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Handreiking: Hoe maakt uw regio de arbeidsmarkt transparant
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De handreiking Hoe maakt uw regio de arbeidsmarkt transparant is voor
iedereen die binnen gemeenten en regio’s betrokken is bij het vergroten van
transparantie. Hiermee willen wij als Programmaraad u ondersteunen bij het
goed in beeld brengen van kandidaten. U leest in deze handreiking wat
transparantie inhoudt en hoe u daarvoor een plan kunt opstellen. Ook krijgt u
informatie over de verschillende manieren van ondersteuning die u
aangeboden wordt. In de bijlagen van de handreiking vindt u onder meer een
lijst met onderwerpen voor het plan en een kaart met argumenten voor
transparantie.

Beschut werken - leren van elkaar

Bent u als gemeente al goed op weg met beschut
werk en wilt u uw kennis en ervaring graag delen
met andere gemeenten of bent u als gemeente juist
op zoek naar deze kennis van andere gemeenten,
vul dan de enquête in zodat u bij elkaar gebracht
kan worden. Het invullen van de enquête duurt
minder dan 2 minuten.

Terugblik expertmeeting Social Return on Investment

Op 16 november 2017 vond de derde expertmeeting Social Return on
Investment (SROI) plaats. In de bijeenkomst werden vijf thema’s enthousiast
uitgediept in kleine groepen. Deze bestonden uit deelnemers uit het
Gemeentelijk netwerk SROI en de Kenniskring Aanbestedingen (bedrijven). Er
werd volop gediscussieerd, er werden vragen gesteld en voorbeelden en
ervaringen uitgewisseld.

De belangrijkste verbetervoorstellen en tips:

Begin op tijd met (communiceren over) aanbestedingen

http://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-uuyhlll-bhjdkddit-d/
http://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-uuyhlll-bhjdkddit-b/


Denk vanuit doelstellingen, niet vanuit regels. Laat ruimte voor
creativiteit, zeker voor grote bedrijven
SROI blijft maatwerk. Maatwerk aan de voorkant levert maatwerk aan de
achterkant op (en meer resultaat!)
In huidige aantrekkende arbeidsmarkt: organiseer een
branchebijeenkomst met marktpartijen met social return verplichtingen
om samen invulling te geven
Stimuleer sociaal ondernemerschap, en creëer heldere criteria
Stel de kandidaat centraal
Blijf vooral best practices delen!

Ga naar samenvoordeklant.nl voor de tips per thema.

IPS werkt! Eerste Nederlandstalige handboek
over de methodiek IPS

Voor mensen die in de praktijk met Individuele
Plaatsing en Steun (IPS) werken of zich als
professional in opleiding willen verdiepen in de
methode IPS, is onlangs IPS werkt! Handboek
werken en leren met Individuele Plaatsing en Steun
verschenen. Dit handboek is het eerste
Nederlandstalige handboek over de methodiek IPS.
Het laat zien dat IPS werkt en resultaten oplevert
voor mensen met (ernstige) psychische
aandoeningen die een gewone baan willen of een
opleiding willen doen of hervatten.

Eenmalig leveren van gegevens uit doelgroepregister

Veel gemeenten weten niet exact welke burgers in het doelgroepregister zijn
opgenomen, blijkt uit hun contact met de vliegende brigade. Dat belemmert
het transparant maken van de hele doelgroep.

http://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-uuyhlll-bhjdkddit-n/
http://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-uuyhlll-bhjdkddit-p/


UWV heeft hierover, mede op verzoek van de vliegende brigade, een afspraak
gemaakt met het ministerie van SZW. UWV kan de gemeenten die daarom
verzoeken, eenmalig een bestand van hun inwoners in het doelgroepregister
leveren.

De gemeenten kunnen zo hun administratie completeren. Via een online
gegevenslevering krijgt de gemeente een bestand waarin alle personen binnen
de gemeente met een registratie in het doelgroepregister zijn opgenomen.
Lees hier om welke doelgroepen het gaat.

Overzicht recent verstuurde Kamerbrieven

In de maand december heeft het ministerie van SZW de volgende brieven naar
de Kamer gestuurd:

Kamerbrief over versterken dienstverlening aan werkgevers
Kamerbrief ontwerpbesluit aanpassing besluit advisering beschut werk
Beantwoording Kamervragen begroting SZW 2018

Vergoeding werkgeverslasten bij loonkostensubsidie met ingang van
1 januari 2018 verhoogd naar 23,5%

Op 29 november 2017 is de ministeriële regeling in de Staatscourant
gepubliceerd waarin de verhoging is geregeld van de vergoeding voor
werkgeverslasten bij loonkostensubsidie op grond van artikel 10d van de
Participatiewet.

De vergoeding wordt jaarlijks herzien naar aanleiding van de vaststelling van
de wettelijk verplichte werkgeverspremies voor een werknemer die het
wettelijk minimumloon verdient in de marktsector. De vergoeding wordt voor
2018 met een half procentpunt verhoogd naar 23,5%.
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Overig nieuws

Nieuwe Praktijkvoorbeelden op samenvoordeklant.nl over onder meer
beschut werk, aansluiten onderwijs, jocoaching en nog veel meer
onderwerpen. De praktijkvoorbeelden staan in het tabblad Praktijk.  

De Cedris Waarderingsprijs is een prijs voor initiatieven, ondernemingen,
projecten of programma’s die een bijdrage leveren aan het vergroten van
deelname aan de arbeidsmarkt van mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt. Meer informatie en diverse uitingen vindt u hier. Via deze link is
onder andere een nieuwsbericht te vinden over de prijs, het logo van de prijs
en een oproepvideo met Job Cohen. In het nieuwsbericht wordt verwezen naar
‘dit formulier’ – dit is het aanmeldformulier wat ook te vinden is via
bovenstaande link.

De programmaraad, 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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