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NLWerktDoor brengt vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samen
tijdens coronacrisis
Werkgevers doorleiden naar het juiste WSP via
werkgeversservicepunten.nl
Arbeidsmarkt: in deze sectoren is nu werk
‘Artsen en beleidsmakers moeten weten: arbeid is het beste
medicijn’ 
Overzichtspagina corona maatregelen en tookits uitgebreid

NLWerktDoor brengt vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samen tijdens
coronacrisis

Werkgeversorganisaties, gemeenten, vakbonden en de landelijke overheid slaan de
handen ineen om werkend Nederland zo goed mogelijk door de coronacrisis heen te
helpen. Via de lancering van het platform “NLWerktDoor” brengen de organisaties
vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samen. Dit maakt snelle matches in de regio
mogelijk om mensen tijdens deze crisis aan het werk te houden en sectoren van
voldoende personeel te voorzien.

Werkgevers doorleiden naar het juiste WSP via
werkgeversservicepunten.nl

Om de arbeidsmarktregio’s te ondersteunen bij het beter
vindbaar en bereikbaar maken van het WSP is de
website werkgeversservicepunten.nl ontwikkeld. Hierop
staat o.a. een postcodezoeker waarmee een werkgever
na het invullen van de postcode direct te zien krijgt welk
WSP aan deze postcode is verbonden, inclusief
contactgegevens van het WSP.

Arbeidsmarkt: in deze sectoren is nu werk
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De Nederlandse economie wordt hard geraakt door de coronacrisis. Meerdere
ondernemers sluiten tijdelijk (verplicht) hun deuren, zoals de horeca en de kappers.
Toch zijn er ook sectoren die om te blijven functioneren, juist nu extra personeel nodig
hebben. In de zorg, land- en tuinbouw en logistiek bijvoorbeeld. UWV heeft een eerste
inventarisatie van branches met tekorten en overschotten gepubliceerd.

‘Artsen en beleidsmakers moeten weten: arbeid is het beste medicijn’

De invloed van werk op de mentale en fysieke gezondheid is enorm, zegt hoogleraar
Lex Burdorf van het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam. Het hebben van werk geeft
zin en structuur, zelfs als het werk onder je werk- en denkniveau is. Het beleid in
Nederland, de inrichting van de zorg en begeleiding van werkzoekenden en chronisch
zieken moet hierop worden aangepast. Lees verder

Overzichtspagina corona maatregelen en tookits geüpdate

In het vorige Programmaraadjournaal werd al vermeld dat op samenvoordeklant.nl
een overzichtspagina staat met nieuws, toolkits, maatregelen en praktijkvoorbeelden
m.b.t. corona in het sociaal domein. Dit overzicht is de afgelopen weken uitgebreid met
o.a.:

NOW-regeling: Meldingsplicht vervalt voor werkgevers die loonkostensubsidie
ontvangen
Het Kenniscentrum Handhaving en Naleving van de VNG biedt een Toolkit
Tozo met modelaanvraagformulier, Digitale aanvraagmogelijkheid,
Instructiehandreiking Tozo-regeling voor gemeenten, Veelgestelde vragen over
de Tozo
SBCM biedt een overzicht van oplossingen en tips uit de SW praktijk gericht op
duurzame inzetbaarheid van medewerkers thuis en medewerkers aan het werk.
Met het dienstverleningsconcept Rijnmond werkt door wil de regio Rijnmond
werkgevers die minder of geen werk meer hebben voor hun medewerkers,
matchen met ondernemingen die juist hard mensen nodig hebben.
Praktijkvoorbeelden voor inclusieve werkgevers van Op naar de 100.000 banen
Praktijkvoorbeelden voor overheidswerkgevers van Op naar de 25.000 banen

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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