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Praktijkdag Programmaraad op donderdag 5 november 2020

Op het programma staat onder meer werkgevers- en werkzoekendendienstverlening
in tijden van Covid-19, praktijkleren, publiek-private samenwerking, toeleiding naar
werk van mensen psychische kwetsbaarheid en gegevensuitwisseling. Er zijn nog een
aantal plaatsen beschikbaar

Terugkijken webinars 'Delen matchingsgegevens en skills transparant' en
'Wijziging SUWI Regelgeving'

Donderdag 10 september vond het webinar 'Delen matchingsgegevens en skills
transparant' plaats. Het webinar is bedoeld als aftrap voor een reeks van activiteiten
rondom competentiegericht werken (CompetentNL) en de uitwisseling van
matchingsgegevens (VUM). 

Tijdens het webinar 'Wijziging SUWI Regelgeving' van woensdag 30 september werd
o.a. antwoord gegeven op de vragen wat er in de regelgeving wijzigt, waarom de
wijziging wordt doorgevoerd en wat dit betekent voor de arbeidsmarktregio.

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


De webinar zijn on demand te bekijken op samenvoordeklant.nl. Bij beide webinars
staat een overzicht van gestelde vragen met antwoorden.

Kamerbrief: Resultaten banenafspraak en extra maatregelen coronacrisis

In een brief over de resultaten van de banenafspraak, gaat staatssecretaris Van 't Wout
(SZW) in op de vraag hoe de regering ervoor wil zorgen dat overheidswerkgevers het
benodigde aantal banen voor mensen met een arbeidsbeperking realiseren. Ook
wordt ingegaan op de maatregelen die de regering wil nemen om te voorkomen dat
mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt door de coronacrisis zonder
werk komen te zitten.

Sociaal pakket geeft mensen zekerheid dat ze
geholpen worden

Door het corona-virus verdwijnt of verschuift werk.
Tegelijkertijd ontstaat er ook nieuw werk. Het kabinet wil
de mensen die nu in onzekerheid verkeren de zekerheid
geven dat ze aanspraak kunnen maken op passende
begeleiding bij het zoeken naar nieuw werk en inkomen.
Hiervoor gaan de verschillende partijen intensief
samenwerken, waar dat nodig is achter één loket. De
inzet is dat mensen direct van de ene baan naar de
andere gaan zonder in een uitkering terecht te komen

Voorwaarden en wijzigingen NOW 3 bekend

Het kabinet heeft in augustus het steun- en herstelpakket aangekondigd dat vanaf 1
oktober geldt. Een van de maatregelen is de verlenging van de steunmaatregel NOW
met negen maanden. In een brief aan de Tweede Kamer heeft Minister Koolmees
(SZW) de wijzigingen en precieze randvoorwaarden van deze tegemoetkoming in de
loonkosten in het nieuwe subsidietijdvak beschreven.

Extra ondersteuning voor meest kwetsbaren tot 2022

Minister Koolmees en staatssecretaris Van 't Wout hebben de Tweede Kamer in een
brief geïnformeerd over de nadere uitwerking van het aanvullend sociaal pakket dat
op 28 augustus 2020 werd gepresenteerd. Voor dit pakket trekt het kabinet € 1,4
miljard uit; dit komt bovenop de verlenging van de NOW- en Tozo-maatregelen.

Praktijkvoorbeeld: Utrechts corona-
maatwerkloket voor ondernemers: het mes snijdt
aan twee kanten

https://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-cttjkuk-l-p/
https://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-cttjkuk-l-x/
https://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-cttjkuk-l-m/
https://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-cttjkuk-l-c/
https://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-cttjkuk-l-q/


Ervoor zorgen dat een dyslectische ondernemer toch een
Tozo-uitkering krijgt hoewel de digitale aanvraag niet
lukt. Of een luisterend oor bieden. Zo maar twee
manieren waarop het coronamaat-werkloket
ondernemers met raad en daad bijstaat. De
medewerkers van het loket werden er zelf ook wijzer van.
Lees verder

04Werkt faciliteert ISS bij creëren duurzame banen

Arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant, 04Werkt, faciliteert ISS Facility Services bij het
creëren van duurzame banen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. ISS voert
hierbij zelf de regie over de begeleiding van de werknemers uit deze groepen met
behulp van de directe collega’s op de werkvloer. De partijen zijn bij elkaar gekomen
dankzij het Schakelpunt Landelijke Werkgevers.

Regionale werkgeversservicepunten helpen
‘werkgevers anno nu’ vooruit

Werkgevers anno nu zien kansen, ook in crisistijd.
WerkgeversServicepunten helpen met het vinden en
verbinden van personeel. Met ondersteunende subsidies
en regelingen. De campagne ‘Werkgevers anno nu’
maakt ieder WerkgeversServicepunt (WSP) nog beter
herkenbaar, vindbaar en bereikbaar voor werkgevers.

4e Dashboard beschikbaar: online vacatures UWV

UWV werkt aan de ontwikkeling van verschillende arbeidsmarktdashboards. Bij het
dashboard online vacatures UWV gaat het om vacatures die UWV op werk.nl zichtbaar
maakt voor werkzoekenden. Dit zijn niet alleen vacatures die direct via werkgevers bij
UWV worden gemeld, maar ook vacatures die op andere websites staan en door
geautomatiseerde systemen worden verzameld. Het dashboard geeft inzicht in het
aantal vacatures per maand op werk.nl.

Overig nieuws

Tussen 26 en 30 oktober 2020 is het de Week van de 1000 Voorbeelden. Met als
thema 'Open deuren voor inclusie’. In de aanloop van die Week is er – onder
dezelfde titel – een serie podcasts over praktische onderwerpen rond de
Banenafspraak.
Op 29 oktober publiceert de afdeling Arbeidsmarktinformatie van UWV de
jaarlijkse Regio in Beeld. Speciaal voor samenwerkingspartners is er een
landelijk webinar op 29 oktober van 10 – 11 uur. Besproken wordt het actuele
beeld op de arbeidsmarkt.
Op samenvoordeklant.nl bieden we u via Nieuws in den Lande dagelijks updates
over wat er speelt in het land. Naast regionaal nieuws vindt u er nieuws

https://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-cttjkuk-l-a/
https://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-cttjkuk-l-f/
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zoals: Inclusiviteit is een taak van de hele gemeente; Rijk en gemeenten
versnellen acties kwetsbare groepen; Overzicht aanvragen en maatregelen
vangnetuitkering gemeenten online en Handreiking Rechtmatigheid & financiële
verantwoording Tozo beschikbaar.

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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