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Uitnodiging Praktijkdag maandag 6 maart
Praktijkdag i.c.m. bestuurlijke bijeenkomst SZW
De eerste Praktijkdag van 2017 vindt plaats op maandag 6 maart in Media Plaza te
Utrecht. 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.
De start van de bestuurlijke bijeenkomst is tegelijkertijd de plenaire afsluiting van de
Praktijkdag. Schrijf in voor sessie 23 voor de start van de bestuurlijke bijeenkomst met
staatssecretaris Jetta Klijnsma. U kunt direct inschrijven voor de Praktijkdag.

Keuze uit 23 sessies
Sessie 1: In gesprek met de Programmaraad en SZW
Sessie 2: Intervisie Beschut werk
Sessie 3: Intervisie (in gesprek met) regionale Werkbedrijven
Sessie 4: Dialoog: Hoe verbeteren we de Werkgeversdienstverlening: Matchen op Werk?
Sessie 5: Beïnvloeden van werkgevers (overheid en onderwijs)
Sessie 6: Re‐integratietaak vangnetters Ziektewet gemeentelijke doelgroep
Sessie 7: Duurzame matching van jongeren met een arbeidsbeperking
Sessie 8: Regionale Samenwerking tussen GGZ en UWV
Sessie 9: ‘De Ondernemingsraad en arbeidsbeperkten ‐ draagvlak op de werkvloer’
Sessie 10: Mensen met een psychische kwetsbaarheid die een uitkering hebben naar
werk helpen – waarom samenwerking met de GGZ loont
Sessie 11: Groepsgewijze aanpak naar werk – een krachtige combinatie van trainen en
matchen
Sessie 12: Do's en don'ts werkgeversdienstverlening: betrekken, bedienen, beïnvloeden
Sessie 13: Een sluitende aanpak voor kwetsbare mensen; inzet van de transitiecoach en
externe jobcoach
Sessie 14: ‘Ondernemen met je hart’, een begrip bij werkgevers in het Westland
Sessie 15: Regionale cliëntenparticipatie hoe geeft u dat vorm?
Sessie 16: Factsheets, Trendrapportage, 2‐meting: inzicht en overzicht voor de
Banenafspraak
Sessie 17: Transparantie & Kandidatenverkenner: ‘Ondersteuning in de

Werkgeversdienstverlening en extra kansen voor werkzoekenden’
Sessie 18: Is de online dienstverlening van UWV WERKbedrijf ook interessant voor uw
organisatie en klanten?
Sessie 19 : Zijn we echt gericht op werkgevers?
Sessie 20: Vergunninghouders ‐ Integratie en participatie vanaf dag 1
Sessie 21: Beschut Werk en het Tilburgs Alternatief
Sessie 22: Uitvoering geven aan Praktijkroute in Amsterdam
Sessie 23: Conferentie Samen aan het werk. Matchen op werk in de arbeidsmarktregio

Inschrijven
De Praktijkdag is op maandag 6 maart 2017 van 9.45 uur tot 15.00 uur. Inloop vanaf 9.00
uur.
U kunt zich hier inschrijven voor de Praktijkdag.
Locatie
Media Plaza
Croeselaan 6
3521 CA Utrecht
Routebeschrijving

Voor wie?
De Praktijkdagen van de Programmaraad zijn bedoeld voor medewerkers van
gemeenten, SW‐bedrijven, UWV en partijen die actief zijn in de uitvoering van het
regionale Werkbedrijf.
Beperkte deelname private partijen
Per sessie wordt een beperkt aantal private partijen toegelaten. Private partijen
dienen hun inschrijving te beargumenteren. Uw inschrijving is pas definitief na
acceptatie, u ontvangt uiterlijk 5 dagen voor de praktijkdag een bevestiging van
toelating.

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

www.samenvoordeklant.nl
info@samenvoordeklant.nl

