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Nieuw dashboard beschikbaar met cijfers over banenafspraak
Onderzoek re-integratiedienstverlening voor mensen met beperking
Terugblik online leercirkel Praktijkleren: 'Praktijkverklaringen ook
voor werkenden'
Kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten
geactualiseerd
Kamerbrief: Uitkomsten onderzoek Participatiewet
Overig nieuws

Nieuw dashboard beschikbaar met cijfers over banenafspraak

Het project ‘ontwikkeling arbeidsmarktdashboard voor de regio’s’ heeft een nieuw
interactief dashboard over de banenafspraak gepubliceerd. Dit is een tweede
dashboard dat verschijnt na het eerste dashboard in april met kerncijfers over de
vacaturemarkt. Het nieuwe dashboard geeft op een interactieve wijze inzichten in
ontwikkelingen en cijfers per regio en maakt benchmarks tussen regio's of met
landelijke cijfers mogelijk.

Onderzoek re-integratiedienstverlening voor mensen met beperking

UWV en het ministerie van SZW werken samen aan het onderzoekprogramma
‘Onbeperkt aan het werk’, waar gekeken wordt naar de inhoud en effectiviteit van
dienstverlening voor mensen met een arbeidsbeperking. Het rapport 'Wat kopen we in
voor wie?' vormt de start van dit kennisprogramma en is een inventariserend
onderzoek naar de inhoud van de ingekochte re-integratiedienstverlening voor
mensen uit de Wajong, WGA en Ziektewet.

Terugblik online leercirkel Praktijkleren:
'Praktijkverklaringen ook voor werkenden'

De coronacrisis leidt ertoe dat er nu meer aandacht is
voor het inzetten van praktijkverklaringen voor
werkenden, zo werd duidelijk tijdens de eerste ‘Online
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Leercirkel Praktijkleren’ van de Programmaraad en SBB
op 9 juni. Wat precies de gevolgen zullen zijn van Covid-
19 voor de praktijkverklaring, is nog moeilijk te zeggen.
Enerzijds wordt de drive om voor mensen aan de slag te
gaan groter, anderzijds zal het moeilijker worden
plekken te vinden, aldus de deelnemers.

Kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten
geactualiseerd

In het Kennisdocument staat alle relevante informatie over de banenafspraak en geeft
antwoord op veelgestelde vragen. De vorige versie stamde uit 2018.  De belangrijkste
aanpassingen zijn:

De verlenging van de registratieduur in het doelgroepregister tot de AOW-
gerechtigde leeftijd.
De mogelijkheid om zich uit het doelgroepregister te laten uitschrijven. Daaraan
zijn voorwaarden verbonden. UWV beoordeelt of aan de voorwaarden voldaan
wordt.
De opschorting van de quotumheffing tot 2022. Deze opschorting hangt samen
met de beoogde vereenvoudiging van de Wet banenafspraak.

Kamerbrief: Uitkomsten onderzoek Participatiewet

In een brief aan de Tweede Kamer gaat staatssecretaris Van Ark in op de uitkomsten
van verschillende onderzoeken over de Participatiewet. Dit betreffen onderzoeken
naar de financiële aspecten van de Participatiewet, naar het potentieel aan werkgevers
en naar de rol van de sociale infrastructuur. 

Overig nieuws

 

Een overzicht van de gevolgen van de coronacrisis per regio (UWV)
Aanvragen tegemoetkoming Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele
Arbeidskrachten (TOFA) vanaf 22 juni beschikbaar
Publicatie regeling NOW 2.0 donderdag 25 juni
Kijk op ons Corona-overzicht voor het sociaal domein voor nog meer
actualiteiten en praktijkvoorbeelden
Wil je weten wat zich in het land afspeelt? Wij bieden dagelijks updates via
Nieuws uit den Lande
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advies, kennis, en interactie bij hun regionale

arbeidsmarktbenadering.


