webversie | uitschrijven | stuur door

PROGRAMMARAADJOURNAAL: 5 september 2016
Lage‐inkomensvoordeel in de Toolkit Participatiewet
Het lage‐inkomensvoordeel is onderdeel van een nieuw belastingsysteem met
tegemoetkomingen in de vorm van loonkostenvoordelen. Het doel is het voor
werkgevers financieel aantrekkelijk te maken om mensen met een kwetsbare positie
op de arbeidsmarkt in dienst te nemen (zoals ouderen en mensen met een
arbeidsbeperking).
Het lage‐inkomensvoordeel (LIV) treedt per 1 januari 2017 in werking. Het LIV is voor
werkgevers die een werknemer in dienst hebben met een uurloon tussen 100% en 120%
van het minimumloon.
Lees meer over het LIV en andere (wettelijke) regelingen in de Toolkit Participatiewet
op samenvoordeklant.nl

Wet werk en zekerheid toegelicht in de Toolkit
Het doel van de Wet werk en zekerheid is om bij te dragen aan structurele
verbeteringen van de arbeidsmarkt. Daarom worden wijzigingen doorgevoerd op 3

terreinen:
het flexrecht,
het ontslagrecht en
de werkloosheidswet (WW).
Lees meer over de Wet werk en zekerheid en andere (wettelijke) regelingen in de
Toolkit Participatiewet op samenvoordeklant.nl

Welke ondersteuning wilt u in 2017 van de Programmaraad?
In slechts 5 minuten bepaalt u mee hoe en welke ondersteuning de Programmaraad
volgend jaar biedt aan de arbeidsmarktregio's. Vul hiervoor de korte vragenlijst in.
De Programmaraad (waarin VNG, UWV, Divosa en Cedris samenwerken) wil medewerkers
van gemeenten, regionale werkbedrijven, SW‐bedrijven en UWV zo goed mogelijk
ondersteunen bij het vormgeven van de regionale samenwerking en het uitvoeren van
wetten en beleid op het gebied van werk en inkomen. Daarom willen wij graag inzicht
krijgen in de wensen en verwachtingen van onze doelgroep bij het
ondersteuningsaanbod. Dit inzicht helpt ons om het aanbod in 2017 zo effectief
mogelijk vorm te geven. Door middel van een korte vragenlijst vragen wij uw input
voor de vormgeving van de ondersteuning. Het invullen ervan kost maximaal 5
minuten.
Meer informatie hierover op samenvoordeklant.nl

Regionale Trendrapportage banenafspraak ‐ stand van zaken eerste kwartaal
2016
Gemeenten en werkgevers hebben behoefte aan inzicht in de voortgang van de
banenafspraak op regionaal niveau. Daarom publiceert UWV op verzoek van het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Werkkamer sinds het derde
kwartaal van 2015 een regionale trendrapportage banenafspraak. De rapportage die nu
is verschenen, geeft de stand van zaken weer van eind eerste kwartaal 2016.

De regionale trendrapportage is gebaseerd op gegevens uit het doelgroepregister. Het
doelgroepregister wordt gevuld met data uit verschillende bronnen van UWV, Panteia
(voor Wsw) en CBS (voor WIW/ID). De aanleverende partijen zijn verantwoordelijk voor
de kwaliteit van de aangeleverde informatie.
Meer informatie
Een pdf met veel gestelde vragen en antwoorden over de landelijke monitor
banenafspraak en de regionale trendrapportage is beschikbaar.
Hoe komen de cijfers van de trendrapportage tot stand? Op de eerstvolgende
Praktijkdag van de Programmaraad op 6 oktober kunt u een sessie hierover volgen.
Voorinschrijven is mogelijk via deze link.

De programmaraad, waarin Divosa, VNG, UWV en Cedris samenwerken,

www.samenvoordeklant.nl

ondersteunen arbeidsmarktregio's met advies, kennis, en interactie bij

info@samenvoordeklant.nl

hun regionale arbeidsmarktbenadering.

