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Uitnodiging bovenregionale bijeenkomsten samenwerking GGZ en
W&I

Om regio’s gedurende de uitvoering van hun samenwerkingsplan te
ondersteunen, organiseert de Programmaraad in november 5 bovenregionale
bijeenkomsten. Dit met het doel enkele door de projectleiders gesignaleerde
hobbels te effenen. In drie sessies gaan we in op: Arbeid als medicijn, Inzet
van instrumenten domein Werk & Inkomen bij begeleiding naar en behoud van
werk en Elkaars taal leren spreken.

 De drie sessies vormen het begin van een brainstorm waarin we dieper ingaan
op de kansen en mogelijkheden in de regio. Hieruit volgen concrete
vervolgstappen voor de regio én voor de deelnemers in hun dagelijkse
praktijk. Met de opbrengst van de regio’s wordt samengevat en
teruggekoppeld naar de landelijke overlegtafels. 

De Programmaraad nodigt u van harte uit om bij een van de 5 interactieve
bovenregionale bijeenkomsten aan te sluiten.

Ga naar samenvoordeklant.nl om direct in te schrijven en voor meer
informatie over het programma.

https://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-buihihy-bhjdkddit-i/
http://programmaraad.createsend1.com/t/d-e-buihihy-bhjdkddit-r/
http://programmaraad.createsend1.com/t/d-u-buihihy-bhjdkddit-y/
http://programmaraad.forwardtomyfriend.com/d-bhjdkddit-C19B7338-buihihy-l-j
http://programmaraad.createsend1.com/t/d-tw-buihihy-bhjdkddit-t/
https://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-buihihy-bhjdkddit-d/
https://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-buihihy-bhjdkddit-b/


Veelgestelde vragen over het Schakelpunt
Landelijke Werkgevers

Er is nu een lijst opgesteld met veelgestelde
vragen (pdf, 319 kB) die bij het Schakelpunt
binnenkomen. De lijst geeft antwoord op vragen
zoals:

 Waarom is het Schakelpunt opgezet? Hoe wordt het
Schakelpunt gefinancierd? Hoe brengt het
Schakelpunt de belangen van werkgevers en regio’s
bij elkaar? Waarom richt het Schakelpunt zich op de
Participatiewet en niet op de Wet Banenafspraak?

Wilt u weten wie de contactpersonen van het SLW
in de regio zijn? Kijk dan hier. 

Bovenregionale bijeenkomsten Beschut werk: leren van elkaar

Begin 2018 is de Programmaraad in samenwerking met het ministerie van
SZW gestart met het project Beschut Werk: leren van elkaar. Er zijn in het
land vele voorbeelden van gemeenten en andere organisaties waar men al
flink aan de slag is met beschut werk. Tevens zijn er gemeenten/organisaties
die nog worstelen met dit instrument. Doel van het project is om de
gemeenten van elkaar te laten leren. Wilt u van elkaar leren hoe beschut werk
in de praktijk wordt ingericht? Kom dan naar een van de drie bijeenkomsten. 

Ga naar samenvoordeklant.nl om in te schrijven en voor meer informatie over
de thema's die aan bod komen. 

Routekaart psychische aandoeningen en werk
is geactualiseerd

De geactualiseerde versie ‘routekaart psychische
aandoeningen en werk’ (pdf, 1.8 MB) staat online.
Er zijn verwijzingen naar recente onderzoeken
opgenomen, alsmede veel voorbeelden en
ervaringen vanuit de praktijk van samenwerking in
de arbeidsmarktregio's.

Voorinschrijving Praktijkdag Programmaraad

Op 22 november 2018 vindt in Utrecht de derde Praktijkdag Programmaraad
van 2018 plaats. De Praktijkdag biedt Kennis, Inspiratie en Resultaat over de
Participatiewet, Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten en Wet
SUWI.

https://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-buihihy-bhjdkddit-n/
https://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-buihihy-bhjdkddit-p/
https://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-buihihy-bhjdkddit-x/
https://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-buihihy-bhjdkddit-m/
https://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-buihihy-bhjdkddit-c/


U kunt zich alvast voorinschrijven.

Zet de Vliegende Brigade in voor transparantie

Om kandidaten te kunnen selecteren voor de Banenafspraak
 moet je weten wat ze willen en kunnen. Daarom is het zo belangrijk

 dat gemeenten, UWV en SW-bedrijven in arbeidsmarktregio’s
 het werkzoekendenbestand ‘transparant’ maken. De ‘Vliegende

 Brigade’ kan hen hierbij helpen.

Praktijkverhalen in de regio

Bent u op zoek naar praktijkverhalen in de regio over bijvoorbeeld beschut
werk, samenwerking GGZ en W&I, werkgeversdienstverlening of
transparantie. Kijk dan in onze database.

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

https://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-buihihy-bhjdkddit-q/
https://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-buihihy-bhjdkddit-a/
https://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-buihihy-bhjdkddit-f/
https://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-buihihy-bhjdkddit-z/
https://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-buihihy-bhjdkddit-v/
mailto:info@samenvoordeklant.nl

