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Terugblik 2e meeting Uitbreiding arbeidsmarktinfrastructuur

Begin november vond een 2e gesprek plaats tussen de 35 arbeidsmarktregio’s en het
ministerie van SZW over de contouren van de toekomstige
arbeidsmarktinfrastructuur. De regio’s hebben de komende jaren een grote rol bij de
concrete uitwerking en implementatie van de nieuwe infrastructuur. Al tijdens de
bijeenkomst gaven de regionale programmaleiders hun ideeën over de thema’s
dienstverlening en governance die het eerst worden opgepakt. Lees verder

In gesprek met de Programmaraad en SZW: 10
jaar Programmaraad

Op 3 november vond de derde Praktijkdag van 2022
plaats. Een bijzondere editie, want de dag markeert dat
de Programmaraad inmiddels al tien jaar bestaat.
Evenals alle eerdere edities van de afgelopen jaren
opent de Praktijkdag met een overzicht van de
actualiteiten onder de titel ‘In gesprek met de
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Programmaraad en SZW’.
Lees het impressieverslag

Mooie verdieping op Praktijkleren met lessons learned en vragenuurtje!

Dit najaar zijn de praktijkvoorbeelden over Praktijkleren van de afgelopen 2 jaar
geanalyseerd en is er gekeken naar de kansen voor de toekomst. Wat zijn de
werkzame bestanddelen en waar liggen de uitdagingen? In de lessons learned:
praktijkleren, zijn de hoofdpunten verzameld.

Daarnaast zijn tijdens een vragenuurtje over Praktijkleren met de praktijkverklaring,
de belangrijkste operationele vragen besproken. De antwoorden en belangrijkste tips
zijn vastgelegd. Lees verder

Terugkijken: expertmeeting ‘Opleiden naar een baan in een kansrijke
sector; de methodische aanpak’

Elke arbeidsmarktregio kampt met arbeidsmarktkrapte. Er zijn in het uitvoerende
werk extra vakkrachten op mbo-niveau nodig. Tegelijk zijn er werkzoekenden die
zonder ondersteuning geen passende baan vinden. Scholing is een belangrijk
instrument om te zorgen dat ook voor deze groep duurzame arbeidskansen ontstaan.
Tijdens de  expertmeeting stond de vraag centraal hoe je Open House als
inkoopmethodiek kunt benutten om werkzoekenden tot vakkracht te scholen. Lees
verder

Nieuwe publicaties over banenafspraak en breed
offensief

Er zijn 2 publicaties verschenen over het vergroten van
de arbeidsmarktkansen van mensen met een
arbeidsbeperking. Het kennisdocument over de
banenafspraak van SZW is geactualiseerd aan de hand
van de laatste ontwikkelingen, onder meer de mogelijke
uitbreiding van de doelgroep. Stimulansz heeft voor
gemeenten een handreiking voor het breed offensief
gemaakt, inclusief handige modelteksten. Lees verder

Terugkijken: webinar 'Naar een skillsgerichte arbeidsmarkt'

Dinsdag 8 november organiseerde UWV en SBB een webinar over de transitie naar een
skillsgerichte arbeidsmarkt. Naast een praktische uiteenzetting werd onder meer een
demo getoond van de dashboard skills. Kijk het webinar terug

Denk mee met CompetentNL – één standaard voor skills in Nederland
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In samenwerking met UWV, SBB en CBS werkt TNO aan CompetentNL: een openbaar
toegankelijke skillstaal voor alle partijen die actief zijn op de arbeidsmarkt en in het
onderwijs. CompetentNL functioneert op basis van een hybride AI-systeem dat relaties
legt tussen alle skills, beroepen en opleidingen. Op die manier verstaan we hetzelfde
onder de beschrijving van een skill en komt de skillsgerichte benadering en betere
matching van vraag en aanbod binnen handbereik. Lees meer

Meedenken en doen?
Op maandag 5 december 2022 organiseert TNO een webinar over CompetentNL. Het
online webinar is van 13:00 tot 14:00 uur. Aanmelden kan via deze link.

Daarnaast kun je je wensen en behoeften via de vragenlijst over CompetentNL
invullen. Aanmelden voor de vragenlijst kan door te mailen naar
CompetentNL@tno.nl. De vragenlijst is in te vullen tot 6 december.

Praktijkvoorbeeld: Hoe goed ken jij de
gebruiksaanwijzing van je klant?

Het aantal mensen dat begeleid wordt door een jobcoach
is sinds 2015 sterk toegenomen. Maar hoe zet je als
gemeente jobcoaching effectief en efficiënt in? De
gemeenten in arbeidsmarktregio Midden-Gelderland
werken samen met UWV aan handvatten voor een goede
beoordeling van de begeleidingsnoodzaak. Lees verder

Factsheet: statushouders vaker aan het werk, inburgering stagneert

Uit cijfers van de Divosa Benchmark Statushouders blijkt dat 33% van de
inburgeringsplichtige statushouders die sinds 2014 in Nederland zijn, eind 2021 aan
het werk is. Dat is het hoogste aandeel ooit in de afgelopen vier jaar. Lees verder

Agenda

6 december - Online vragenuurtje: Praktijkleren in het mbo
7 december - Online Informatiebijeenkomst Dennis & EVA (VNG)
20 december - Webinarreeks gegevensuitwisseling: verdiepende webinar met
VNG

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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