13.30 Inloop & netwerken
14.00 Opening
	Opening door de Vlaardingse wethouder Cees Oosterom.
Samen met Tony Evers, projectleider regionale projecten MVS Werk & Inkomen, waaronder
Startpunt GO!, zullen Dionne Abdoelhafiezkhan en Jared Hiwat van IZI Solutions de dag
leiden.
14.15 Top 10 vooroordelen Wajongeren – Mark de Groot, Werkprisma
	Als Wajongambassadeur heeft Mark zich sterk gemaakt voor een samenleving waarin
een handicap geen beperking en een beperking geen handicap hoeft te zijn. Mark is zelf
de verpersoonlijking daarvan: ondanks zijn groeistoornis een netwerker pur sang. Weet
politici, beleidsmakers, cliëntenorganisaties en professionals te verbinden. Bevlogen en
vasthoudend.
14.45 3 transities, wat verandert er inhoudelijk – Ray Geerling
	Ray Geerling is ruim dertig jaar werkzaam in het sociaal domein in diverse directiefuncties
zowel in het werkveld van de private als de publieke sociale zekerheid. Zijn werkzaamheden
als adviseur en interim-manager bevonden zich in zowel de deelterreinen werk, re-integratie,
participatie, inkomen en zorg van de sociale zekerheid/het sociaal domein. Daarnaast maakt
hij deel uit van een aantal redacties op het gebied van de sociale zekerheid/het sociale
domein.
15.15 Werkgevers en de participatiewet 2015 – Marieke Mulder, De Normaalste Zaak
	Marieke Mulder is bureaumanager van de Normaalste zaak. Werkgeversnetwerk
De Normaalste zaak is een initiatief van MVO Nederland, Start Foundation en
werkgeversvereniging Algemene Werkgeversvereniging Nederland.
15.45 Lancering website Startpunt GO!
15.50 Pauze & netwerken
16.15 Uit de praktijk - jongeren en hun ervaringen – De Realisten
	De realisten is een initiatief van CNV Jongeren en de Start Foundation en bestaat uit een
diverse groep jonge mensen met ieder zijn eigen talenten en beperkingen. Ze hebben allen
een Wajong indicatie, maar de Realisten laten meer zien dan alleen de regelgeving waar ze
onder vallen. Door hun eigen kracht gaan ze zelfstandig aan de slag met het vinden van hun
weg op de (online) arbeidsmarkt.
16.45 Workshops – ronde 1
UWV, Startpunt GO! of Welzijn E25
17.30 Workshops – ronde 2
Casus uit de praktijk, Peer2Peer of CNV Jongeren
18.15 Borrel & netwerken
19.00 Einde
(dit programma is onder voorbehoud)

RONDE 1
1. UWV
Kennis en ervaring uitwisselen in het kader van de participatiewet.
De onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn het herkennen van de klant, kennisoverdracht
van de instrumenten en ervaringen delen van de samenwerking met het praktijkonderwijs. Ook zal er
informatie worden gegeven over het doelgroepenregister. Wat wordt daarin vastgelegd en op welke
wijze? Wat wordt de rol van het UWV en wat wordt de rol van de gemeenten?
2. Startpunt GO!
Workshop over de methodiek en aanpak van Startpunt GO!. Hoe bereidt Startpunt GO! zich voor op
de participatiewet?
Tijdens deze interactieve workshop gaat Startpunt GO! samen met u inventariseren hoe om te
gaan met de Participatiewet 2015 en de nieuwe doelgroepen die dit met zich meebrengt. Wat
kunnen wij verwachten van deze jongeren, maar nog belangrijker wat kunnen en moeten wij deze
jongeren bieden? Startpunt GO! is het gezamenlijke jongerenloket van de gemeenten Maassluis,
Vlaardingen en Schiedam. Startpunt GO! helpt jongeren naar school of werk en wijst hen op de
kansen op de arbeidsmarkt. Daarbij staan economische zelfstandigheid en het nemen van eigen
verantwoordelijkheid centraal.
3. Welzijn E25, Blik Ondernemend & Myosotis Maassluis
1+1=3: Het effect van samenwerking dat groter is dan wat de afzonderlijke partijen in totaal bereikt
zouden hebben.
Stichting Welzijn E25 verricht jongerenwerk in Maassluis en Hoek van Holland, waarbij zij jongeren
ondersteunen bij hun ontwikkeling naar volwassenheid. Blik Ondernemend heeft primair een
maatschappelijke missie: impact first! Stichting Myosotis Maassluis is een vrijetijdsclub voor mensen
met een verstandelijke beperking, met als doel het bevorderen van de maatschappelijke integratie van
mensen met een verstandelijke beperking. Blik Ondernemend en Myosotis bundelen hun krachten
(kennis en kunde) om burgers op creatieve, laagdrempelige wijze te voorzien in vraag en behoefte.
Uitgangspunt hierbij is participatie, emancipatie en integratie van de lokale samenleving.
RONDE 2
1. Casus uit de praktijk
Interactieve workshop met rollenspel waarin een casus uit de praktijk wordt behandeld, geleid door
Bureau Keesie.
Er wordt een casus uit de praktijk behandeld. Aan alle deelnemers wordt gevraagd op welke manier
zij kunnen bijdragen de casus met elkaar op te lossen. Op deze manier kunnen de deelnemers hun
expertise delen.
Keesie is een communicatie-, advies- en reclamebureau, gespecialiseerd in het bereiken van
kinderen, jongeren en hun omgeving.
2. Peer2Peer
Workshop over methodiek ontwikkeld door Stimulansz en Buzzmij, waarbij jongeren andere jongeren
actief begeleiden, monitoren en stimuleren.
Het instrument dat daarbij gebruikt wordt, is een social-medianetwerk, waarbij jongeren elkaar
helpen en enthousiasmeren (peer-to-peer aanpak). Tijdens de workshop wordt de link gelegd naar de
participatiewet met de vraag of de peer-to-peer aanpak inzetbaar is voor de nieuwe doelgroep?
3. CNV Jongeren
Over de methodiek die speciaal is ontwikkeld voor bedrijven om ze te inspireren, motiveren en
adviseren om (meer) kansen te bieden aan mensen met een arbeidsbeperking.
CNV jongeren werkt al jaren aan het bevorderen van de arbeidsparticipatie van jongeren met een
arbeidsbeperking. Zij geven u graag een impressie van hun projecten, waarin zij werkgevers en
jongeren dichter bij elkaar brengen en ondersteunen. Zoals de Realisten; een laagdrempelige
kennismaking tussen jongeren met een arbeidsbeperking en werkgevers. En Harrie; een methodiek
om jongeren met een arbeidsbeperking te begeleiden op de werkvloer. Om beter in te spelen op de
regionale ontwikkelingen draait De Realisten Road movie. Kortom het wordt een workshop vol goede
voorbeelden waarmee ze u hopen te inspireren.
(de inhoud van de workshops is onder voorbehoud)

Heeft u vragen? Mail deze dan naar gocongres@startpuntgo.nl

