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Webinar Praktijkroute met ervaringen Amsterdam
Vanaf 1 januari 2017 wordt de Praktijkroute als toegang
tot het doelgroepregister opengesteld. De
Programmaraad en het ministerie van SZW nodigen u uit
voor een webinar over de Praktijkroute op dinsdag 31
januari van 11.00 tot 12.00 uur. Door deel te nemen aan
het webinar krijgt u antwoord op veelgestelde vragen als
Wat zijn de voordelen en gevolgen van de Praktijkroute?
En vooral: HOE werkt de Praktijkroute precies? Tijdens
het webinar heeft u de gelegenheid om vragen te stellen.
Gemeente Amsterdam licht haar ervaringen met de
Praktijkroute toe. Inschrijven kan nog steeds via
samenvoordeklant.nl

Voorinschrijven voor Praktijkdag 6 maart open
De eerste Praktijkdag van de Programmaraad in 2017 vindt
plaats op maandag 6 maart in Media Plaza te Utrecht. U
kunt nu al voorinschrijven voor deze dag. De Praktijkdag
op 6 maart kent een bijzonder karakter omdat deze
wordt gecombineerd met een bestuurlijke bijeenkomst
die het ministerie van SZW samen met de Programmaraad
organiseert. Met de bestuurlijke bijeenkomst wil het
ministerie van SZW samen met haar landelijke partners
en de arbeidsmarktregio’s, de dienstverlening aan
werkgevers (“matchen op werk”) in de regio’s een impuls
geven.

Waaierkaart werkgeversdienstverlening met o.a.
checklist en tips

De afgelopen jaren zijn diverse uitgebreide
onderzoeksrapporten over werkgeversdienstverlening
verschenen. De waaierkaart maakt deze kennis direct
toegankelijk. De luchtig geïllustreerde is bedoeld voor
iedereen die bij de dienstverlening voor werkgevers
betrokken is. De Programmaraad wil hiermee 1. de
dienstverlening aan werkgevers ondersteunen en 2. dat
mensen met een grotere of kleinere afstand tot de
arbeidsmarkt aan het werk worden geholpen. Lees meer
over de waaierkaart op samenvoordeklant.nl

Maak je WSP bekend bij werkgevers
Het spreekwoord luidt niet voor niets: onbekend maakt onbemind. Je kunt alleen goed
samenwerken, als je elkaar vindt. Dat gaat natuurlijk ook op voor het contact tussen
werkgevers en werkgeversservicepunt van gemeenten, UWV en SW‐bedrijven. Omdat
werkgeversorganisaties AWVN, en VNO‐NCW en MKB Nederland hechten aan een
inclusieve arbeidsmarkt, bieden zij samen met de Programmaraad je deze
inspiratielijst aan: op welke manieren willen werkgevers worden benaderd door het
WSP in hun regio? De lijst bevat communicatiemiddelen die je kunt inzetten.

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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