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Aanvraagronde subsidieregeling voor flexibel beroepsonderwijs voor
werkenden en werkzoekenden van start

Met de subsidieregeling ‘flexibel beroepsonderwijs derde leerweg’ stelt het kabinet
de komende vier jaar 20 miljoen euro beschikbaar voor de ontwikkeling van flexibele
opleidingstrajecten in het mbo voor werkzoekenden en werkenden. Met deze
subsidieregeling wil het kabinet stimuleren dat het mbo inspeelt op de behoeften van
werkenden en werkzoekenden om (relevante delen van) een mbo-opleiding te volgen.
De aanvraagronde van januari 2020 is net van start gegaan. 

Extra investering werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking

Het kabinet zet in op het vergroten van de arbeidsmarktkansen voor mensen met een
beperking, zodat ze makkelijker aan het werk komen én blijven. Belangrijk
uitgangspunt daarbij is dat het voor werkgevers simpeler moet worden om mensen
met een beperking in dienst te nemen en te houden. Daarom is er 8 miljoen euro
beschikbaar voor de pilot generieke werkvoorziening. Werkgevers kunnen via deze
pilot een aanvraag indienen voor de aanpassing van één of meerdere werkplekken
binnen hun bedrijf.

https://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-xutuiut-l-i/
https://programmaraad.createsend1.com/t/d-e-xutuiut-l-r/
https://programmaraad.createsend1.com/t/d-u-xutuiut-l-y/
https://programmaraad.forwardtomyfriend.com/d-l-2AD73FFF-xutuiut-l-j
https://programmaraad.createsend1.com/t/d-tw-xutuiut-l-t/
https://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-xutuiut-l-d/
https://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-xutuiut-l-b/


Uniforme afspraken in 32 arbeidsmarktregio's
voor Vermaatgroep en EW Facility Services

UWV werkt al langer samen met EW Facility Service en
Vermaatgroep. In die samenwerking liepen ze
regelmatig aan tegen het feit dat afspraken over het
proces per arbeidsmarktregio verschillen. Met
ondersteuning van het Schakelpunt Landelijke
Werkgevers is er een samenwerking ondertekend waarin
uniforme afspraken staan waardoor in 32
arbeidsmarktregio’s dezelfde aanpak geldt.

Rapportage Werkplannen Banenafspraak overheids- en onderwijssectoren

April 2019 hebben overheids- en onderwijssectoren bestuurlijke afspraken gemaakt
met de ministeries van BZK, SZW en OCW. In dit akkoord hebben de sectoren
uitgesproken dat zij hun verantwoordelijkheid nemen voor hun aandeel in het behalen
van de Banenafspraak en hebben zij afgesproken elk een werkagenda op te stellen
met concrete acties om banen te realiseren. In een brief  heeft minister Knops (BZK) de
Tweede Kamer geïnformeerd over de inhoud van de werkagenda’s en de
vervolgstappen. Met daarbij een overzicht van de meest in het oog springende acties.

Simpel Switchen in gemeente Oss

De gemeente Oss organiseert voor de overgang van dagbesteding naar werk de pilot
Van Zorg naar Werk. Hierin staat de ontwikkeling van mensen centraal. De ervaringen
zijn positief.

Focus ligt op:

doorstroom van inwoners;
optimale ontwikkeling van inwoners zo hoog mogelijk op de participatieladder;
betaald werk als hoogste doel (indien haalbaar).

Een belangrijke route voor mensen die vanuit de dagbesteding doorstromen is die
naar beschut werk. Lees vanaf pagina 12 in de handreiking Simpel switchen van
dagbesteding naar werk hoe de arbeidsdeskundigen van de gemeente Oss een
belangrijke rol hebben in het vaststellen of mensen daarvoor in aanmerking komen.

https://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-xutuiut-l-n/
https://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-xutuiut-l-p/
https://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-xutuiut-l-x/


Quickscan Werkgeversgerichtheid

De Quickscan geeft je een eerste indicatie voor jouw organisatie op bovenstaande
vragen. Het is een vragenlijst van 15 vragen. Het fungeert als een kleine handspiegel;
het signaleert de onderdelen van de regionale samenwerking waarin het goed loopt,
en waar actie nodig is. De Quickscan kan je persoonlijk invullen, of gezamenlijk in een
kleine of grotere setting. 

Lees ook het praktijkvoorbeeld hierna over de werkgeversgerichtheidscan dat een
meer uitgebreide versie is van de Quickscan.

https://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-xutuiut-l-m/
https://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-xutuiut-l-c/


Praktijkvoorbeeld: Regio Foodvalley scherpt de werkgeversgerichtheid aan
met een organisatiescan

Arbeidsmarktregio Regio Foodvalley onderwierp alle accountmanagers aan een
organisatiescan. Doel: achterhalen hoe zij aankijken tegen de regio, het werk en of de
werkgeversdienstverlening efficiënt is georganiseerd. Lees verder

Krijg als eerste het programma van de Praktijkdag

Op donderdag 12 maart vindt de eerste Praktijkdag van 2020 plaats in Zwolle. U kunt
zich nu alvast voorinschrijven, waardoor u als eerste bericht krijgt zodra het
programma van de Praktijkdag bekend is. Hierdoor krijgt u de gelegenheid om u als
eerste aan te melden voor de Praktijkdag.

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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https://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-xutuiut-l-a/
https://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-xutuiut-l-f/
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