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Wet tegemoetkomingen loondomein
Online platform: Hoe help je jongeren met een
arbeidsbeperking langdurig aan het werk?

Voorinschrijving Praktijkdagen geopend
De Programmaraad organiseert ook dit jaar weer
Praktijkdagen. Deze vinden plaats op:
donderdag 8 maart in de Reehorst te Ede
donderdag 7 juni in Gooiland te Hilversum
U kunt vanaf nu voorinschrijven voor beide
Praktijkdagen. De laatste Praktijkdag was al na één
week volgeboekt. Met de voorinschrijving krijgt u
als eerste het programma toegestuurd en heeft u
de gelegenheid eerder in te schrijven voor de
sessies.

Nieuwsbrief Samenwerking GGZ en W&I
Eind december verscheen de nieuwsbrief over het stimuleren van de
samenwerking tussen GGZ en Werk & Inkomen. In deze nieuwsbrief
aandacht voor de bijeenkomst die op 23 november plaatsvond voor

projectleiders en samenwerkingspartners van de 31 regio's die een plan
hebben ingediend voor de financiële impuls regionale samenwerking GGZ
en Werk en Inkomen. Deze bijeenkomst was een mooie gelegenheid voor
de kersverse staatssecretaris Tamara van Ark om zich te presenteren. Dat
deed ze via een videoboodschap.
Onderwerpen in deze nieuwsbrief
Werk en participatie als medicijn - Hoogleraar Lex Burdorf over de
positieve effecten van werk
Praktisch en met focus: Projectleider Cris Bergmans over het plan van
aanpak Midden-Utrecht
“Een patiënt wil worden behandeld, een mens wil worden gezien” In
gesprek met ambassadeur Jacobine Geel
Tien ambassadeurs
Arbeid als medicijn. Lees wel eerst de bijsluiter!
Onderzoek samenwerking GGZ en W&I in 31 arbeidsmarktregio’s van
start
Om gek van te worden! De invloed van werkloosheid en uitkering op
psychische gezondheid
Wilt u ook de Nieuwsbrief GGZ en W&I ontvangen? Schrijf dan hier in.

Kamerbrief contouren loondispensatie Participatiewet
Staatssecretaris Van Ark (SZW) informeerde op 14 december 2017 de Tweede
Kamer over de maatregel uit het Regeerakkoord om de loonkostensubsidie te
vervangen door loondispensatie.
De minister koerst erop de systematiek zo uit te werken dat mensen die vanuit
de uitkering met loondispensatie gaan werken een loonaanvulling krijgen die
voldoet aan twee uitgangspunten.
1. Dat het inkomen van deze mensen hoger uitkomt dan het voor hen
geldende sociaal minimum. Mensen gaan dus niet werken op
bijstandsniveau. Als mensen gaan werken, en als mensen méér gaan
werken, wil de minister dat ze er echt op vooruit gaan.
2. Verder vind de minister het belangrijk dat hun inkomen gaat naar een
niveau conform het minimumloon, naar rato van het aantal uren dat zij
werken.
Lees hier meer over de kamerbrief contouren loondispensatie Participatiewet

Nieuwe Praktijkvoorbeelden
Er staan weer nieuwe praktijkvoorbeelden op de Praktijk-pagina op
samenvoordeklant.nl zoals:
Veel beschut werk dankzij intensieve samenwerking in ‘s-Hertogenbosch
Een sluitende aanpak voor kwetsbare jongeren waarin het
participatiebedrijf, gemeenten en scholen samenwerken

Een positieve olievlek in West-Brabant van een ambassadeursnetwerk
van zestig bedrijven die collega-werkgevers warm maken voor de
inclusieve arbeidsmarkt.
Overheidswerkgevers vergen eigen aanpak. Lees de tips
Transparantie topprioriteit in regio Zwolle omdat dit een cruciale
randvoorwaarde is voor het matchen op werk
Laat u inspireren door deze en vele andere voorbeelden op
samenvoordeklant.nl.

Wet tegemoetkomingen loondomein
De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) bestaat uit 3 regelingen voor
werkgevers. De wet heeft als doel om werknemers met een kwetsbare positie
op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te houden. De Wtl vervangt de
premiekortingen arbeidsgehandicapte werknemer en oudere werknemer door
het loonkostenvoordeel (LKV) voor deze groepen. Daarnaast bestaat de Wtl uit
het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het jeugd-LIV.

Online platform: Hoe help je jongeren met een arbeidsbeperking
langdurig aan het werk?
Bent u betrokken bij het aan het werk helpen van jongeren met een
arbeidsbeperking? Zit u in de uitvoering, maakt u hier beleid voor of bent u
anderszins deskundig op dit gebied? Dan nodigt de Inspectie SZW u graag uit
een bijdrage te leveren aan een onderzoek. Dat kunt u doen door deel te
nemen aan het online platform dat de Inspectie heeft opengesteld.

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