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De Programmaraad, waarin Divosa, VNG, UWV en Cedris plaatsnemen, ondersteunen arbeidsmarktregio’s met
advies, kennis en interactie bij hun regionale arbeidsmarktbenadering.

Bijeenkomsten
Geen artikelen aanwezig.

Meer nieuws
Format Jeugdwerkloosheid
(JWL) Arbeidsmarktregio
t.b.v. plan van aanpak

Jeugdwerkloosheid - ‘SMART’ plan van...
26-06-2013 Gebaseerd op de brief van 5
maart 2013 en verzamelbrief 2013-1 van
SZW zijn de volgende criteria te benoemen
waaraan het plan van aanpak moet voldoen
(in het Format...
lees meer

Meestgestelde vragen JWL
Brief aan de Tweede Kamer
Verzamelbrief SZW: JWL
Voorlopige verdeling
middelen JWL budget
Coördinerend ambtenaar
per arbeidsmarktregio

Webinar Jeugdwerkloosheid
26-06-2013 Op maandag 3 juni
organiseerden het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid en de
Programmaraad een webinar voor de
coördinatoren jeugdwerkloosheid van de...
lees meer

Jeugdwerkloosheid - Meestgestelde vragen...
26-06-2013 Bij de Programmaraad zijn de
afgelopen periode veel vragen
binnengekomen. Ook stelden de deelnemers
van de webinar een keur aan vragen. De
vragen varieerden van ‘Welke...
lees meer

Vraag het uw aanjager
26-06-2013 De Programmaraad ondersteunt
arbeidsmarktregio’s met advies, kennis en
interactie om de samenwerking binnen de
regio’s te versterken. Heeft u vragen of
ondersteuning...
lees meer
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Vraag en antwoord
Als de Programmaraad een plan van aanpak onvoldoende (compleet) vindt, krijgt de regio dan nog
gelegenheid om het plan aan te vullen?
Om in aanmerking te komen voor de extra JWL-middelen dient het plan van aanpak tijdig en volledig te
zijn. Als het plan aanleiding geeft tot vragen of opmerkingen, zal
lees meer
Wanneer krijgt de arbeidsmarktregio bericht dat het plan van aanpak voldoet en dat de middelen
worden toegekend?
Zo snel mogelijk, doch uiterlijk vóór 1 september 2013.
lees meer
Wat kunnen we verwachten na de decentralisatie-uitkering in september?
Vanaf 1 september komt het aan op uitvoering van het plan van aanpak. Er is geen sprake van
resultaatsfinanciering en verantwoording. Wel is het belangrijk om inzicht te...
lees meer
Moet de begroting ook de middelen voor het lopend, bestaand beleid weergeven?
Ja, het plan van aanpak en de begroting moeten de lopende en voorgenomen initiatieven voor de aanpak
van jeugdwerkloosheid bevatten.
lees meer

Eindredactie: Programmaraad | Sint Jacobsstraat 400 | 3511 BT Utrecht
Postbus 1407 | 3500 BK Utrecht
Vragen of opmerkingen: info@samenvoordeklant.nl
Afmelden Programmaraadjournaal
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