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Kennisdocument Beschut werk geactualiseerd

Het kennisdocument Beschut werk is geactualiseerd. Vergeleken met de vorige versie
van maart 2018 zijn o.a. cijfers en bedragen aangepast aan de situatie van 2019,
onderwerpen toegevoegd zoals de situatie rond verhuizen, samenwerking gemeente
en UWV, de bonus beschut werk, re-integratieverplichting en duur van het advies en
zijn enkele punten verduidelijkt. Lees het kennisdocument op samenvoordeklant.nl.

Opleiding op maat stoomt mensen klaar voor
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arbeidsmarktregio's Zwolle en Haaglanden

Randstad Vakschool verbindt zich aan
arbeidsmarktregio's Zwolle en Haaglanden via het
Schakelpunt Landelijke Werkgevers. Het doel is om meer
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op te leiden
en naar werk te begeleiden. Randstad Vakschool
tekende met de regio's een overeenkomst waarin zij
afspreken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te
helpen klaarstomen voor werk door middel van
opleidingen. Hierbij gaat het om het aanleren van
vakvaardigheden.

Praktijkvoorbeeld: Eén arrangement met bijna duizend winkels

Het Schakelpunt Landelijke Werkgevers en A.S. Watson Benelux werken sinds vorig
jaar met één landelijk arrangement om het makkelijker te maken mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen. Als ze bij A.S. Watson – bekend
van het Kruidvat – vacatures hebben, gaat het vinden van kandidaten vanuit de
banenafspraak voortaan een stuk makkelijker. In plaats van in elke gemeente of
arbeidsmarktregio aparte afspraken te maken, is er nu één landelijke werkwijze. En
die mogen anderen gerust overnemen. Lees verder

Webinar Pilots Praktijkleren met een Praktijkverklaring in het MBO (PPPM)

Op dinsdagmiddag 14 mei van 15:00-16:00 uur organiseert de Programmaraad in
samenwerking met SBB een webinar over de pilots praktijkleren. Het doel van de pilots
is om te onderzoeken of praktijkleren met een praktijkverklaring een manier kan zijn
om het perspectief op duurzaam werk te vergroten. Tijdens het webinar wordt o.a.
ingegaan op het doel van de pilots en de voorwaarden om mee te doen aan de tweede
tranche. Ook wordt aan de hand van een praktijkvoorbeeld van een regio uit de eerste
tranche de ervaringen tot nu toe besproken. Aanmelden voor het webinar.

Kansen voor 130.000 werkzoekenden dankzij ‘verborgen matches’

Veel moeilijk vervulbare vacatures kunnen mogelijk tóch worden vervuld door te
kijken naar wat (werkloze) personen uit andere beroepsgroepen aan vaardigheden en
competenties hebben en hen vervolgens geschikt te maken voor de vacature,
bijvoorbeeld door bijscholing. Dat is de conclusie van onderzoek dat AWVN samen
met adviesbureau Deloitte en UWV heeft gedaan naar ‘verborgen matches’ op de
arbeidsmarkt.

‘Kandidaten beter te matchen door nieuwe Sonar-profielen’

In het voorjaar van 2018 verrichtte UWV een diepgaand onderzoek onder gebruikers
van de UWV-applicatie Sonar op het UWV-Portaal voor Gemeenten. Daaruit bleek dat
medewerkers van gemeenten en SW-bedrijven een groot aantal van de ruim 130
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Sonar-tabbladen nooit gebruiken. En dat sommige tabbladen voor slechts een beperkt
aantal gebruikers relevant is. Op basis van de uitkomsten zijn in nauw overleg met
gebruikers vier nieuwe autorisatieprofielen voor Sonar vastgesteld, met elk een (veel)
kleiner aantal tabbladen. Lees meer.

Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt in beeld

Het Centraal Planbureau heeft in kaart gebracht hoeveel
jongeren tussen 16 en 30 jaar een afstand tot de
arbeidsmarkt hebben. Het doel van dit onderzoek is om
daarnaast in kaart te brengen wat hun kenmerken zijn,
welke factoren wijzen op een verhoogd risico op afstand
tot de arbeidsmarkt, welke subgroepen er binnen deze
groep te onderscheiden zijn en waar mogelijk kansen
liggen om hun positie te verbeteren. Lees het onderzoek
op samenvoordeklant.nl.

Veelgestelde vragen Schakelpunt Landelijke Werkgevers geactualiseerd

Ter ondersteuning aan gemeenten, UWV en arbeidsmarktregio’s biedt het Schakelpunt
Landelijke Werkgevers een aantal documenten aan op www.samenvoordeklant.nl. Zo
is er een overzicht met contactpersonen Schakelpunt per regio beschikbaar en is er
een lijst opgesteld met veelgestelde vragen die bij het Schakelpunt zijn
binnengekomen. Beide documenten zijn afgelopen maand geactualiseerd.

Online Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid gelanceerd

Staatssecretaris Tamara van Arkt (SZW) heeft het nieuwe online Kenniscentrum
inclusieve en sociale werkgelegenheid www.inclusiefwerkt.nl gelanceerd. Met dit
Kenniscentrum komt een inclusieve arbeidsmarkt een stapje dichterbij. Actuele kennis
en de juiste tools helpen immers meer werkzoekenden met een beperking aan een
betaalde baan. Initiatiefnemers SBCM en Cedris bundelen op het Kenniscentrum alle
expertise over inclusieve en sociale werkgelegenheid. Lees verder

Presentaties leerbijeenkomst samenwerking GGZ en W&I

Dinsdag 16 april vond in Woerden een leerbijeenkomst plaats over de regionale
samenwerking GGZ en Werk & Inkomen. De bijeenkomst is georganiseerd door de
Programmaraad samen met GGZ Nederland en het ministerie van SZW en heeft als
doel om kennis met elkaar te delen over onderwerpen die de samenwerking verder
brengen. De presentaties zijn hier terug te kijken.

Intervisie praktijkvoorbeelden
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Lysias Advies en de Maatschap voor Communicatie zijn in opdracht van het ministerie
van SZW bezig met het breder toepasbaar maken van goede praktijkvoorbeelden die
zijn verzameld door de Programmaraad. Een van deze good-practices is bijvoorbeeld
de Toolkit max WW. Ook gaan Lysias en de Maatschap landelijke en regionale
intervisiebijeenkomsten organiseren voor managers, beleidsmedewerkers en
account/klantmanagers. Er is al een eerste intervisiegroep voor managers gevormd in
het zuiden van het land. Binnenkort starten er meer. 

Nieuwsgierig en ook meedoen? Kijk voor meer informatie op samenvoordeklant.nl.

Praktijkvoorbeeld: Beter goed gekopieerd dan slecht bedacht

Heel veel informatie, instrumenten en trainingen die nodig zijn voor een goede
samenwerking tussen GGZ en Werk & Inkomen is er al, ontdekte men in
arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord. Het gaat er om dat allemaal op een slimme
manier toegankelijk te maken. Eén infographic maakt alle informatie over GGZ en
Werk & Inkomen toegankelijk. Lees verder

Bijeenkomsten

 

Op 13 juni organiseren Cedris en SBCM het congres ‘EXpertise INclusief’ in 1931
Congrescentrum ’s Hertogenbosch. Het congres gaat over de kennis en
expertise die nodig is om de arbeidsmarkt werkelijk inclusief te maken.
De VU Divosa Collegereeks 2019. Over het boeken van vooruitgang in het
sociaal domein bijna 5 jaar na de decentralisaties.

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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