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Beschrijving van het archief

B E S C H R I J V I N G  V A N  H E T  A R C H I E F

Naam archiefblok:
Ministerie van Sociale Zaken: Directoraat-Generaal Arbeidsvoorziening en Centrale commissie v.d. 
Arbeidsvoorziening (1960-1969), Centrale commissie van Advies voor de Sociale Bemiddeling 
(1956-1969)

Periodisering:
archiefvorming: 1956-1969
oudste stuk - jongste stuk: 1935-1972

Archiefbloknummer:
S23

Omvang:
1180 inventarisnummer(s); 15,40 meter

Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag

Archiefvormers:
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid / Directoraat-Generaal voor de 
Arbeidsvoorziening
Centrale Commissie van Advies voor de Arbeidsvoorziening
Centrale Commissie van Advies voor de Sociale Bemiddeling

Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief bevat stukken van algemene aard zoals beleidszaken, statistiek, vergader- en 
jaarverslagen; stukken over de organisatie zoals instelling, ontwikkeling en opheffing, commissies, 
archief en interne administratieve voorschriften, personeel; stukken over de taakuitvoering zoals 
arbeidsvoorzieningswetgeving, aanstelling, ontslag, werkgelegenheid en bestrijdingwerkloosheid, 
scholing, herscholing en omscholing, beroepenstudie en beroepenvoorlichting, automatisering en 
mechanisatie, arbeidsmarkt, openbare en particuliere arbeidsbemiddeling, emigratie, migratie en 
immigratie, beroepskeuzevoorlichting. Daarnaast zijn in dit archief opgenomen de 
archiefbescheiden gevormd door de Centrale Commissie van Advies voor de Arbeidsvoorziening in 
de periode 1960-1969 en de Centrale Commissie van Advies voor de Sociale Bemiddeling in de 
periode 1956-1969, zoals stukken betreffende de samenstelling, opheffing en de instelling van de 
verschillende commissies en subcommissies, alsmede notulen van de vergaderingen.
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Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN
Deels openbaar, deels beperkt openbaar (A).

Beperkingen aan het gebruik

BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK
Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden 
voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen 
krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

MATERIËLE BEPERKINGEN
Het archief kent geen beperkingen voor het raadplegen van stukken als gevolg van slechte 
materiële staat.

Aanvraaginstructie

AANVRAAGINSTRUCTIE
Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via 
de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de 
volgende stappen te volgen:

1. Creëer een account of log in  .
2. Selecteer in de archiefinventaris een archiefstuk.
3. Klik op ‘Reserveer’ en kies een tijdstip van inzage.

Citeerinstructie

CITEERINSTRUCTIE
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en 
zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Sociale Zaken: Directoraat-Generaal 
Arbeidsvoorziening en Centrale commissie v.d. Arbeidsvoorziening (1960-1969), Centrale 
commissie van Advies voor de Sociale Bemiddeling (1956-1969), nummer toegang 2.15.61, 
inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, SoZa / DG Arbeidsvoorziening 1956-1969, 2.15.61, inv.nr. ... 

https://www.nationaalarchief.nl/user/login


2.15.61 SoZa / DG Arbeidsvoorziening 1956-1969 9

Archiefvorming

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
Centrale dienst van de Directie (later Directoraat-Generaal) voor de Arbeidsvoorziening

CENTRALE DIENST VAN DE DIRECTIE (LATER DIRECTORAAT-GENERAAL) VOOR DE 
ARBEIDSVOORZIENING
Periode tot 1940

PERIODE TOT 1940
De eerste vormen van "vrijwillige" arbeidsbemiddeling vinden we terug bij de gilden in de late 
middeleeuwen. De periode daarvoor kende een systeem van meer "gedwongen" bemiddeling in 
de vorm van lijfeigenen en horigen. Na de middeleeuwen brokkelde het gildesysteem langzaam af 
en tijdens de Franse Revolutie werd het gildesysteem, onder de leus "Vrijheid, Gelijkheid en 
Broederschap", dan ook definitief afgeschaft. In het begin van de 19e eeuw ontstond er een soort 
van vrije wisselwerking tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd ontstonder er 
ook patronaatschappen en armenbesturen, die de rondtrekkende arbeiders onder hun hoede 
namen. Dit gebeurde met name door de 'gegoede burgerij' om toezicht te houden op de 
zedelijkheid van de meestal weinig bemiddelde arbeiders.

