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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.

Nieuws

Praktijk: Systeemwijzigingen of anders...

09-10-2013 Om werkzoekenden aan een
baan te helpen, werken de gemeenten
Rotterdam en Spijkenisse in het project
Ontsluiting Werkzoekendenbestand nauw
samen met zeven...

lees meer 

Vliegwiel voor samenwerking

09-10-2013 Alle arbeidsmarktregio’s
hebben een projectplan ingediend voor het
project ‘Ontsluiting werkzoekendenbestand’
en voldoen aan de vereisten van het
ministerie: minimale...

lees meer 

Nieuw: praktijkpagina

09-10-2013 Op www.samenvoordeklant.nl is
verrijkt met een praktijkpagina. Op deze
pagina vindt u onder meer jaarplannen
arbeidsmarktbeleid, plannen van aanpak...

lees meer 

Samenwerking in de arbeidsmarktregio...

09-10-2013 Door slim samenwerken kunnen
gemeenten en UWV een betere
dienstverlening bieden aan werkzoekenden
en werkgevers. Maar hoe ziet deze
samenwerking er eigenlijk uit? WAAROM...

lees meer 
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Komt de btw, van de producten of diensten die voor dit project extern zijn ingekocht, in aanmerking
voor verrekening met het btw-compensatiefonds*?

  Volgens de Belastingdienst is het recht op btw-compensatie uitgesloten op grond van artikel 4, lid,
onderdeel a (diensten verleend ten behoeve van individuele derden).
lees meer 

Wanneer wordt de uitkering aan de arbeidsmarktregio’s ter beschikking gesteld?

  Alle ingediende plannen voldoen aan de door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gestelde
eisen. De Programmaraad heeft het ministerie geïnformeerd over de...
lees meer 

Wanneer loopt het project ‘Ontsluiting werkzoekendenbestand’ af?

  Het doel van dit project is een vliegwiel in gang te zetten die ook na het einde wordt voortgezet. In
principe is er dus geen eindtijd. Echter, de monitoring van dit
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
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