergebruik. Om zoveel mogelijk gemeenten en ideeën te ondersteunen,
heeft het Uitvoeringsprogramma VANG-HHA een prijsvraag uitgeschreven. Tot en met
14 juni 2019 hebben gemeenten de mogelijkheid om hun plan in te leveren. 

De Programmaraad, waarin Divosa, VNG, UWV en Cedris

samenwerken, ondersteunt arbeidsmarktregio's met advies, kennis, en

interactie bij hun regionale arbeidsmarktbenadering.

www.samenvoordeklant.nl
 info@samenvoordeklant.nl
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