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• SZW: 

• Nieuws van SZW? 

> demissionair kabinet  

• Matchen op Werk 

 

• Ondersteuning Programmaraad 

Programma 



Nieuws van SZW – Yvonne 

Wijnands 



Kabinet is demissionair: 

• Terughoudend met nieuw beleid 

• Controversiële onderwerpen? 

 

Mogelijke thema’s nieuw regeerakkoord? 

 

Nieuws van het Rijk 



• Per 1 april 2017 geüniformeerd 

 

• Een maximaal bedrag, dus ongeacht of het 

vrijwilligerswerk bijdraagt aan de 

arbeidsinschakeling of niet 

 

• Vrij te laten bedrag van ten hoogste 150 euro 

per maand en max 1500 euro per jaar  

Vrijlating vrijwilligersvergoeding bijstand 



• Ook mensen met een UWV-uitkering komen 

in aanmerking voor beschut werk, als zij aan 

de criteria voor beschut werken voldoen. 

–   Wajong: met loondispensatie. UWV  

verstrekt begeleiding en eventuele andere 

voorzieningen 

–  Andere UWV-uitkering: met 

loonkostensubsidie. Gemeente verstrekt 

begeleiding en eventuele andere 

voorzieningen 

Beschut werk voor mensen met een UWV-uitkering 



• Mensen met geldende indicatie Wsw die zich 

bij UWV melden: 

 

– Positief advies bij eerdere Wsw-indicatie 

beschut werk 

 

– Negatief advies bij eerdere Wsw-indicatie 

begeleid werk 

Toegang tot beschut werk vanuit wachtlijst Wsw 



• Handreiking ondersteuning jongeren bij leren 

en werken (in kader van project 

jeugdwerkloosheid) 

• Communicatietraject beschut werk 

• Calculator voor werkgevers 

• Stimuleringsimpuls samenwerking GGZ en 

werk en inkomen: plannen indienen voor 24 

juni 

Tools!! 



 

Weten is nog geen doen! (WRR) 

 

Rationalistisch perspectief  

Versus 

Realistisch perspectief 

En dan nog dit 



SZW Matchen op Werk in de 

arbeidsmarktregio’s - Karin van 

Boetzelaer 
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Vooruitblik 

 

• Huiswerk SZW (verkenningen, harmoniseren en 

vereenvoudigen) 

 

•  Regionaal support-traject MoW 
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En dan? 

• Regio’s versterken in een peer-review elkaars 

inzendingen. 

• Beschikbare middelen? Nieuw kabinet?  

• Ondersteuningsaanbod aan individuele of 

gekoppelde regio’s? 

• Lessons learned ontsluiten 

• Meer info volgt www.matchenopwerk.nl en we 

komen weer langs! 

 

http://www.matchenopwerk.nl/




Ondersteuning Programmaraad – 

Tanja Willemsen 



Transparantie Werkzoekendenbestand 

 

• Transparantie werkzoekendenbestand 

(kandidaatverkenner) gaat onverminderd 

voort. 

• Argumentenkaart 

 

 

 

 

 

 

 

Ondersteuning Programmaraad - I 



Werkzoekendendienstverlening 

 

• Bijeenkomsten beschut werk en praktijkroute 

• Samenwerking GGZ en W&I – financiële impuls 

• Routekaart Psychische aandoeningen en werk 

• Nieuwsbrief Samenwerking GGZ en W&I  

• Psychische aandoeningen en werk 

   helpdesk.impuls@samenvoordeklant.nl 

 

Ondersteuning Programmaraad - II 

 

mailto:helpdesk.impuls@samenvoordeklant.nl


Werkgeversdienstverlening 

 

• Dienstverlening landelijke werkgevers 

• Nieuwe pagina op Samenvoordeklant.nl; 

vergroten werkgeversnetwerk 

• Brochure Aan de slag met Jobcoaching 

• Werkgeversgerichtheidscan 

 

 

 

 

 

 

 

Ondersteuning Programmaraad - III 



• De ondersteuning van de vier aanjagers 

wordt per 1 juli afgerond 

 

• Animaties op Samenvoordeklant over o.a. 

Social return: 

https://www.youtube.com/watch?v=lAqT79Fx

Fuo&t=31s  

 

• Hoe kunnen we jou verder ondersteunen in 

het komende half jaar? 

Ondersteuning Programmaraad - IV 

https://www.youtube.com/watch?v=lAqT79FxFuo&t=31s
https://www.youtube.com/watch?v=lAqT79FxFuo&t=31s
https://www.youtube.com/watch?v=lAqT79FxFuo&t=31s


• Presentaties beschikbaar: woensdag 7 juni 

 

• Volgende Praktijkdag 2 november 2017 

Rijtuigenloods in Amersfoort 

 

• Heel graag evaluatieformulier invullen 

 

• Een inspirerende dag gewenst! 

Tot slot 