In de tweede helft van de 19e eeuw kreeg men de eerste wetgeving op het gebied van de armen- 
en werklozenzorg. In 1854 kwam er een Armenwet waar de overheid alleen in uiterste noodzaak 
aan mee wilde betalen. Niet lang daarna werd de eerste werklozenverzekering ingesteld (bij de 
typografenbond in Amsterdam). Ook in deze tijd organiseerde een belangenverenging van de 
werkgevers, uit sociale overwegingen, de eerste arbeidsbeurs. Het ontstaan van de 
arbeidsbemiddeling door werknemersverenigingen kwam vooral voort uit de opkomende 
klassenstrijd. Namelijk door controle uit te oefenen op de arbeidsmarkt werden stakingen niet 
gebroken en konden lonen niet te laag gehouden worden. Ten slotte ging men zich ook 
bezighouden met arbeidsbemiddeling met winstoogmerk (de zogenaamde "placeurs"). In de tijd 
van grote werkloosheid leidde dit echter tot wantoestanden omdat er misbruik werd gemaakt van 
de zwakke positie van de werkzoekende.

Tot nu toe bemoeide de overheid zich niet of nauwelijks met de arbeidsbemiddeling. Pas in de 20e 
eeuw zou hier verandering in komen. In 1902 richtte de gemeente Schiedam de eerste 
(overheids)arbeidsbeurs op. In 1914 komt de Staatscommissie voor de Werkloosheid met de eerste
adviezen betreffende de arbeidsbeurzen, werkloosheidsverzekering en arbeidsmarktstatistiek. Dit 
leidde onder andere tot een nauwere samenwerking tussen de arbeidsbemiddeling en de sociale 
zekerheid en tot het instellen van vergunningen voor particuliere arbeidsbemiddelaars met 
winstoogmerk. De voedingsbodem voor deze ontwikkelingen was het uitbreken van de Eerste 
Wereldoorlog waardoor de internationale handel terugliep en er een grote werkloosheid ontstond.
In 1916 kwam er een Rijksdienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling die de 
werkloze verplichtte, indien men een uitkering wilde, zich in te schrijven bij een openbare 
arbeidsbeurs. Door de ondertekening van een internationaal verdrag van de Volkenbond in 1919, 
verplichtte Nederland zich tot het ontwerpen van een Arbeidsbemiddelingswet. Deze trad in 1932 
in werking en bracht de verplichting voor de gemeenten met zich mee om arbeidsbeurzen of 
agentschappen op te richten. Tegelijkertijd kwam de gemeentelijke arbeidsbeurs onder toezicht te 
staan van een Commissie, bestaande uit werkgevers en werknemers, die de neutraliteit moest 
waarborgen. Tijdens de crisis van de jaren dertig kwam dit systeem onder zware druk te staan die 
een roep op een sterkere centrale aansturing liet horen.

Periode 1940-1959

PERIODE 1940-1959
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de arbeidsbemiddeling naar Duits model gereorganiseerd. 
Het Rijksarbeidsbureau (RAB), een afdeling van het Departement van Sociale Zaken, werd belast 
met de openbare arbeidsbemiddeling. Deze afdeling bestond uit een hoofdbureau, 37 gewestelijke
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arbeidsbureaus (GAB's) en 144 bijkantoren. Voorts berustte bij het RAB ook de zorg voor de 
openbare voorlichting bij beroepskeuze en de bemiddeling voor het verkrijgen van een 
gelegenheid om vakkennis op te doen. Op 1 januari 1943 werd de Afdeling Vakontwikkeling en 
Sociale Jeugdzorg van de Rijksdienst voor de Werkverruiming ondergebracht bij het RAB. Dit 
betekende tevens de overgang van de gemeentelijke Centrale Werkplaatsen naar het RAB waarbij 
de benaming werd veranderd in Rijkswerkplaatsen (RWP). De regering in Londen bepaalde in 1944 
bij Koninklijk Besluit (KB) dat na de oorlog het bovengenoemde model definitief overgenomen 
werd. Tevens vond er een taakverzwaring plaats door de invoering van de ontslagtaak [artikel 6 
van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (BBA) 1945].

