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Van Ark: Meer werk maken van taaleis en tegenprestatie

Staatssecretaris Van Ark (SZW) heeft het CBS gevraagd om twee onderzoeken
te doen naar de uitvoering van de tegenprestatie en de taaleis in de
Participatiewet. Uit de CBS rapporten blijkt dat nog te veel gemeenten hierin
achterblijven. Van Ark roept gemeenten op om snel meer werk te maken van
de uitvoering van de taaleis en de tegenprestatie en gaat daarover met
gemeenten in gesprek. In een brief informeert de staatssecretaris de Tweede
Kamer over de uitkomsten van deze onderzoeken.
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UWV: 48.120 banen van banenafspraak gerealiseerd

In het kader van de banenafspraak hebben werkgevers tussen 1 januari 2013
en 1 oktober 2018 35.736 extra banen gerealiseerd via een regulier
dienstverband en 12.384 extra banen via een uitzendcontract of detachering.
De doelstelling van de banenafspraak voor 2018 is het realiseren van 43.500
extra banen. Dit blijkt uit de Regionale UWV-trendrapportage Banenafspraak.

 

Kamerbrief Simpel Switchen in de Participatieketen

Staatssecretaris Van Ark (SZW) heeft middels een Kamerbrief de Tweede
Kamer geïnformeerd over het project Simpel Switchen in de Participatieketen.
Met Simpel Switchen wil Van Ark dat mensen zich durven te ontwikkelen en
zich veilig genoeg voelen om de stappen die ze kunnen maken ook
daadwerkelijk gaan maken. 

In de brief wordt ook het onderzoeksrapport 'Stromen in de Sociale Zekerheid
2016' van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) aangekaart. Het CBS
heeft gemeten in hoeverre mensen die in het jaar 2016 vanuit de
Participatiewet zijn gaan werken, binnen één jaar via een kort dienstverband
zijn doorgestroomd naar de ZW of WW.

Doe mee! – Quick Scan beschut nieuw

Het ministerie van SZW heeft enkele signalen van gemeenten ontvangen dat
reguliere werkgevers een drempel voelen om beschutte werkplekken te
realiseren vanwege het niet meetellen van deze banen voor het invullen van
de Banenafspraak. In haar Kamerbrief over ‘simpel switchen in de
participatieketen’ kondigt Staatssecretaris Van Ark een Quick Scan aan onder
gemeenten en werkgevers om na te gaan in hoeverre dit breder speelt. Deze
Quick Scan wordt momenteel door Berenschot uitgevoerd. Zij gaan interviews
afnemen met signaalgemeenten en gemeenten die beschutte werkplekken bij
reguliere werkgevers realiseren. Daarnaast wordt een enquête uitgezet onder
werkgevers uit vier arbeidsmarktregio’s en wordt een aantal werkgevers
benaderd voor een verdiepend telefonisch interview.

Onze vraag aan u: realiseert uw gemeente, of werkt uw gemeente aan
beschutte werkplekken bij reguliere werkgevers ((voormalig) SW-bedrijven of
de gemeente zelf vallen hier niet onder, (zorg)ondernemingen en sociale
firma’s wel)? Zo ja, bent u bereid deel te nemen aan een telefonisch interview
van ongeveer een half uur?

Uw ervaring met beschut nieuw is waardevolle input voor de Quick Scan. Wij
waarderen uw deelname enorm. U kunt gebruik maken van deze link om uw
contactgegevens achterlaten. Berenschot neemt contact met u op om een
interview te plannen op een voor u geschikt moment. Alvast hartelijk dank!
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Voorinschrijving Praktijkdag Programmaraad

Op 14 maart 2019 vindt in Postillion te Bunnik de eerste Praktijkdag
Programmaraad van 2019 plaats. De Praktijkdag biedt Kennis, Inspiratie en
Resultaat over de Participatiewet, Wet banenafspraak en quotum
arbeidsbeperkten en WetSUWI. U kunt zich alvast voorinschrijven.

Praktijkvoorbeeld: Traineeships voor
hoogopgeleide starters met een beperking

Personeel moet een afspiegeling zijn van de
samenleving, vinden samenwerkende Gelderse
overheidsorganisaties. Een nieuwe traineeship voor
hoogopgeleide starters met een beperking brengt
dat doel een stap dichterbij. In september zijn elf
kandidaten van start gegaan. De ambitie: na twee
jaar doorstromen naar een duurzame baan die bij
hen past, liefst bij de deelnemende organisaties. 

Lees op samenvoordeklant.nl meer over het
traineeprogramma.

Kamerbrief stand van zaken overheid implementatie banenafspraak
arbeidsbeperkten

In een kamerbrief blikt minister Ollongren (BZK) terug op een jaar waarin veel
is gebeurd rondom de banenafspraak. Voor de overheid zijn belangrijke
ontwikkelingen geweest: de invoering van de quotumregeling, de resultaten
van het brede onderzoek naar knelpunten en mogelijkheden bij de overheid,
en de door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
aangekondigde vereenvoudiging van de regelgeving rondom de
banenafspraak. Ook wordt er kort vooruitgeblikt.

Gemeenten geïnformeerd over pilots praktijkleren met een
praktijkverklaring in het mbo

Begin december is de start van de pilots praktijkleren voor werkzoekenden en
werkenden zonder startkwalificatie aangekondigd. Praktijkleren met een
praktijkverklaring is bedoeld voor mensen zonder startkwalificatie en waarvoor
het behalen van een mbo-diploma of mbo-certificaat vooralsnog niet haalbaar
is.

Lees op samenvoordeklant.nl meer over de opzet van de pilots en de
informatie die gemeenten hebben ontvangen.
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Praktijkvoorbeeld: Mensen kunnen meer dankzij
nieuwe technologie

Sociale werkbedrijven Amfors en Senzer hebben
afgelopen jaar meegedaan aan pilots waarbij een
aantal medewerkers met behulp van ‘smart beamers’ -
projectoren met sensoren en een ingebouwd
besturingssysteem - stap voor stap visuele instructie
kregen over het uitvoeren van
assemblagewerkzaamheden. Dit zorgde ervoor dat de
medewerkers complexere taken uitvoeren.

Lees meer over de verschillende pilots.

Nieuws uit het land

Dagelijks wordt op samenvoordeklant.nl actueel nieuws uit het land over het
domein Werk en Inkomen geplaatst. Zie hiervoor de rubriek Nieuws uit den
lande. 

Website kennisplatform 'inclusief Werkgeven' gewijzigd

Voortaan is het kennisplatform 'inclusief werkgeven' te vinden op de eigen
website van AWVN, www.awvn.nl. Hier kunt u terecht voor onder andere
praktijkverhalen van inclusieve werkgevers, de Zelfcoach en de Nationale
voorbeeldbank inclusief werkgeven. Lees meer

Gemeentenieuws van SZW

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft verschillende
nieuwsbrieven waarmee zij u op de hoogte houdt van het laatste nieuws op
thema's als Arbeidszaken Publieke Sector, Werk en loopbaan, Gezondheid en
zorg. 

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-nkyikul-bhjdkddit-v/
https://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-nkyikul-bhjdkddit-e/
https://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-nkyikul-bhjdkddit-s/
https://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-nkyikul-bhjdkddit-g/
https://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-nkyikul-bhjdkddit-w/
https://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-nkyikul-bhjdkddit-yd/
https://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-nkyikul-bhjdkddit-yh/
mailto:info@samenvoordeklant.nl



