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Nieuwsbrief Samenwerking GGZ en Werk & Inkomen - maart
2018 met o.m. Haaglanden: aandacht voor lichtere psychische
aandoeningen (Common Mental Disorders, CMD); Hoogleraar
Stynke Castelein: ‘Nog te weinig verbinding tussen GGZ en
sociaal domein’ en verslagen van alle workshops van de
bijeenkomst op 8 februari in Kasteel Woerden.

Kamerbrief hoofdlijnennotitie Loondispensatie Participatiewet
Staatssecretaris Van Ark van het ministerie van SZW heeft een
aanbiedingsbrief met de hoofdlijnennotitie Loondispensatie Participatiewet
naar de Tweede Kamer gestuurd.

Kennisdocument Beschut werk geactualiseerd
Het Kennisdocument Beschut werk geeft antwoord op
veelgestelde vragen over het instrument beschut werk uit de
Participatiewet. Het document wordt regelmatig
geactualiseerd naar aanleiding van wijzigingen in wet- en
regelgeving, uitvoering en beleid.

Presentaties Praktijkdag 8 maart beschikbaar
Op 8 maart vond de eerste Praktijkdag van dit jaar plaats in de Reehorst in
Ede. Het was weer een drukbezochte dag met een gemiddelde waardering
van 7.2 voor de sessies, 7.7 voor de inhoud, 7.9 voor de opzet en eveneens
een 7.9 op de vraag op deelnemers de Praktijkdag aanraden aan collega's.
De presentaties zijn beschikbaar. De voorinschrijving voor de eerstvolgende
Praktijkdag op 7 juni in Gooiland Hilversum is geopend.

In gesprek met de Programmaraad en SZW op de Praktijkdag
Op de Praktijkdag van 8 maart gaf de Programmaraad inzicht in de
ondersteuning die arbeidsmarktregio's de komende periode mogen
verwachten. In dezelfde sessie gaf SZW uitgebreid toelichting op
loondispensatie en de ontwikkelingen rond de Banenafspraak. Met name op
het onderwerp loondispensatie kwamen veel vragen uit de zaal. Lees hier het
uitgebreide verslag.

Wat betekent de Algemene verordening
gegevensbescherming voor transparantie van
kandidaten?
Op dit moment vormt de Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp) de wettelijke basis voor
het omgaan met persoonsgegevens. Op 25 mei
2018 wordt deze echter vervangen door de
Algemene verordening gegevensbescherming
(AVG). Dat betekent dat er vanaf die datum in de
hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving van
toepassing is.
Maar wat betekent de Algemene verordening gegevensbescherming voor
transparantie van kandidaten? Die vraag stond centraal in de presentatie (pdf,
650 kB) die Anja Tol, juridisch adviseur Privacy van UWV, gaf over de nieuwe
privacywetgeving op de Praktijkdag van de Programmaraad op 8 maart 2018.
Lees hier het verslag van deze sessie.

De AVG in aantocht - overzicht van

handreikingen over gegevensuitwisseling
Door de (nieuwe) Europese wetgeving, de
technische mogelijkheden en de decentralisaties
wordt het veld rond privacy voor gemeenten steeds
complexer. Privacy is niet langer een onderwerp
waar alleen juristen mee bezig zijn; privacy raakt
de hele gemeentelijke organisatie. Dus ook de
samenwerking tussen GGZ en W&I.
Er zijn verschillende handreikingen beschikbaar
waarmee organisaties zelf aan de slag kunnen. Op
samenvoordeklant.nl vindt u een overzicht van
handreikingen over de Algemene Verordening
gegevensbescherming (AVG).

Maartcirculaire gemeentefonds 2018
In deze maartcirculaire zijn de (financiële) gevolgen van het Regeerakkoord,
de Startnota en de Programmastart van het IBP verwerkt. De bijgevoegde
rekenbestanden geven inzicht in de uitkomsten per afzonderlijke gemeente en
kunnen door gemeenten worden benut voor eigen berekeningen.

Loondispensatie bij plaatsen van Wajong'ers
Het is duidelijk: de overgang van
loonkostensubsidie naar loondispensatie voor
mensen die onder de Participatiewet vallen, veel
vragen oproept.
Wat valt er te leren van de ervaringen die met het
instrument loondispensatie zijn opgedaan bij de
Wajong? Dat is de centrale vraag van deze sessie

Loondispensatie, wat is dat nu eigenlijk? (pdf, 712
kB) op de Praktijkdag van 8 maart 2018 in Ede, die
wordt verzorgd door Linda de Bruin,
beleidsmedewerkster van het ministerie van SZW
en Susan Breunissen, landelijk adviseur
Banenafspraak bij UWV. Lees het verslag van deze
sessie.

Nieuwsbrief Samenwerking GGZ en Werk & Inkomen
Op 8 februari was er een estafettebijeenkomst voor de projectleiders en
andere direct betrokkenen bij de uitvoering van de regionale
samenwerkingsplannen. In bijeenkomsten wordt kennis en ervaringen gedeeld
en gezocht naar oplossingen voor dilemma’s en problemen die zich onderweg
voordoen. Dat uitwisselen en zoeken naar oplossingen gebeurde 8 februari
volop, en we laten u daar graag in meedelen. In de eerste plaats door
artikelen over de zes interessante workshops, over:
1.
2.
3.
4.

Gegevensuitwisseling en privacy
Waarderend verkennen (appreciative inquiry)
Over samenwerken en meer
Krachten bundelen bij werkgeversdienstverlening:
werkgeversservicepunten en GGZ
5. Leren van ervaringsdeskundigen
6. Aan het werk met de IPS-methodiek
Nog meer nieuws in deze nieuwsbrief:
Haaglanden: aandacht voor lichtere psychische aandoeningen (Common
Mental Disorders, CMD)
Toolkit geeft overzicht regelingen en aanpakken
Hoogleraar Stynke Castelein: ‘Nog te weinig verbinding tussen GGZ en
sociaal domein’
Staatssecretaris Tamara van Ark neemt magazine Qracht 500 in
ontvangst

De nieuwsbrief Samenwerking GGZ en W&I verschijnt maandelijks. Klik hier
om in te schrijven.

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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