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In gesprek met de Programmaraad en SZW: IJzer
smeden als het heet is

De Praktijkdag van 14 maart ging traditioneel van start
met een sessie waarin de Programmaraad en het
ministerie van SZW in up tempo de actualiteiten
doornemen en vertellen welke activiteiten er vanuit
beide organisaties op stapel staan. Namens het
ministerie van SZW was staatssecretaris Tamara van Ark
zelf aanwezig. Van Ark sprak samen met Egbert
Lichtenberg van de Programmaraad o.a. over het Breed
Offensief, Simpel Switchen en Perspectief op Werk. Lees
het verslag van deze sessie.

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


Nieuwe toolkit Gezamenlijke dienstverlening van WW naar bijstand

In samenwerking met verschillende arbeidsmarktregio’s zijn diverse ‘kruispunten’
aangemerkt waar gemeenten en UWV samenwerkingsafspraken kunnen maken over
de aan te bieden dienstverlening aan werkzoekenden die dreigen door te stromen
vanuit de WW naar de bijstand. In de nieuwe toolkit Gezamenlijke dienstverlening van
WW naar bijstand zijn voorbeelden te vinden van de wijze waarop in verschillende
gemeenten met UWV wordt samengewerkt op dit thema.

Praktijkvoorbeeld: Nieuwe toolkit Max WW biedt
inspiratie voor samenwerking

Een voorlichtingsbijeenkomst samen met UWV op het
gemeentehuis. De gemeente Alphen aan den Rijn haalt
WW’ers al vroeg binnen. En met resultaat. Het
percentage doorstroom van WW naar bijstand loopt al
jaren terug. Het voorbeeld is terug te vinden in een
nieuwe toolkit Max WW, ontwikkeld door VNG en UWV,
met ‘fitting practices’ uit het hele land. Lees verder

Webinar IPS-CMD regeling

Individuele Plaatsing en Steun (IPS) is een bewezen effectieve methode om mensen
met een ernstige psychische aandoening (EPA) aan het werk te helpen.

 Het ministerie van SZW stelt een subsidie beschikbaar waarmee 200 trajecten kunnen
worden uitgevoerd voor de Common Mental Disorders (CMD) doelgroep. De duur van
deze IPS-trajecten is twee jaar, met de mogelijkheid van verlenging met één jaar. Op
21 maart van 11 – 12 uur organiseerde de Programmaraad een webinar waarbij de
regeling uitgebreid werd toegelicht. De webinar is hier terug te kijken. Ook is er een
overzicht van de gestelde vragen met antwoorden beschikbaar.

Landelijke activiteiten Domein Werk

Leden van de Expertgroep Werk ervaren dusdanig veel initiatieven en projecten, dat
zij de bomen door het bos niet meer zien. Zij hebben gevraagd om een helder
overzicht waarin alle initiatieven zijn opgenomen. Niet alleen voor de Expertgroep
Werk, maar voor iedereen die wil weten wat er speelt binnen het domein Werk.

Tweede tranche pilots praktijkleren met een praktijkverklaring in het mbo
van start

Op verzoek van de ministeries van OCW en SZW startte SBB in nauwe samenwerking
met de Programmaraad vanaf november 2018 met pilots praktijkleren met een
praktijkverklaring in het mbo. 23 april wordt de tweede tranche opengesteld. Het doel
van de pilots is om te onderzoeken of praktijkleren met praktijkverklaring een manier
kan zijn om het perspectief op duurzaam werk te vergroten. 

https://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-pzdldd-ykkithtili-d/
https://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-pzdldd-ykkithtili-b/
https://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-pzdldd-ykkithtili-n/
https://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-pzdldd-ykkithtili-p/
https://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-pzdldd-ykkithtili-x/


Presentaties Praktijkdag Programmaraad maart 2019

14 maart vond de eerste Praktijkdag van dit jaar plaats in Postillion in Bunnik. Het was
een drukbezochte en inspirerende dag. Van de verschillende sessies die zijn
gehouden zijn de sheets van de presentaties te lezen op samenvoordeklant.nl.

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

Friesland: help de cliënt ongeacht woonplaats of uitkering
Midden-Holland doet ervaring op met IPS
Congres All Inclusive: werk staat centraal in destigmatisering
Zuid-Limburg: aandacht voor de cliënt is de sleutel tot succes

Uitnodigingen voor in uw agenda

 

Uitnodiging Leerbijeenkomst Regionale samenwerking GGZ –Werk en Inkomen
 Eind 2017 hebben 31 regio’s gebruik gemaakt van de financiële Impuls

‘Stimulering regionale samenwerking GGZ en Werk en Inkomen’ en een
samenwerkingsplan ingediend. We zijn ruim een jaar onderweg. De
samenwerking is in de meeste regio’s op gang en tegelijkertijd is er nog veel te
leren. De Programmaraad organiseert op dinsdag 16 april in Kasteel Woerden
een leerbijeenkomst over de regionale samenwerking GGZ – Werk en Inkomen.

  
Landelijke conferentie vso-pro-(v)mbo: Kansrijk van School naar Werk

 In het Spant in Bussum vindt op 19 juni de landelijke conferentie vso-pro-(v)mbo:
Kansrijk van School naar Werk plaats. Deze conferentie staat in het teken van het
onderwijs aan en de arbeidstoeleiding van jongeren die waarschijnlijk geen
startkwalificatie halen. Meer specifiek gaat de conferentie over het belang van
goede samenwerking tussen deze schoolsoorten en tussen onderwijs,
gemeenten en (leer-) bedrijven.

  
Voorinschrijving Praktijkdagen 2019

 Er vinden in 2019 nog twee Praktijkdagen plaats. Op 27 juni in Gooiland te
Hilversum en op 7 november in het Muntgebouw te Utrecht. U kunt zich
nu voorinschrijven voor deze Praktijkdagen.

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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