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Vooraankondiging: vijf bovenregionale bijeenkomsten 'van school naar werk'

De jongeren centaal

De Programmaraad organiseert vijf bovenregionale bijeenkomsten met het thema ‘van
school naar werk’. De jongeren staan hier centraal: wat hebben schoolverlaters van
VSO, PrO en Entree nodig om aan het werk te komen en te blijven en hoe organiseren
we dat gezamenlijk in de regio?

Aan bod komen de ervaringen van de jongeren, voorbeelden van effectieve
ondersteuning en de actualiteiten rondom de Participatiewet. Maar vooral zal er
ruimte zijn om met elkaar ideeën en ervaringen uit te wisselen.

De Participatiewet is nu anderhalf jaar van kracht. Er is al veel veranderd in de
aansluiting tussen het praktijkonderwijs, speciaal onderwijs en entreeopleiding
enerzijds en UWV en gemeenten anderzijds. Er zijn al veel stappen gezet in de
regionale samenwerking ten behoeve van jongeren met arbeidsbeperkingen, maar er
leven ook nog de nodige vragen.

Doelgroep

http://programmaraad.createsend1.com/t/d-e-tyikxd-fiytllki-r/
http://programmaraad.createsend1.com/t/d-u-tyikxd-fiytllki-y/
http://programmaraad.forwardtomyfriend.com/d-fiytllki-8AFC5E2B-tyikxd-l-j
http://programmaraad.createsend1.com/t/d-fb-tyikxd-fiytllki-t/?act=wv
http://programmaraad.createsend1.com/t/d-tw-tyikxd-fiytllki-i/
http://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-tyikxd-fiytllki-d/


De bijeenkomsten zijn bedoeld voor professionals vanuit scholen, gemeenten, UWV,
Sociale Werkbedrijven, werkgeversservicepunten, als mede andere beleidsmakers die
zich bezig houden met de transitie van school naar werk, de vorming van schoolse
netwerken en de aanpak van jeugdwerkloosheid.

Data

Maandag 13 juni ‐ WTC in Rotterdam
Maandag 20 juni ‐ Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle
Dinsdag 21 juni ‐ Pullman Cocagne in Eindhoven
Woensdag 22 juni ‐ Stadsschouwburg/Philharmonie in Haarlem
Maandag 27 juni ‐ De Eenhoorn in Amersfoort

Meer informatie en inschrijven

Meld u aan voor de bijeenkomst in uw regio via het inschrijfformulier van
Congrescentrum VNG. Meer informatie over het programma leest u op
Samenvoordeklant.nl

Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door de Programmaraad in samenwerking
met de ministeries van SZW, OCW en vertegenwoordigers uit het onderwijs.

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
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