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Jaarlijkse behoeftepeiling ondersteuning van de Programmaraad

De Programmaraad wil graag inzicht krijgen in welke ondersteuning u van ons wenst
voor 2021. In het bijzonder zijn we benieuwd naar de gevolgen van de Coronacrisis
voor de arbeidsmarktregio’s en wat dit betekent voor uw ondersteuningsbehoeften. Dit
inzicht helpt ons om het aanbod in 2021 zo effectief mogelijk vorm te geven, mede in
samenwerking met andere partijen waaronder Perspectief op Werk. Vul hier de
vragenlijst in. Dit kost maximaal 10 minuten.

Uitnodiging: webinar Wijziging SUWI regelgeving

Op woensdag 30 september van 11.00 uur tot 12.00 uur organiseert de Programmaraad
het webinar "Wijziging SUWI regelgeving". Per 1 januari 2021 zijn het gewijzigde
Besluit SUWI en de Regeling SUWI van kracht. Het doel van de wijzigingen is om de
samenwerking en werkgeversdienstverlening in de arbeidsmarktregio’s te versterken
om zo meer mensen aan het werk te helpen en te houden. Wat betekent deze wijziging
voor uw regio?

Tozo verlengd tot 1 juli 2021
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Van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021 kan Tozo 3 worden aangevraagd. Tozo 3 is in grote
lijnen gelijk aan de voorgaande regelingen, maar bevat een toets op beschikbare
geldmiddelen. Deze toets houdt in dat zelfstandig ondernemers niet in aanmerking
komen voor uitkering levensonderhoud als zij onderdeel zijn van een huishouden dat
beschikbare geldmiddelen bezit van opgeteld meer dan € 46.520.

Nieuwe coronasteun kabinet: aanvullend sociaal pakket voor hulp bij
baanverlies en schulden

Op vrijdag 28 augustus heeft het kabinet een nieuw pakket aan maatregelen
aangekondigd voor het ondersteunen van economie en arbeidsmarkt in de
coronacrisis. In de brief aan het kabinet stond, naast een verlenging van Tozo, ook een
aanvullend sociaal pakket voor hulp bij baanverlies en schulden.

Nieuwsbrief van het Schakelpunt Landelijke
Werkgevers

In de nieuwste nieuwsbrief van het Schakelpunt leest u
o.a. over de werkgeversgids Dennis en
werkzoekendengids Eva, de samenwerking met
branche-organisaties, een update van afspraken met
werkgevers en regio's en een geactualiseerde
inspiratielijst met tips van en voor werkgevers om
inclusie te bevorderen binnen een organisatie.

Praktijkvoorbeeld: WIJIJ en Hive slaan handen ineen: naast matching nu ook
scholing voor de arbeidsmarkt van de toekomst

In regio Gorinchem kunnen alle inwoners die een baan zoeken –
uitkeringsgerechtigden én werkenden – gratis gebruik maken van het
matchingsplatform WIJIJ. Sinds kort kunnen ze – ook gratis – hun competenties verder
aanscherpen via de community HIVE. Lees verder

Dinsdag 22 september organiseren WIJIJ en HIVE een webinar van een half uur over
de mogelijkheid om als arbeidsmarktregio bij deze initiatieven aan te sluiten.

Meerdere wegen naar Werk

Een opleiding volgen en daarna solliciteren naar een
baan, is voor veel mensen de gebruikelijke weg naar
betaald werk. Die weg is niet voor iedereen, op ieder
moment in zijn of haar leven, weggelegd. Gelukkig zijn
er meerdere (nieuwe) wegen die tot werk kunnen leiden.
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Een opleiding met Wajong: studeren wordt aantrekkelijker

Met de wijziging van de wet Vereenvoudiging Wajong worden jonggehandicapten die
willen gaan studeren niet langer gekort op hun uitkering. Hoewel de meeste
maatregelen op 1 januari 2021 ingaan, zijn per 1 september de regels al veranderd
voor het volgen van een opleiding met Wajong. Staatssecretaris Van 't Woud (SZW):
"De vrees voor het wegvallen van de uitkering, belette om een studie op te pakken.
Die vrees nemen we nu weg".

Terugkijken: Webinar 'Delen matchingsgegevens en skills transparant'

Donderdag 10 augustus vond het webinar 'Delen matchingsgegevens en skills
transparant?' plaats. Het webinar is bedoeld als aftrap voor een reeks van activiteiten
rondom competentiegericht werken en de uitwisseling van matchingsgegevens. Het
webinar is hier terug te zien.

Overig nieuws

Leergang SAM & Divosa: Met Simpel Switchen het verschil maken 
In de leergang is er aandacht voor wat Simpel Switchen in de Participatieketen
precies inhoudt, wat het oplevert en wat het vraagt van de uitvoeringspraktijk.
En wat management, beleid en uitvoering nodig hebben om hun dagelijks werk
anders te doen. De leergang bestaat uit 4 online bijeenkomsten.
Wilt u weten wat zich in het land afspeelt? Wij bieden dagelijks updates via
Nieuws uit den Lande.

De Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt, waarin Divosa, VNG,

UWV en Cedris samenwerken, ondersteunt arbeidsmarktregio's met

advies, kennis, en interactie bij hun regionale

arbeidsmarktbenadering.

www.samenvoordeklant.nl

info@samenvoordeklant.nl
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