Wijzigingen in de DVO Basisdienstverlening 2017 t.o.v. de vorige overeenkomst
Artikel

Wijziging

Aard wijziging

Voorblad

Overgedragen taken uitgebreid
met Wsw en arbeidsmatige dagbesteding.
Strategisch arbeidsmarktkader
toegevoegd.
Beschrijving van de opdracht
gegroepeerd naar 1) arbeidsbemiddeling inclusief de vraaggerichte aanpak, 2) arbeidsmatige
dagbesteding en 3) Wsw

Technisch (want vastgelegd in de MGR)

Artikel 1 opdracht

Artikel 2 Verantwoording en rapportage

Artikel 3.2 regie participatieketen
Artikel 3.3 maatregelwaardig gedrag
Artikel 3.4 Klachtenregeling
-

Artikel 3.10 Informatieplicht
Artikel 4.1 mandaat en
volmacht
Artikel 5.1 afdracht
financiële verantwoordelijkheid
Artikel 5.2 begroting

Artikel 6.1 herziening
overeenkomst

Rapportagemomenten
toegevoegd en verwijzing naar
informatieprotocol.
In de bijlage is de tabel met
prestatie-indicatoren conform
kwartaalrapportage opgenomen.
Zin "het werkbedrijf faciliteert
dan ook de directe verbindingsfunctie tussen klanten en kandidaten".
Tekst weggehaald tot de kern
De regeling is er en daarop is de
tekst aangepast
Artikel over evaluatie en rapportering is weggehaald. Dit omdat
hierover in artikel 2 al de afspraken zijn verwoord.
Oude artikelen over
informatieplicht en aanleveren
CBS samengevoegd.
Algemene omschrijving. Was
voorheen enkel geschreven op
re-integratie.
Tekst aangepast en sluitend
gemaakt op algemene opdracht
(re-integratie, wsw en arbeidsmatige dagbesteding)
Termijn gewijzigd in voor '1 augustus'

Er stond dat 'indien de gemeente deze termijn overschrijdt de
bestaande overeenkomst stilzwijgend kan worden verlengd'.
Dit kan echter ook het geval zijn
als het WerkBedrijf de termijn
overschrijdt.

Technisch (want vastgelegd in de MGR)
Inhoudelijk:
basisdienstverlening
duurt maximaal 2 jaar
en aantal kandidaten
voor basis benoemd
(nnnl 4.200)
Technisch (want vastgelegd in informatieprotocol)

Vereenvoudiging.

Vereenvoudiging.
Aanpassing aan praktijk.
Vereenvoudiging

Inhoudelijk geen wijziging.
Verduidelijking en voor
de volle breedte.
Technisch.

Technisch: deze termijn sluit aan bij tekst
MGR en bij begrotingsrichtlijn gemeenten.
Technisch.
De bedoeling van dit
artikel is niet gewijzigd
en is om een expliciet
en tijdig besluit over
verlenging "af te dwingen".

Artikel 7.1 ter beschikking stellen van middelen
Bijlage prestatieindicatoren

Participatiewet verwijderd. Heeft
betrekking op alle onderdelen
van de algemene opdracht.
Oude tekst is verwijderd en het
format van de kwartaalrapportage is toegevoegd. Dit sluit aan
bij de afspraken in het informatieprotocol.

Technisch.

Technisch.

