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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.

Inspiratiegids werkzoekendienstverlening...

21-03-2013 De brochure 'Samen aan het
werk voor werkzoekenden' is beschikbaar.
De brochure biedt gemeenten, UWV en
SW-bedrijven handvatten om hun
werkzoekenden-dienstverlening in...

lees meer 

Publiek-private samenwerking...

21-03-2013 Per 1 april 2013 stelt het
Ministerie van SZW een
ondersteuningsbudget van €5 mln.
beschikbaar voor regionale projecten waarin
arbeidsmarktregio’s met uitzendbureaus...

lees meer 

Even voorstellen ... Renate Westdijk

21-03-2013 Renate Westdijk is de kersverse
projectleider voor het project ‘Ontsluiting
werkzoekendenbestand’. Het project moet
arbeidsmarktregio’s en uitzendbureau
aanmoedigen...

lees meer 

Terugblik geslaagde startbijeenkomst...

21-03-2013 De startbijeenkomst op 13
maart was er op gericht gemeenten, UWV,
uitzendorganisaties en SW-bedrijven te
informeren over de kaders van het project,
te inspireren en goede...

lees meer 
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Mogen SW-bedrijven in dit project participeren?

  Ja, SW-bedrijven kunnen meedoen. Het is echter geen verplichting.
lees meer 

Moet het deelnemende uitzendbureau ABU-lid zijn?

  Nee, dat is niet nodig. We willen u er op wijze dat de samenwerking met malafide uitzendbureaus niet
getolereerd wordt. Op het meldpunt van de inspectie SZW kunt u zien...
lees meer 

Is de uitkering van €130.000,-- een subsidie-regeling?

  Nee, het is decentralisatie uitkering. De arbeidsmarktregio bepaalt op welke manier zij het geld het best
uit kan geven. Belangrijk is dat het projectplan bijdraagt aan...
lees meer 

Is het mogelijk om per arbeidsmarktregio verschillende plannen in te dienen?

  Ja, zolang er aan de Programmaraad slechts één voorstel wordt gestuurd. Indien de Programmaraad twee of
meerdere voorstellen ontvangt, worden deze in eerste instantie...
lees meer 

Vraag en antwoord

Eindredactie: Programmaraad | Sint Jacobsstraat 400 | 3511 BT Utrecht

Postbus 1407 | 3500 BK Utrecht

Vragen of opmerkingen: info@samenvoordeklant.nl

Afmelden Programmaraadjournaal

Urgentie geboden

21-03-2013 Na een aantal decennia praten,
overleggen, steeds weer werkend met
nieuwe structuren als RPA, RBA, inhoud
geven aan SUWI, zijn we aangeland bij de
arbeidsmarktregio’s. Op...

lees meer 
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