
 

Kennissessies voor 
professionals
Het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid organiseert sinds 2017 
kenniskringen om kennis vanuit de wetenschap en de praktijk te delen en effectieve 
aanpakken in kaart te brengen. Professionals verstevigen daardoor hun expertise en de 
uitvoeringspraktijk wordt (verder) verbeterd. Iedereen die bijdraagt aan sociale 
werkgelegenheid kan zich aansluiten. Er zijn vier kenniskringen: jobcoaching, passend 
werk, detacheren, en werkgeversdienstverlening. 

We blikken kort terug maar vooral vooruit op wat je kunt verwachten na de zomer.  
Je bent van harte uitgenodigd om mee te doen.

Quotes deelnemers:

‘Erg goed, fijn dat de ingewikkelde wet en regelgeving  
op deze wijze relatief eenvoudig uitgelegd wordt en  
alles aan elkaar geknoopt.’

‘Het is opgezet door mensen uit de praktijk  
waardoor je veel praktische informatie krijgt.’

‘Het was duidelijk, goed en rustig gepresenteerd door  
iemand die er kennis van heeft en het duurde niet te lang!’

‘Prima onderwerp om digitaal te behandelen.  
Ruim gelegenheid voor vragen. Prettige sfeer.’

Een terug- 
en vooruitblik

Terugblik online kennissessies 1e helft 2021

Totaal 10 digitale sessies  
georganiseerd vanuit:
 Kenniskring jobcoaching
 Kenniskring detacheren
 Kenniskring passend werk
 Kenniskring werkgeversdienstverlening

Gemiddeld 38 deelnemers per sessie 
Totaal 380 deelnemers

Beoordeeld met  
een gemiddelde van: 8

10

38 38

9

6

38 38 38 38

5 7 8

2

+

+

+

+

+

=

+

+

380

1 3 4

38 38 38 38

8



VOORUITBLIK NA DE ZOMER: 

6 kennissessies staan al gepland direct na de zomer

Inclusief werkt!
Het Kenniscentrum verbindt kennis en praktijk gericht op passend, betaald en duurzaam werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  
Op Inclusiefwerkt.nl vind je nieuws, onderzoeken, praktische tips, instrumenten, bijeenkomsten en  trainingen voor beleidsmakers, professionals en werknemers.

Volg ons op social media: 
LinkedIn: Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid
Twitter: @inclusiefwerkt

©2021 Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid. Een samenwerking van SBCM en Cedris.

Kennissessies samen met beroepsvereniging SAM
Thema: psychische kwetsbaarheid
Doel: bevorderen van de samenwerking in de arbeidsmarktregio’s op dit thema en 
betere (kennis)uitwisseling tussen de professionals zoals jobcaoches, coaches  
re-integratie en klantmanagers. 
  28 september Workshop ‘Arbeid als Medicijn’: Wat kunnen we leren van de samen-

werking tussen GGZ en Werk & Inkomen, en wat betekent dat voor de praktijk? 
> lees meer op de website

  7 oktober Duurzame inzetbaarheid van werknemers met psychische klachten: 
preventie van arbeidsuitval en het bevorderen van werkgeluk en vitaliteit  
> lees meer op de website

Kenniskring Jobcoaching
 16 september Schuldenproblematiek en de e-learning Werk & Schulden  

 > lees meer op de website

Kenniskringen detacheren
 13 oktober Praktische sessie nieuwe uitzend-cao (online bijeenkomst)

 > lees meer op de website
 10 november Strategische sessie Arbeidsmarkt (mogelijk fysieke bijeenkomst)

 > lees meer op de website

Kenniskring passend werk
 5 oktober, inhoud wordt voorbereid

https://www.inclusiefwerkt.nl
https://www.linkedin.com/company/inclusiefwerkt/
https://twitter.com/inclusiefwerkt
https://www.inclusiefwerkt.nl/agenda/kennissessie-arbeid-als-medicijn-wat-kunnen-we-leren-van-de-samenwerking-tussen-ggz-en-werk-inkomen/
https://www.inclusiefwerkt.nl/agenda/kennissessie-duurzame-inzetbaarheid-van-werknemers-met-psychische-klachten-preventie-van-arbeidsuitval-en-het-bevorderen-van-werkgeluk-en-vitaliteit-7-oktober/
https://www.inclusiefwerkt.nl/agenda/kenniskring-jobcoaching-schuldenproblematiek-en-de-e-learning-werk-schulden/
https://www.inclusiefwerkt.nl/agenda/kenniskring-detacheren-ontwikkelingen-in-de-uitzend-en-detacheringsbranche/
https://www.inclusiefwerkt.nl/agenda/kenniskring-detacheren-ontwikkelingen-op-de-arbeidsmarkt/

