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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.

Samenvoordeklant.nl compleet vernieuwd!

21-06-2012 Samenvoordeklant.nl is
vernieuwd! De website ondersteunt UWV en
gemeenten bij het realiseren van
complementaire samenwerking en
dienstverlening met praktijkvoorbeelden,...

lees meer 

Ondersteuning vanuit Programmaraad

21-06-2012 De Programmaraad biedt een
ondersteunend platform via één overall
secretariaat, beleidsondersteuning en
communicatie. De communicatie verloopt
via de informatiekanalen...

lees meer 

Handvatten WG-Dienstverlening

21-06-2012 Notitie Samenwerking
werkgeversdienstverlening gemeenten en
UWV beschikbaar. Door de gewijzigde wet
SUWI moeten UWV en gemeenten hun
samenwerking richting werkgevers...

lees meer 

Nederland in beeld

21-06-2012 De arbeidsmarkt is momenteel
stevig in beweging, mede hierdoor worden
er 30 Werkpleinen ingericht als zogenaamd
regionaal werkplein.

lees meer 
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Is er een arbeidsmarktregio die als totale regio de werkgeversaanpak organiseert en tegelijkertijd
rekening houdt met de subregionale verschillen?

Transparante Arbeidsmarkt   Ja, zie de regio Friesland die als een geheel optrekt in de werkgeversaanpak.
lees meer 

Zijn er dienstverleningsconcepten aan de kop van het proces die aansluiten op een efficiënte manier
van gebruik van de e-dienstverlening?

Informatisering   Helaas, hiervan zijn nog geen goede voorbeelden beschikbaar op samenvoordeklant.nl. Wij
doen een oproep aan (sub)regio's om goede voorbeelden te mailen aan info(at)s
lees meer 

Waarom zou ik Stekker4 op het Werkplein moeten implementeren?

Informatisering   Met "Stekker4", geïmplementeerd in de gemeentelijke KA-omgeving, is het mogelijk
technisch toegang te krijgen tot enkele applicaties van UWV (Sonar, WBS). Hiermee krijg
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

G4 en UWV uitkomst onderzoek

21-06-2012 Gemeenten en UWV werken
sinds enkele jaren samen op het terrein van
re-integratie en digitale intake, vooral op de
werkpleinen. Eind 2011 hebben de G4
directeuren en de...

lees meer 
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