
Mandaat projectdirectie Leren en Werken

Regeling van de Minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid van
29 augustus 2005, nr.
DGAMB/05/66119, houdende toedeling
van taken en doorverlening van verte-
genwoordigingsbevoegdheden aan de
projectdirecteur Leren en Werken (Man-
daat projectdirectie Leren en Werken)

De Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid,
Gelet op artikel 22, eerste lid, van het
Organisatie-, mandaat- en volmachtbe-
sluit SZW 2004;

Besluit:

Artikel 1
De projectdirectie Leren en Werken res-
sorteert onder de directeur-generaal
Arbeidsmarktbeleid en Bijstand, en
tevens onder de directeur-generaal
Hoger Onderwijs en Beroepsonderwijs
van het ministerie van Onderwijs, Cul-
tuur en Wetenschap.

Artikel 2
De projectdirecteur Leren en Werken
heeft tot taak om in lijn met de Lissa-
bondoelstellingen te bereiken dat in
verschillende leeftijdscategorieën meer
Nederlanders een opleiding in het hoger
onderwijs afronden, en tevens om het
aantal werkenden en werkzoekenden
met een startkwalificatie substantieel te
verhogen.

Artikel 3
De projectdirecteur Leren en Werken is
bevoegd om namens de Minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
besluiten te nemen en handelingen te
verrichten die noch een besluit, noch
een privaatrechtelijke rechtshandeling
zijn, voor zover zij verband houden met
de taken en verantwoordelijkheden,
bedoeld in artikel 2.

Artikel 4
Deze regeling treedt in werking met

ingang van de tweede dag na de dagte-
kening van de Staatscourant waarin zij
wordt geplaatst en werkt terug tot en
met 1 maart 2005.

Deze regeling wordt aangehaald als:
Mandaat projectdirectie Leren en Wer-
ken.

Deze regeling zal met de toelichting in
de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 29 augustus 2005.
De Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid,
namens deze:
de secretaris-generaal,
M.A. Ruys.

Toelichting

De projectdirectie Leren en Werken
(hierna: de projectdirectie) is een tijde-
lijke directie die ressorteert onder de

1. 

2. 

directeur-generaal Hoger Onderwijs en
Beroepsonderwijs van het ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
en de directeur-generaal Arbeidsmarkt-
beleid en Bijstand van het ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
De bevoegdheden van de directeur van
de projectdirectie die betrekking hebben
op het werkterrein van de Minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, als-
mede volmacht en bevoegdheden in
verband met personeelsaangelegenhe-
den, zijn verleend middels het Organisa-
tie- en mandaatbesluit OCW 2005.
   Voor de taken van de projectdirectie
die betrekking hebben op het werkter-
rein van de Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid wordt aan de direc-
teur van de projectdirectie middels de
regeling Mandaat projectdirectie Leren
en Werken mandaat en machtiging ver-
leend.
   Ingevolge artikel 14, tweede lid, van
het Organisatie-, mandaat- en volmacht-
besluit SZW 2004 (OMV-besluit SZW
2004) zijn de algemene bepalingen van
het OMV-besluit SZW 2004 van toepas-
sing op de uitoefening van deze
bevoegdheden.

De Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid,
namens deze:
de secretaris-generaal,
M.A. Ruys.

SZW
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