
webversie |  uitschrijven |  stuur door  

PROGRAMMARAADJOURNAAL: 5 maart 2020

Gemeenten werken aan modernisering Werkdomein
Praktijkdag: nog een aantal sessies beschikbaar
Internetconsultatie over de wet vereenvoudiging banenafspraak en
quotumregeling arbeidsbeperkten
De matchingtool voor jouw regio
Uitgaven bijzondere bijstand laatste jaren gestegen
Praktijkvoorbeeld: In Gorinchem hebben de werkzoekenden de regie
in handen

Gemeenten werken aan modernisering Werkdomein

Het ministerie van SZW wil het Werkdomein graag met gemeenten en ketenpartijen
verder moderniseren. Er moet nieuw beleid komen voor het uitwisselen van gegevens
en het verder digitaliseren. Daarom heeft VNG een notitie opgesteld met de wensen
van gemeenten en hoe zij de toekomst van de keteninformatisering zien. 

Praktijkdag: nog een aantal plaatsen beschikbaar

Volgende week donderdag 12 maart is de eerste Praktijkdag van 2020. In Zwolle staat
een gevarieerd programma klaar met thema's als samenwerking in de keten en tussen
domeinen, het organiseren van regelluwe dienstverlening en gegevensuitwisseling,
werkgeversdienstverlening en werkzoekendendienstverlening. Door afmeldingen zijn
er weer een aantal sessies beschikbaar.

Internetconsultatie over de wet vereenvoudiging banenafspraak en
quotumregeling arbeidsbeperkten

Op internet is de internetconsultatie over het wetvoorstel vereenvoudiging
Banenafspraak gepubliceerd. Iedereen kan reageren op het wetsvoorstel over de
Banenafspraak, die van toepassing is op mensen met een arbeidsbeperking. De
internetconsultatie loopt tot 3 april 2020.
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De matchingtool voor jouw regio

Er zijn veel verschillende soorten matchingtools
waarmee werkzoekenden en werkgevers op ieder
willekeurig moment, zonder tussenkomst van derden,
elkaar digitaal kunnen vinden. Op samenvoordeklant.nl
staat een overzicht van alle (soorten) matchingtools die
er in de arbeidsmarktregio’s worden gebruikt.

Uitgaven bijzondere bijstand laatste jaren gestegen

Uit data van het CBS blijkt dat gemeenten in 2018 in totaal 546 miljoen euro aan
bijzondere bijstand uitgegeven. Tussen 2010 en 2018 zijn de jaarlijkse uitgaven aan
bijzondere bijstand per saldo met 134 miljoen euro gestegen. In de tussenliggende
periode schommelden de uitgaven.

Praktijkvoorbeeld: In Gorinchem hebben de werkzoekenden de regie in
handen

Vrijwillig aanmelden, matchen op talenten, openstellen voor alle werkzoekenden en
de werkgever kandidaten laten bellen. Dat zijn een paar bijzondere elementen die het
matchingsplatform WIJIJ in regio Gorinchem tot een groot succes maken. De
kandidaten nemen de regie over hun eigen loopbaan! Lees verder

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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