De Pijleracademie 2020
Participatiewet
In deze workshop wordt uitvoerig
ingegaan op de wet, de rechten
en de plichten en de
maatregelen Wwb.
Woensdag 2 september 2020
10:00-12:00 uur

Wet Poortwachter
Een informatieve module waarin
‘alles’ wordt uitgelegd over de
Wet verbetering poortwachter.
Woensdag 23 september 2020
10:00-12:00 uur

De cliëntenraad en
bevoegdheid
Een theoretisch onderwerp dat
op een ‘luchtige’ manier wordt
behandeld.

De Participatiewet is op 1 januari 2015 in werking getreden.
Tijdens deze workshop komen aan bod:
•Wet werk en bijstand: Voor wie is deze wet?
•Rechten en plichten van de doelgroep
•Maatregelen Wwb, o.a. de kostendelersnorm, tegenprestatie;
werken met behoud van uitkering;
•Re-integratieverplichtingen;
Nieuw in de Participatiewet:
-jonggehandicapten met arbeidsvermogen;
-beschut werk;
-banen in het kader van de banenafspraak.
Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te
dringen, is de Wet verbetering poortwachter ingesteld.
Deze wet verlangt dat werkgever en werknemer zich samen met
arbodienst of bedrijfsarts inspannen om de getroffen werknemer
zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.
We gaan in op de verplichtingen, het eerste jaar, tweede jaar,
loondoorbetaling en passend werk.

Cliëntenraden komen voort uit wettelijke bepalingen die
organisaties verplichten een cliëntenraad in te stellen.
U heeft als raad werk & inkomen rechten en plichten.
Deze module zal de wetgeving en uw rechten uitleggen en
verhelderen.

Woensdag 14 oktober 2020
10:00-13:00 uur

Een actieve workshop met
voldoende interactie en oefenstof.

Vergaderen is het middel om als raad uw taak uit te voeren. Deze
(inter)actieve training vergroot uw vergadervaardigheden door
middel van theorie en oefeningen. De training(en)
Vergadervaardigheden bereidt u zelf voor door voorafgaand een
aan u toegestuurde vragenlijst in te vullen.

Woensdag 4 november 2020
10:00-13:00 uur

Na deze module is het mogelijk om vergadertechnieken te
verdiepen met modules, besluitvorming en voorzitterschap.

Hoe werkt de
gemeente?

Wat is de gemeente: B&W, de ambtenaren of de gemeenteraad?
De adviesraad heeft niet alleen te maken met de gemeente,
maar ook met de politieke keuzes van de gemeenteraad.
Programma:
 wat is de structuur van jullie gemeente?
 korte video;
 positie burgemeester, wethouder, gemeenteraad,
commissies;
 wie moet je benaderen als het gaat om de vaststelling, de
uitwerking en de uitvoering van het beleid?

Vergadertechnieken I

Om succes te hebben is het nodig
dat de adviesraad een goed beeld
heeft wie je waarop kunt
aanspreken
Woensdag 18 november 2020
10:00-13:00 uur

De Jeugdwet
Een theoretische module waarin
‘alles’ wordt uitgelegd over de
JEUGDWET. Met voldoende
gelegenheid om vragen te
stellen.
Donderdag 3 december 2020
10:00-13:00 uur

2021 ?

Enkele jaren geleden hebben er een aantal veranderingen
plaatsgevonden ten aanzien van de jeugdzorg in Nederland.
Taken die onder de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten) vielen, zijn grotendeels overgeheveld naar een
nieuwe wet: de Jeugdwet.
In deze Jeugdwet staat dat de gemeente de meeste zorg en hulp
voor kinderen en jeugdigen voorziet. Het doel van de wet is om
versnippering van de zorg voor de jeugd tegen te gaan en de
zorg en hulp dichter bij het gezin te organiseren.

Hier kunt u aangeven welke modules u verwacht van
de Pijleracademie in 2021:
.................................................................
.................................................................
................................................................

N.b. Trainingen gaan door bij een minimale aanwezigheid van 6 deelnemers. Het maximale aantal deelnemers kan per training
variëren.

Deelname aan de trainingen is kosteloos.
Alle genoemde trainingen vinden plaats bij: Burgerkracht Limburg, Mercator 1, 6135KW Sittard of
wanneer aangegeven, online via Zoom. U ontvangt dan een inloglink in uw email.

Aanmelden?
Stuur een email naar depijler@burgerkrachtlimburg.nl o.v.v. naam van de training en datum.
Wilt u meer informatie over de Pijleracademie, de trainingen en de inhoud? Neem dan contact op
met: Rene Suijkerbuijk, 0658073018 of via bovengenoemd emailadres.

