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PROGRAMMARAADJOURNAAL: 16 februari 2017
Bovenregionale bijeenkomsten beschut werk &
Praktijkroute
De Programmaraad organiseert vijf bovenregionale
bijeenkomsten over belangrijke wijzigingen binnen de
Participatiewet die betrekking hebben op: beschut werk
en de praktijkroute.
Wanneer en waar?
Maandag 27 maart, Eindhoven, Pullman Cocagne
Dinsdag 28 maart, Arnhem, WTC
Woensdag 29 maart, Groningen, Postillion
Groningen/Haren
Maandag 3 april, Amsterdam, Planetarium
Dinsdag 4 april, Rotterdam, WTC
Meer informatie op samenvoordeklant.nl

Voorpublicatie handreiking stroomlijning lks en verplichten van beschut werk
De Programmaraad publiceert de handreiking stroomlijning loonkostensubsidie en
verplichten van beschut werk. In deze handreiking worden de wetswijzigingen
toegelicht. Daarbij wordt tevens aangegeven welke ruimte de wetgeving gemeenten
laat om binnen de wettelijke kaders beleidskeuzes te maken met betrekking tot de
verschillende onderdelen. Bij deze handreiking horen de volgende bijlagen:
BIJLAGE 1 Overzicht nieuw‐oud artikelen 10b en 10d van de Participatiewet
BIJLAGE 2 Model Verordening loonkostensubsidie Participatiewet
BIJLAGE 3 Model Wijzigingsbesluit Re‐integratieverordening Participatiewet
BIJLAGE 4 Modelbrieven
BIJLAGE 5 Publiekstekst Beschut werk
BIJLAGE 6 Stroomschema

Gemeenten krijgt er een re‐integratietaak zieke bij
UWV is verantwoordelijk voor de begeleiding zieke werknemers die geen werkgever
hebben, bijvoorbeeld omdat hun arbeidscontract is afgelopen, de zogenoemde
‘vangnetters’. Sinds juli 2016 is de gemeente echter verantwoordelijk voor de re‐
integratie van de zieke werknemers die hebben gewerkt met loonkostensubsidie. Hoe
ziet het re‐integratieproces dat gemeenten dienen uit te voeren voor burgers die
onder de gemeentelijke doelgroep Participatiewet vallen en ziek uit dienst gaan. Lees
meer op Samenvoordeklant.nl

Tips en tools om bekendheid WSP's te verbeteren
Het verbeteren van de bekendheid van het WSP en het
uitbreiden van hun werkgeversnetwerk vraagt om heldere
communicatie vanuit het WSP met werkgevers. De tips
en tools van Matchen op werk laten zien hoe
werkgeversbenadering in zijn werk gaat. Het biedt
handvatten, tips en voorbeelden die bijdragen aan de
bekendheid van het WSP. Bekijk ook de Inspiratielijst ‐
Maak je WSP bekend die de Programmaraad i.s.m.
werkgeversorganisaties VNO‐NCW en AWVN heeft
opgesteld.

Nog meer nieuws
Vanaf 1 januari van dit jaar zijn gemeenten verplicht beschut werk aan te
bieden. Vanwege deze wettelijke wijziging, zijn de antwoorden
geactualiseerd (pdf, 19 kB) die we destijds tijdens het webinar over beschut
werk op 7 juli hebben gegeven.
Terugblik webinar Praktijkroute
Animaties over o.a. de Praktijkroute
Regionale trendrapportage banenafspraak ‐ stand van zaken derde kwartaal 2016
De Programmaraad biedt een begrippenlijst aan om de informatie op de website
direct toe te lichten.

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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