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Welke ondersteuning wilt u in 2018 van de
Programmaraad?
De Programmaraad (waarin VNG, UWV, Divosa en
Cedris samenwerken) wil medewerkers van
gemeenten, regionale werkbedrijven, SW-bedrijven
en UWV in de arbeidsmarktregio’s zo goed mogelijk
ondersteunen bij het vormgeven van de regionale
samenwerking als voorwaarde voor effectieve
dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers.
Daarom wil de Programmaraad graag inzicht krijgen
in uw wensen en verwachtingen bij het
ondersteuningsaanbod. Dit inzicht helpt ons om het
aanbod in 2018 zo effectief mogelijk vorm te geven,
eventueel in samenwerking met andere partijen.
Door middel van een vragenlijst vragen wij uw
input voor de vormgeving van de ondersteuning.
Het invullen ervan kost maximaal 10 minuten. Klik
hier om de vragenlijst in te vullen.

Herinnering aanleveren ontbrekende Wsw-ers voor het
doelgroepregister
In mei vroeg UWV gemeenten om ontbrekende Wsw-registraties in het
doelgroepregister door te geven. Wij zagen dat een groot aantal gemeenten
nog niet heeft gereageerd. Het kan zijn dat uw gemeente geen registraties
heeft die voldoen aan onderstaande criteria. In dat geval hoeft u niet verder te
lezen.

Mocht uw gemeente ontbrekende Wsw-ers nog niet doorgegeven hebben, dan
vragen wij u om dat alsnog te doen. De termijn daarvoor is verlengd tot 1
oktober 2017.
Het gaat om de volgende personen:
Wsw-ers die op 31 december 2014 een geldige Wsw-indicatie hadden,
op die datum niet werkzaam waren en niet langdurig arbeidsongeschikt
waren,
een indicatie hadden die ook na 1 januari 2015 nog doorliep.
Lees verder op Samenvoordeklant.nl

Landelijke campagne beschut werk
het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid een landelijke campagne om
mensen die denken in aanmerking te komen voor
beschut werk, hun ouders, begeleiders en eventueel
docenten op weg te helpen. Doel is dat mensen
goed zijn geïnformeerd over de mogelijkheden
zodat ze zo snel mogelijk op de goede plek terecht
kunnen komen. Lees meer op Samenvoordeklant.nl

Nieuw overzicht WSP's
Het overzicht regionale Werkgeversservicepunt(en) (pdf, 94 kB) is
geactualiseerd. Op de pagina van de arbeidsmarktregio's vindt u in de
rechterkolom de meest actuele versie.

Enquête tevredenheid ondersteuning Vliegende Brigade
Deze enquête gaat over uw waardering voor de ondersteuning van de
Vliegende Brigade. De ondersteuning van de Vliegende Brigade bestaat onder
andere uit het geven van workshops over het gebruik van Sonar
(klantvolgsysteem) en WBS (Werk Bemiddelings Systeem). De Vliegende
Brigade is beschikbaar gesteld door de Programmaraad. Het doel van deze
enquête is om vast te stellen hoe u deze dienstverlening ervaren heeft. Ook
krijgt de Vliegende Brigade graag zicht op verbeterpunten. We waarderen het
daarom als u de vragen zo volledig en eerlijk mogelijk beantwoordt. Klik hier
om de enquête in te vullen.

Nog meer nieuws

Tweede verzamelbrief SZW 2017 gepubliceerd met daarin over de laatste
stand van zaken van onder andere de experimenten Participatiewet,
schuldhulpverlening en armoedebestrijding, jongeren, onderzoeken
Verdeelmodel Bijstand, vergunninghouders en SUWI-net.
Voorinschrijven Praktijkdag 2 november geopend.
Stand van zaken rapportages banenafspraak eerste kwartaal 2017. Op
25 juli 2017 verschenen de rapportages banenafspraak die de stand van
zaken weergeven van eind eerste kwartaal 2017.

De programmaraad, waarin Divosa, VNG, UWV en Cedris
samenwerken, ondersteunen arbeidsmarktregio's met advies,
kennis, en interactie bij hun regionale
arbeidsmarktbenadering.
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