In de jaren vijftig doen zich enkele belangrijke veranderingen voor. In de eerste plaats werd de 
bemiddelingsindeling, die gebaseerd was op de verschillende beroepen, vervangen door een 
beroepenclassificatiesysteem. De idee hierachter was dat veel werkzaamheden door mensen met 
dezelfde verstandelijke vermogens gedaan konden worden. In de tweede plaats werd de 
bestaande gebiedsindeling van de arbeidsbureaus veranderd. Er werden 84 GAB's ingesteld 
waarvan er 11 als Districtsarbeidsbureau gaan functioneren. Tenslotte werd de Directie voor de 
Arbeidsvoorziening (later veranderd in Directoraat-Generaal voor de Arbeidsvoorziening) 
opgericht dat onderdeel ging uitmaken van het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid. 
De directie kreeg als taak "een doeltreffende arbeidsvoorziening te bevorderen" alsmede zorg te 
dragen voor de gesubsidieerde aanvullende werkgelegenheid. Verder werd de taak uitgebreid met 
de verplaatsing van arbeidskrachten binnen Europa; arbeidsmarktonderzoek; voorbereiding, 
uitvoering van verdragen betreffende de uitwisseling van arbeidskrachten en van stagiaires met 
andere landen en vraagstukken van arbeidsvoorziening in buitengewone omstandigheden. Door 
de toename van taken en activiteiten veranderde de naam arbeidsbemiddeling naar 
arbeidsvoorziening.

In verband met de ongewenste associaties, die de benaming "Rijkswerkplaats voor 
Vakontwikkeling" bleek op te roepen, werd de naam in de loop van 1958 veranderd in "Regionale 
Werkplaats voor Vakopleiding van Volwassenen" en later in "Centrum voor Vakopleiding van 
Volwassenen".

Periode 1960-1969

PERIODE 1960-1969
Naar aanleiding van een organisatieonderzoek door het Raadgevend Efficiency Bureau Bosboom 
en Hegener vond een organische vereniging plaats van de Hoofdafdeling Aanvullende 
Werkgelegenheid en de Dienst Aanvullende Civieltechnische Werken waaruit de Rijksdienst voor 
de Aanvullende Werkgelegenheid tot stand kwam 1 .

De Directie voor de Arbeidsvoorziening bestond in 1960 uit de volgende onderdelen:
1. Afdeling Algemene, Personele en Juridische Zaken
2. Afdeling Financiën
3. Rijksarbeidsbureau

• Afdeling Beleidsvorming Arbeidsmarktzaken
• Afdeling Vakopleiding
• Afdeling Beroepskeuzevoorlichting
• Afdeling Internationale Arbeidsmarktzaken en Emigratie
• Afdeling Research
• Afdeling Arbeidsmedische Aangelegenheden

4. Rijksdienst voor de Aanvullende Werkgelegenheid
• Afdeling Algemeen zaken, Secretariaat COW en Voorraadadministratie
• Afdeling Beleidsvorming
• Afdeling Plannenverwerking
• Afdeling huisvesting en sociale aangelegenheden

1 Deze dienst werd ingesteld bij KB van 28 november 1958 (Stb. Nr. 779).
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De directie werd belast met de volgende taken 2 :
• uitvoering van de Arbeidsbemiddelingswet 1930;
• uitvoering van het KB van 17 juli 1944 houdende regelen betreffende de 

arbeidsbemiddeling en de scholing, herscholing en omscholing (Stb.nr. E 51);
• uitvoering van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945, voor zover deze 

betreft herplaatsing, aanstelling en ontslag;
• uitvoering van de Wet plaatsing mindervalide arbeidskrachten 1947;
• uitvoering van de Wet van 16 mei 1934, Stb. No. 257, tot regeling van het verrichten van 

arbeid door vreemdelingen;
• zorg voor verplaatsing van arbeidskrachten binnen Europa;
• zorg voor voorlichting bij beroepskeuze en voor psychotechnisch onderzoek;
• zorg voor de plaatsing van gerepatrieerden;
• verlenen van bemiddeling inzake bijstand aan emigranten voor zover het RAB optreedt als 

aanmeldingsorgaan ingevolgde de Wet op de organen voor de Emigratie;
• zorg voor arbeidsmarktonderzoek, documentatie en statistiek;
• zorg voor functieanalyse en beroepenclassificatie;
• uitvoering van het Besluit Demobilisatievoorzieningen1948, voor zover vallende onder het 

RAB;
• andere onderwerpen met de arbeidsmarkt dan wel met voorkoming en bestrijding van 

werkloosheid en leniging van haar gevolgen in verband staande, voor zover niet aan een 
ander afdeling opgedragen; voorbereiding en uitvoering van verdragen betreffende de 
uitwisseling van arbeidskrachten en van stagiaires met andere landen.

