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Kennisdocument Wet banenafspraak
geactualiseerd
Het Kennisdocument Wet banenafspraak en quotum
arbeidsbeperkten is onlangs door het ministerie van
SZW geactualiseerd. Dit document vervangt de
versie van maart 2015, oktober 2015, februari 2016
en februari 2017.
In de vorige versie, februari 2017, zat een fout in
een voetnoot op pagina 29 en 30. In de voetnoot
werden foutieve getallen gebruikt in de
voorbeeldberekening van het quotumpercentage,
waardoor de voorbeeldberekening niet klopte. In
deze versie is dit gecorrigeerd.

Wetenswaardigheden over loonkostensubsidie

Tot en met 2018 kan de gemeente loonkostensubsidie verstrekken. Wist u
dat…
…loonkostensubsidie een financiële compensatie is voor de lagere
arbeidsproductiviteit van de werknemer.
…werkgevers in aanmerking kunnen komen voor loonkostensubsidie van de
gemeente als zij mensen met een arbeidsbeperking – voor wie de gemeente
verantwoordelijk is – in dienst nemen.
…de werkgever van de gemeente een subsidie ontvangt ter hoogte van het
verschil tussen het wettelijke minimumloon en de loonwaarde van de
werknemer. (De werknemer ontvangt het volledige CAO-loon of tenminste het
wettelijk minimumloon).
Nog meer wetenswaardigheden over loonkostensubsidie leest u hier.

Handreiking Meeneembare voorzieningen
Participatiewet 2018
De regels voor het toekennen, inkopen en
verstrekken van meeneembare voorzieningen gaan
per 1 januari 2018 veranderen. De VNG heeft voor
gemeenten een handreiking gemaakt; daarin vindt
u alles wat u moet weten over de wijzigingen.

Releasespecial UWV voor gemeenten
De release van september staat in het teken van functionele verbeteringen
van onze applicaties voor UWV-collega’s, medewerkers van gemeenten en de
klant. Deze release staat in het teken van het installeren van
gebruikerswensen. Op samenvoordeklant.nl leest u de complete
releasespecial.

Films Ondernemend uit de schulden, gemeenten bieden hulp
Onder de titel ‘Ondernemend uit de schulden, gemeenten bieden hulp’ heeft
het ministerie van SZW aansprekende films laten maken van een aantal
organisaties die gemeenten helpen bij de schuldhulpverlening aan
ondernemers. Er zijn vijf films (van ongeveer acht minuten per stuk). In de
compilatiefilm geeft Mirjam van Praag, professor Ondernemerschap en
Organisatie aan de Universiteit van Amsterdam, het belang aangeeft van
tijdige hulp aan ondernemers in de schulden.
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De Programmaraad, waarin Divosa, VNG, UWV en Cedris
samenwerken, ondersteunt arbeidsmarktregio's met advies,
kennis, en interactie bij hun regionale
arbeidsmarktbenadering.
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