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Haal meer concrete tips en handvatten uit...

Uitnodiging: Online vragenuur over Praktijkleren in het mbo

Overtuigd van de nut en noodzaak van Praktijkleren in het mbo, maar loop je vast in de
uitvoering? Of zet je praktijkleren in jouw regio succesvol in en wil je collega’s
inspireren met hoe jullie dit georganiseerd hebben? Ga op donderdag 9 februari met
collega's in gesprek tijdens het online vragenuurtje. Meer informatie en aanmelden

Actiepunten uit webinarreeks over ontwikkelingen gegevensuitwisseling

Er gaat veel, zo niet heel veel veranderen bij de gegevensuitwisseling in het domein
Werk. In een webinarreeks zijn afgelopen najaar de belangrijkste ontwikkelingen
toegelicht. Met als centrale vraag: wat betekent het allemaal voor gemeenten en
andere partijen in de arbeidsmarktregio’s? Als afronding vroegen we drie sprekers
naar hun boodschap en tips. De rode draad door hun verhalen: bereid je nu al goed
voor op wat er komen gaat. Lees meer

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


Praktijkvoorbeeld: Lokale Eva’s in transitie naar
één regionale Eva

Dé werkzoekende bestaat niet, net zomin als dé
arbeidsmarkt. Standaardoplossingen om de juiste
werkzoekende met de juiste vacature te matchen zijn er
dan ook niet. Daarom wordt voortdurend gezocht naar
innovatieve middelen om de dienstverlening naar een
hoger plan te tillen. Zoals de digitale instrumentengids
Eva. Op dit moment zijn verschillende gemeenten druk
met het organiseren van Eva in de eigen gemeente. Met
als wenkend perspectief: integratie van lokale Eva’s in
een regionale Eva. Lees meer

Startsessie Onderzoek Nederlandse Arbeidsinspectie over
Werkgeversdienstverlening

In het vorige ProgrammaraadJournaal meldden we dat er op 2 februari een startsessie
is waarin de Nederlandse Arbeidsinspectie de resultaten deelt van haar onderzoek
naar de regionale en landelijke Werkgeversdienstverlening. Helaas is er vertraging
ontstaan in de publicatiedatum van het onderzoek, waardoor de sessie op 2 februari
komt te vervallen. De sessie wordt opnieuw gepland zodra er meer informatie bekend
is. Wil je op de hoogte blijven, schrijf je dan in!

Sociaal Innovatiefonds voor een inclusieve arbeidsmarkt wordt opgeschaald

Het Sociaal Innovatiefonds (SIF) wordt in 2023 verlengd en uitgebreid. Het ministerie
van SZW trekt nog eens €2 miljoen uit voor het fonds dat werkgevers ondersteunt bij
het doen van investeringen om groepen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
aan te nemen. Na een pilot in 2022 met financieringen aan 3 werkgevers die samen
ruim 330 banen gaan creëren, beoogt het SIF in 2023 nog eens 5 nieuwe werkgevers te
helpen met het sluitend maken van hun inclusieve businesscase. Lees meer

Terugblik: bijeenkomst toekomstige
arbeidsmarktinfrastructuur en WSP's

Wat gaat de ontwikkeling van de toekomstige
arbeidsmarktinfrastructuur betekenen voor de
dienstverlening aan werkgevers in de regio? De impact is
aanzienlijk, blijkt tijdens de bijeenkomst op dinsdag 6
december met SZW en leidinggevenden uit de
arbeidsmarktregio's. Naar het verslag

Voorinschrijving: Praktijkdagen 2023

https://programmaraad.createsend1.com/t/d-i-ztkxly-l-n/
https://programmaraad.createsend1.com/t/d-i-ztkxly-l-p/
https://programmaraad.createsend1.com/t/d-i-ztkxly-l-x/
https://programmaraad.createsend1.com/t/d-i-ztkxly-l-m/


De Praktijkdagen van de Programmaraad bieden kennis, inspiratie en verbinding
rondom thema's als: integrale werkgevers- en werkzoekendendienstverlening,
aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt, gegevensuitwisseling en kwetsbare
doelgroepen in de arbeidsmarkt. In 2023 vinden de Praktijkdagen plaats op 9 maart,
22 juni en 9 november 2023. Zet deze data alvast in je agenda en laat je gegevens hier
achter. Je ontvangt dan bericht zodra je je voor de betreffende Praktijkdag kunt
aanmelden.

Haal meer concrete tips en handvatten uit...

... Lessons Learned Aanpak Jeugdwerkloosheid. Analyse van
praktijkvoorbeelden over de Aanpak jeugdwerkloosheid. Met de 5 belangrijkste
succesfactoren en de 3 belangrijkste knelpunten.
... Toolkit Aanpak Jeugdwerkloosheid. Met onder meer netwerkkaarten om per
netwerkpartner in kaart te brengen wat voor die partner belangrijk is en hoe je
haar of hem kunt bereiken.

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

https://programmaraad.createsend1.com/t/d-i-ztkxly-l-c/
https://programmaraad.createsend1.com/t/d-i-ztkxly-l-q/
https://programmaraad.createsend1.com/t/d-i-ztkxly-l-a/
https://programmaraad.createsend1.com/t/d-i-ztkxly-l-f/
mailto:info@samenvoordeklant.nl