In de jaren zestig zal de openbare arbeidsbemiddeling door twee ontwikkelingen een ander 
karakter krijgen die voor de jaren daarna richtingbepalend zullen zijn. De eerste ontwikkeling kreeg
gestalte in een OESO-rapport (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). 
Het kwam er kort op neer dat Nederland een actief arbeidsmarktbeleid moest gaan voeren om te 
streven naar volledige werkgelegenheid. De tweede ontwikkeling was het ontstaan van 
uitzendbureaus, die door de grote vraag naar arbeidskrachten, gingen concurreren met de 
arbeidsbureaus.

In augustus 1963 werd de naam "Regionale Werkplaatsen voor vakopleiding van volwassenen" 
veranderd in "Centra voor Vakopleiding van Volwassenen" 3 .

In verband met een nieuwe organisatorische opzet van de research voor het gehele ministerie 
werd der afdeling Research in de loop van 1964 overgebracht naar de Stafafdeling Algemene 
Sociaal-Economische Politiek (ASEP) van het Ministerie van SZV. Tevens vond tussen september 
1964 en 1 januari 1965 een naamsverandering plaats van de Directie voor de Arbeidsvoorziening 
naar Directoraat-generaal voor de Arbeidsvoorziening (DG ARBVO) 4 . In maart 1965 werd het DG 
ARBVO gereorganiseerd om te komen tot een doelmatiger organisatie. In plaats van twee 
onderdelen, het Rijksarbeidsbureau en de Rijksdienst voor Aanvullende Werkgelegenheid, werden 
drie nieuwe directies geformeerd.

1. Hoofdafdeling Algemene, Personele en Juridische Zaken
2. Hoofdafdeling Financiën
3. Directie voor Algemeen Arbeidsvoorzieningsbeleid

• Afdeling Internationale Arbeidsmarktzaken en Emigratie
4. Directie voor Specialistisch Arbeidsvoorzieningsbeleid

• Afdeling Beroepskeuzevoorlichting
• Arbeidsmedische Afdeling
• Afdeling Beroepenstudie- en voorlichting

2 Besluit van de minister van Sociale zaken en Volksgezondheid van 26 okt. 1954, no. 8949 P, afd. Personeel.
3 Jaarverslag Rijksarbeidsbureau 1963.
4 Een besluit of beschikking met betrekking tot deze naamswijziging is niet gevonden.
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• Afdeling huisvesting en sociale aangelegenheden
5. Directie voor Aanvullende Werkgelegenheid en Vakopleiding

• Afdeling Algemeen Zaken, Secretariaat COW en Voorraadadministratie
• Afdeling Plannenverwerking
• Afdeling Vakopleiding

In 1969 trad de Wet van 20 februari 1964 (Stb. No. 72) houdende regelen met betrekking tot het 
verrichten van arbeid door vreemdelingen (Wet Arbeidsvergunning Vreemdelingen 1964) in 
werking. Dit betekende dat de Wet van 16 mei 1934, Stb.no. 257, gewijzigd bij Wet van 20 
december 1935, Stb.no. 722, tot regeling van het verrichten van arbeid door vreemdelingen werd 
ingetrokken.

De Centrale Commissie van Advies voor de Arbeidsvoorziening

DE CENTRALE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE ARBEIDSVOORZIENING
De Centrale Commissie van Advies voor de Arbeidsvoorziening werd ingesteld op grond van het 
Organisatiebesluit 1954, waarbij het RAB en de DUW werden samengevoegd tot de Directie voor 
de Arbeidsvoorziening. Deze commissie werd belast met "het op verzoek of uit eigen beweging 
adviseren van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en de Directeur-Generaal voor de
Arbeidsvoorziening in aangelegenheden arbeidsvoorziening betreffende". Voortvloeiend uit de 
ruime taakstelling werd aan de Commissie een brede basis gegeven, die was samengesteld uit 
vertegenwoordigers van organisaties van werkgevers en werknemers, de VNG, het Centraal 
Planbureau, de Unie van Waterschappen en de Commissie van Advies voor de Arbeid van Vrouwen
en Meisjes alsmede een deskundige voor beroepskeuzevoorlichting. De voorzitter en leden 
werden door de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid benoemd. Het voorzitterschap 
werd bekleed door een onafhankelijk deskundige. De Commissie hield zich voornamelijk bezig met
de advisering betreffende de meer ingrijpende beleidsproblematiek. Als zodanig kon de 
Commissie volstaan met een vrij geringe vergaderfrequentie.

