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Voor doelgroepverklaring LKV is registratie Praktijkroute nodig
UWV publiceert nieuwe kwartaalrapportages banenafspraak en
beschut werk
Quotum arbeidsbeperkten kan worden gedeactiveerd bij halen
banen
Persoonlijk werkplan heeft positieve effecten voor WW’ers
Overig nieuws Programmaraad

Voor doelgroepverklaring LKV is registratie Praktijkroute nodig
Een doelgroepverklaring LKV kan alleen verstrekt worden als personen die
werkzaam zijn via de Praktijkroute opgenomen zijn in het doelgroepregister.
Een afwijzing die na een bezwaar opnieuw in behandeling moet worden
genomen, zorgt voor ongewenste vertraging. Lees hier verder

UWV publiceert nieuwe kwartaalrapportages banenafspraak en
beschut werk
Tussen eind 2012 en het derde kwartaal van 2017 hebben werkgevers 24.155
extra banen via een regulier dienstverband en 8.988 extra banen via een
uitzendcontract of detachering gerealiseerd in het kader van de
banenafspraak. Dit is iets boven de doelstelling van 33.000 extra banen die is
geformuleerd voor heel 2017. Dit blijkt uit de vandaag verschenen
kwartaalrapportages banenafspraak en beschut werk van UWV. Lees
hier verder.
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Quotum arbeidsbeperkten kan worden gedeactiveerd bij halen banen
De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Ark van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met het wetsvoorstel dat er voor zorgt
dat het quotum voor de banenafspraak wordt gedeactiveerd als werkgevers
voldoende banen hebben gecreëerd voor mensen met een arbeidshandicap.
Het wetsvoorstel regelt ook dat, als dit niet het geval is, er eenmalig pas een
jaar na activering een quotumheffing wordt opgelegd. De Kamer is hier over al
eerder geïnformeerd. Lees hier verder.

Persoonlijk werkplan heeft positieve effecten voor WW’ers
Een persoonlijk werkplan voor WW’ers leidt tot meer en beter
sollicitatiegedrag. UWV onderzoekt in het nieuwste Kennisverslag hoe
gedragswetenschappelijke inzichten toegepast kunnen worden om WW’ers
richting werk te helpen.

Overig nieuws
De Landkaart overzicht arbeidsmarktregio's is aangepast conform de
indeling van de UWV-vestigingen en werkgebieden 2018
Het overzicht Werkgeversservicepunten per regio is geactualiseerd.
Ontbreekt uw WSP in dit overzicht? Stuur dan een mail naar
info@samenvoordeklant.nl
Het Aanbod opleidingen Werkgeversdienstverlening voor professionals in
de toolkit Participatiewet is verder uitgebreid.
Op het gebied van werkgeversdienstverlening biedt de Programmaraad
een aantal waardevolle tools om de regionale werkgeversdienstverlening
te verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn:
- De waaierkaart - een handreiking o.b.v. onderzoek -voor de
dienstverlening aan werkgevers;
- Inspiratielijst - Maak je WSP bekend bij werkgevers die m.m.v. AWVN
en VNO/NCW tot stand is gekomen;
- Jeukwoorden bij werkgeversdienstverlening.
Wilt u ook de samenwerking tussen GGZ en het domein Werk & Inkomen
verbeteren? Lees dan De routekaart psychische aandoeningen en werk

De Programmaraad, waarin Divosa, VNG, UWV en Cedris
samenwerken, ondersteunt arbeidsmarktregio's met advies,
kennis, en interactie bij hun regionale

www.samenvoordeklant.nl
info@samenvoordeklant.nl

arbeidsmarktbenadering.
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