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Vanaf begin augustus ontwikkeladviezen voor iedereen

Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf begin augustus kosteloos een
ontwikkeltraject volgen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Daarmee krijgen
mensen zicht op de arbeidsmarktkansen die er in deze crisis voor hen zijn. Lees
verder

Verbeteren Uitwisseling Matchingsgegevens

Meer mensen aan het werk helpen. En werkgevers een completer beeld van passende
kandidaten bij hun vacatures bieden, ongeacht bij welke dienstverlener of in welke
regio werkzoekenden zijn aangemeld. Dit willen de VNG, UWV en het Ministerie van
SZW bereiken met het programma VUM, waarin zij gezamenlijk werken aan het
verbeteren van de uitwisseling van matchingsgegevens tussen dienstverleners op de
arbeidsmarkt. Op 10 september is er een webinar over het programma VUM.

Beschut werk na corona: er is hoop
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Op 25 juni bogen betrokkenen uit de arbeidsmarkt zich in een digitale
intervisiebijeenkomst over de vooruitzichten van beschut werk in het post-corona-
tijdperk. Aan de hand van vier scenario's werden de belangrijkste opties en
mogelijkheden geinventariseerd over het verdere verloop van de coronacrisis:
overbruggen, overleven, aanpassen en transformatie. Op samenvoordeklant.nl vindt u
het verslag en een presentatie van de bijeenkomst.

Sterk door Werk: starten met werk midden in coronatijd!

Werkgever a.s.r. vertelt in de vijfde editie van Sterk door Werk hoe het aannemen van
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt verankerd is in de organisatie én hoe het
mogelijk is om ook nu mensen met een psychische kwetsbaarheid aan te nemen. Aan
het woord is ook een nieuwe medewerkster die de afgelopen maanden bij a.s.r. aan de
slag is gegaan.

Tips voor werkgevers bij preventie psychische klachten

Werknemers helpen om aan het werk te blijven is meer dan goed werkgeverschap: het
voorkomt ook kosten. De regio Zuid-Kennemerland en IJmond heeft een tweetal
boekjes uitgegeven met tips voor wergevers in coronatijd en hoe om te gaan met
psychische klachten. Daarnaast staan er links naar informatie en gegevens van
organisaties, die werkgevers hierbij tot nut kunnen zijn.

Klantreizen bieden aanknopingspunten
optimaliseren dienstverlening aan werkgevers en
werkzoekenden

Eén vaste contactpersoon voor werkzoekenden en snel
informeren bij de werkgever naar de eerste ervaringen
met een nieuwe werknemer. Dat zijn twee van de
suggesties voor verbetering van de bemiddeling door
werkgeversservicepunten die voortkomen uit een recent
‘Klantreis-onderzoek’ door de Programmaraad.

Resultaten Wet banenafspraak 2019

Werkgevers hebben samen 61.615 extra banen voor mensen met een
arbeidsbeperking gerealiseerd in 2019. Dat is 6.615 meer dan afgesproken. Dit blijkt
uit de resultaten van de banenafspraak. Werkgevers in het bedrijfsleven waren goed
voor 51.829 extra banen. Met 9.786 extra banen bleef de banengroei bij de overheid
het afgelopen jaar achter.

Meer inzicht in de financiële gevolgen van uitkering naar werk
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Mensen die de overstap willen maken van uitkering naar werk weten vaak niet wat hier
de financiële consequenties van zijn. Het Nibud heeft met subsidie van het ministerie
van SZW een rekentool ontwikkeld die de gevolgen van deze overstap in kaart brengt.
De rekentool moet mensen meer duidelijkheid bieden wat gaan werken betekent voor
de hoogte de uitkering, het recht op toeslagen en het nettosalaris.

In Midden-Limburg geeft corona de
praktijkverklaring een boost

Door coronabeperkingen heeft Midden-Limburg de
werkwijze rond de praktijkverklaring moeten aanpassen
om de zaak draaiende te houden. Sommige noodgrepen
pakken zo goed uit, dat ze in de werkwijze zijn
opgenomen’. Lees verder

Internetconsultatie: besluit loonkostensubsidie

Werkgevers ondervinden hinder van verschillen tussen methodes voor
loonwaardebepaling en van verschillende betaalmomenten van loonkostensubsidie in
het kader van de Participatiewet door gemeenten. Daarom worden regels gesteld voor
een uniforme methode voor loonwaardebepaling en voor uitbetaling van
loonkostensubsidie. Tot 14 augustus kan via www.internetconcultatie.nl een reactie
worden gegeven op het concept-besluit en de concept-regeling.

Internetconsultatie: wijziging van de Besluit SUWI

Met het Wijzigingsbesluit van het Besluit SUWI omtrent regionale
werkgeversdienstverlening (inwerkingtreding per 1 januari 2021) is geregeld dat een
aantal punten bij ministeriële regeling wordt geregeld en dit gebeurt door toevoeging
van drie artikelen. Via www.internetconsultatie.nl kan reactie op de regeling worden
geven. De einddatum van de consultatie is 21 juli 2020.

Nieuwsbrief Gemeentenieuws van SZW

In de nieuwste editie Gemeentenieuws van SZW schrijft oud-staatssecretaris Van Ark
over het wetsvoorstel Breed offensief dat naar de Tweede Kamer is gestuurd, de stand
van zaken van de vereenvoudiging Wet banenafspraak, de registratieduur
doelgroepregister banenafspraak is verlengd en uitschrijving onder voorwaarden
mogelijk en de staatssecretaris geeft toelichting op cliëntenparticipatie bij gemeenten.

Overig nieuws
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16 juli organiseren het Landelijk Ondersteuningsteam Perspectief op Werk en
Team NLWerktDoor de webinar ‘Collegiale in- en uitleen van personeel - Hoe
werkt het?'
SAM is in samenwerkingen met de Stichting Beroepseer aan het werken aan een
publicatie over het echte werk van de uitvoerder in de praktijk. Wat is het
kompas waarop de uitvoerende professional vaart? Doe mee aan het onderzoek
naar jouw werk in de praktijk.
Trimbos doet een kortdurend onderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis
op professionals met cliëntcontacten voor psychische hulp, zorg en
ondersteuning
De Programmaraad deelt ook op LinkedIn voorbeelden en inzichten uit de
praktijk. Klik hier om de LinkedInpagina van de Programmaraad te volgen. 

De Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt, waarin Divosa, VNG,

UWV en Cedris samenwerken, ondersteunt arbeidsmarktregio's met

advies, kennis, en interactie bij hun regionale

arbeidsmarktbenadering.
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