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Onderzoeksrapportage Inspectie SZW 'Werk aan de ...uitvoering'

De Inspectie SZW deed van augustus 2014 tot april 2016 onderzoek naar de
samenwerking op het gebied van met name de werkgeversdienstverlening en
arbeidsmarktbeleid. Centrale vraag in het onderzoek was: In hoeverre slagen UWV en
gemeenten erin om in de regionale samenwerking een goede invulling te geven aan de
gecoördineerde aanpak werkgeversdienstverlening?

Conclusie
De Inspectie SZW constateert dat de bestuurlijke samenwerking in de
arbeidsmarktregio’s de laatste jaren is verbeterd, maar dat op uitvoerend niveau de
samenwerking met werkgevers en de samenwerking tussen gemeenten en UWV nog
onvoldoende vorm krijgt. De Inspectie signaleert risico’s voor het realiseren van de
doelstellingen van de Participatiewet en de Wet banenafspraak en drngt aan op een
krachtige impuls om de kwaliteit van de uitvoering te verbeteren. Lees meer op
Samenvoordeklant.nl. In dit nieuwsbericht zijn ook de rapportage van de Inspectie SZW
en de brief Matchen op werk in de arbeidsmarktregio te downloaden. 

Kennisdocument Ondersteuning mensen met arbeidsbeperking naar regulier
werk

Het ministerie van SZW heeft in samenwerking met de Programmaraad een
Kennisdocument opgesteld waarin antwoord op veel gestelde vragen wordt gegeven
over:

de ondersteuning naar regulier werk van mensen uit de Participatiewet met
arbeidsbeperkingen,
de instrumenten die kunnen worden ingezet en
de financiering daarvan.

Dit document is in eerste instantie opgesteld voor beleidsmakers en uitvoerders van
gemeenten die direct met ondersteuning naar regulier werk te maken hebben. Ook is
de informatie interessant voor bestuurders van gemeenten, sociale partners,
cliëntenraden, Sw‐bedrijven, scholen van het voortgezet speciaal onderwijs en
praktijkonderwijs en werkgevers.
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Terugblik webinar SW‐bedrijven op het UWV
Portaal

Op 11 oktober organiseerde de Programmaraad een
webinar over hoe SW‐bedrijven succesvol kunnen
aansluiten op en gebruik kunnen maken van het UWV
Portaal voor gemeenten. In een klein uur kwamen bijna
50 vragen binnen. Op Samenvoordeklant.nl kunt u het
webinar terugzien, evenals de vragen en antwoorden die
aan de orde kwamen.

Procedure overstap van een gemeente naar een andere arbeidsmarktregio

Wat is de route die een gemeente moet volgen om van de ene arbeidsmarktregio over
te stappen naar een andere? Een voorgenomen overstap van een gemeente naar een
andere arbeidsmarktregio wordt eerst besproken in de Regionale Werkbedrijven van de
beide betrokken arbeidsmarktregio’s, waar UWV, gemeenten en sociale partners deel
van uitmaken. Lees hier verder over de te volgen procedure.

Presentaties Praktijkdag 6 oktober

Op 6 oktober vond de derde Praktijkdag van dit jaar
plaats in NBC Congrescentrum in Nieuwegein. De
presentaties zijn beschikbaar op Samenvoordeklant.nl.
Met een gemiddelde waardering van 7,5 voor de sessies,
was dit weer een waardevolle Praktijkdag. Ook voor de
volgende Praktijkdag nemen we de tips mee die u op het
evaluatieformulier heeft genoteerd. Op 8 december is de
volgende Praktijkdag met als thema
Werkgeversdienstverlening. U kunt alvast voorinschrijven
voor deze Praktijkdag.

Website Samenvoordeklant.nl vernieuwd

De website van de Programmaraad ‐ www.samenvoordeklant.nl ‐ is in een nieuw jasje
gestoken. Zowel de inhoud als de navigatie zijn onveranderd. Kijk voor nog meer
actueel nieuws, praktijkvoorbeelden en nieuws uit den lande regelmatig op
www.samenvoordeklant.nl dan weet u hoe het in het domein van werk en inkomen
ervoor staat.

De programmaraad, waarin Divosa, VNG, UWV en Cedris samenwerken,
ondersteunen arbeidsmarktregio's met advies, kennis, en interactie bij
hun regionale arbeidsmarktbenadering.

www.samenvoordeklant.nl
info@samenvoordeklant.nl
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