Uitnodiging startbijeenkomst
Project ‘Ontsluiting werkzoekendenbestand’
Woensdag 13 maart
Geachte heer/mevrouw,
Aanleiding
Staatssecretaris Klijnsma van het ministerie van SZW stelt voor iedere arbeidsmarktregio
€ 130.000,-- beschikbaar om meer werkzoekenden aan werk te helpen. De
arbeidsmarktregio krijgt dit budget als minimaal 2 gemeenten samen met uitzendbureaus en
het UWV de werkzoekendenbestanden beter inzichtelijk maken en de dienstverlening aan
werkgevers verbeteren. Uiterlijk voor 1 april kan uw arbeidsmarktregio een voorstel of een
intentieverklaring indienen om mee te doen met het project.
Graag nodigen we u uit voor een startbijeenkomst op woensdag 13 maart waarin we het
project toelichten, voorbeelden geven en uw vragen beantwoorden.
Na de startbijeenkomst bent u bekend met:
• de wijze waarop uw regio
• het projectvoorstel moet indienen
• alle (on)mogelijkheden van het project voor uw regio
• succesvolle praktijkvoorbeelden van regio’s die al samenwerken met uitzendbureaus
Doelgroep	
  
We nodigen alle managers uit die direct betrokken zullen zijn bij het project:
Regiomanagers UWV, managers Sociale Zaken gemeenten, regiomanagers
uitzendorganisaties, management SW-bedrijven.
Locatie
BKWI, St. Jacobsstraat 400, 3511 BT Utrecht
Aanmelden
Deelname is gratis, aanmelden is verplicht. Geef uw aanmelding (incl. eventuele
dieetwensen) uiterlijk 8 maart door aan Huda Ahmed, Programmaraadbureau:
hahmed@bkwi.nl.
Mocht u ondanks uw aanmelding verhinderd zijn, ontvangen wij graag uiterlijk maandag 11
maart voor 12.00 uur uw afmelding. Anders zijn we helaas genoodzaakt 25 euro in rekening
te brengen.
We zien u graag op 13 maart!
Met vriendelijke groet,

Renate Westdijk
Projectleider project ‘Ontsluiting werkzoekendenbestand’, Programmaraad

Programma
09.00-09.30

Inloop

09.30-09.35
09.35-09.45

Welkomstwoord Hans Spigt, wethouder Werk en Inkomen, gemeente Utrecht
Inleiding, Bernard ter Haar, Directeur-Generaal Participatie en
Inkomenswaarborg, ministerie van SZW
Introductie project ‘Ontsluiting werkzoekendenbestand, Kees Jan de Vet,
Waarnemend voorzitter directieraad VNG

09.45-10.00

	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  

10.00-11.30

	
  

	
  

Carrousel 1
PPS een win-win voor alle partijen?
Inge Dijkstra, directeur Baanbrekend en een gemeentelijke
ervaringsdeskundige
Kristel Fleuren, vestigingsmanager Vindt mens en capaciteit
Carrousel 2
Meten is weten: Wat kan er met Werk.nl/Sonar/WBS?
Donald Wermuth, klantgroepmanager Dienstverlening UWV
Aan het werk met goede ideeën
Judith Huitenga, Servicepunt flex

11.30-12.30
12.30-13.00
13.00-14.30
14.30-15.00

Lunch
Creatief intermezzo
Carrousels 1 & 2
Pauze
	
  
	
  

	
  

15.00-15.45

Vraag en antwoord, Renate Westdijk, projectleider project ‘Ontsluiting
werkzoekendenbestand’, Programmaraad

15.45-16.00

Afsluiting

	
  
	
  	
  	
  	
  	
  Volg ons

@samenvdklant

