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Webinar: Delen matchingsgegevens en skills transparant. Hoe werkt dat
voor jou?

In dit webinar op donderdag 10 september van 14.00 - 15.00 uur word je bijgepraat
over de projecten Skills ontologie en VUM (Verbeteren Uitwisseling
Matchingsgegevens). Wat wordt er landelijk ontwikkeld, wat betekent dat voor jou en
op welke termijn? Het webinar is bedoeld als aftrap voor een reeks van activiteiten
rondom competentiegericht werken en de uitwisseling van matchingsgegevens.

Werklandschap: Werkzoekenden & Werkgevers

Het Werklandschap helpt om een gemeenschappelijk denkkader en taal te creëren,
met ruimte voor lokale verschillen in beleid, doelgroepen en inzet van middelen. De
eerste versie van het Werklandschap werkzoekenden is eind 2019 getoetst. In een
nieuwe versie is het werkzoekenden landschap aangevuld met wetenschappelijk
inzichten over hoe de dienstverlening het beste vormgegeven kan worden en waar je
aan kunt denken. Ook is er een werkgeverslandschap toegevoegd, zodat beiden
landschappen naar elkaar toe bewegen om te komen tot een duurzame match. 

De VNG vraagt nu feedback op het gehele werklandschap. Aan de hand van de
resultaten van de enquête zal het Werklandschap worden aangepast en vastgesteld. 
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NL Leert Door definitief uit de startblokken

Alle werkenden en werkzoekenden in Nederland kunnen per 1 augustus kosteloos een
ontwikkeladvies aanvragen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Daarmee
krijgen mensen zicht op de mogelijkheden die er voor hen zijn op de huidige
arbeidsmarkt. Met de mogelijkheid om kosteloos een ontwikkeladvies te volgen is het
programma NL Leert Door definitief uit de startblokken. Lees verder

Praktijkvoorbeeld: Intervisie voor werkgevers- of
werkzoekendendienstverleners

Alle arbeidsmarktregio’s hebben In het kader van Perspectief op Werk regionale
actieplannen gemaakt om meer mensen aan het werk te krijgen. Prachtige plannen,
toch blijkt ook voor professionals in arbeidsmarktregio’s dat samenwerken niet
vanzelfsprekend is. Om dat te verbeteren, kan intervisie helpen. Voor professionals in
de werkgeversdienstverlening is een aantal intervisiegroepen opgestart. Drie
accountmanagers uit verschillende arbeidsmarktregio’s aan het woord. Lees verder

Handreiking 'Mensen met een beperking aan de slag! bij
werkgeversdienstverlening' nu ook online

De arbeidsmarktregio’s spannen zich in om mensen met een beperking aan het werk
te helpen. Essentieel voor het succes is een goede werkgeversdienstverlening. De
handreiking die ontwikkeld is geeft een mooi inzicht in wat hierbij komt kijken. En is
bedoeld voor iedereen die bij de dienstverlening aan werkgevers betrokken is. De
handreiking staat nu ook online in een handige, overzichtelijke en informatieve tool.
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UWV: 58.763 banen van banenafspraak gerealiseerd

Uit de Regionale UWV-trendrapportage Banenafspraak blijkt dat werkgevers tussen 1
januari 2013 en 1 april 2020 in totaal 58.763 banen hebben gerealiseerd voor mensen
die in de doelgroep banenafspraak vallen: 50.571 banen via een regulier
dienstverband en 8.192 extra banen via een uitzendcontract of  detachering. De
doelstelling van de banenafspraak voor 2020 is het realiseren van 67.500 extra banen.

Een nieuw interactief dashboard: ‘UWV Spanningsindicator Arbeidsmarkt’

Op vrijdag 17 juli 2020 is vanuit het Project Arbeidsmarktdashboard, waarin partners
vanuit de verschillende arbeidsmarktregio’s samenwerken, het dashboard ‘UWV
Spanningsindicator Arbeidsmarkt’ gelanceerd. Het dashboard bevat de nieuwste
arbeidsmarktcijfers over het eerste kwartaal 2020. De spanningsindicator is het
geschatte aantal openstaande vacatures gedeeld door het aantal personen dat op
hetzelfde moment korter dan zes maanden een ww-uitkering ontvangt.

Jaarrapport Wsw-statistiek 2019 gepubliceerd

Jaarlijks rapporteert Panteia in opdracht van het Ministerie van SZW over de omvang
en de karakteristieken van de Wsw. De omvang van het totale werknemersbestand in
arbeidsjaren is als gevolg van het ontbreken van nieuwe instroom gedaald naar 68.712
eind 2019. De gemiddelde realisatie in 2019 bedroeg 70.737 arbeidsjaren. Dit ligt 337
arbeidsjaren boven de verwachting bij invoering van de Particitpatiewet.

Overig nieuws

 

Uitnodiging voor deelname aan klantreizen VUM
Het programma Verbeteren Uitwisseling Matchingsgegevens (VUM) heeft het
doel om gemeenten, UWV en andere (private) partijen in staat te stellen hun
eigen gewenste applicatie in te zetten voor het matchen van kandidaten op
vacatures in de breedste zin van het woord. Hiervoor zijn eenduidige gegevens
nodig die aansluiten op dienstverlening en processen. SZW, UWV en VNG
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nodigen je uit om je aan te melden voor één of meerdere digitale werksessies
voor het "Vervolg VUM Klantreizen" waarin deze dienstverlening en processen
worden besproken.

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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