De Centrale Commissie voor Sociale Bemiddeling

DE CENTRALE COMMISSIE VOOR SOCIALE BEMIDDELING
Bij de beschikking van 30 januari 1957, no 9449, werd de Centrale Commissie voor Sociale 
Bemiddeling ingesteld. Deze commissie had tot taak "de werknemers, die op aanvullende 
werkgelegenheidsprojecten werkzaam zijn, en voor zoveel mogelijk, de cursisten in opleiding in de
CVV te helpen bij het zoeken naar een oplossing voor hun persoonlijke moeilijkheden en voorts 
zich een inzicht te verschaffen in datgene wat er onder deze werknemers en cursisten leeft". De 
CCSB was samengesteld uit vertegenwoordigers van de, bij de Stichting van de Arbeid, 
aangesloten organisaties van werkgevers en werknemers, vertegenwoordigers van landelijke 
organisaties en organen voor algemeen maatschappelijk werk op Nederlands Hervormde, Rooms-
katholieke, Gereformeerde en Humanistische grondslag, het hoofd van de Afdeling Sociale 
Bijstand en Complementaire Arbeidsvoorzieningen en het Hoofd van de Rijksdienst voor de 
Aanvullende Werkgelegenheid van de Directie voor de Arbeidsvoorziening. De leden werden 
benoemd door de Ministers van SZV.

Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
De archieven werden gevormd en ondergebracht bij de dienst die tot 1967 in de Willemsparkflat 
aan de Zeestraat 73 te 's-Gravenhage gehuisvest was. Begin 1967 werden de archieven 
overgeplaatst naar het Centraal Historisch Archief (CHA) van de Centrale Afdeling Kabinets- en 
Administratieve Zaken (KAZ) van het Ministerie, waar deze in de kelder van de Willemsparkflat 
werden opgeslagen. Medio 1977 werd het archiefdepot van het CHA verhuisd naar de Paleisstraat 5
te 's-Gravenhage. Vervolgens werd het archiefdepot van de Afdeling Departementaal Archief 
(voorheen CHA) eind 1990 verplaatst naar de nieuwbouw van het Ministerie aan de Anna van 
Hannoverstraat 4 te 's-Gravenhage, waar het tot het moment van inventarisatie door de Centrale 
Archief Selectiedienst (CAS) nog berustte.
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Uit de in 1996 vervaardigde inventaris valt op te maken dat er van de archieven een 
dossierinventaris was samengesteld, die echter niet volledig was. Daarnaast wordt vermeld dat uit 
de archieven regelmatig vernietiging heeft plaatsgevonden.

In 1996 werd het archiefblok met de periode 1960 - 1969 bewerkt. Deze bewerking bestond uit een
selectie en inventarisatie van archiefbescheiden uit de periode 1960-1969 door de heer H. Butter. 
De destijds tot stand gekomen inventaris werd vervaardigd in het kader van de cursus 
Voortgezette Vorming Archiefbeheer (VVA). Na bewerking bleef het archief bij het Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid berusten.

In 2004 werd besloten om alle archieven behorende tot het Directoraat-Generaal voor de 
Arbeidsvoorziening door de CAS te laten bewerken in verband met overbrenging van de archieven 
naar het Nationaal Archief.

De archieven zijn in 2008 krachtens wettelijk voorschrift door de minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid aan het Nationaal Archief overgedragen.

Overbrenging van een overheidsarchief
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Inhoud en structuur van het archief

Inhoud en structuur van het archief
Inhoud

INHOUD
De stukken in het archief hebben voornamelijk betrekking op voorzieningen die tot doel hadden 
het ontstaan van werkloosheid zoveel mogelijk te voorkómen.

Selectie en vernietiging

SELECTIE EN VERNIETIGING
Tijdens de bewerking in 1996 is het archiefblok 1960-1969 al geselecteerd. Destijds is dit als volgt 
verantwoord: "Op grond van de vastgestelde vernietigingslijst van 1984 5 werd 0,5 strekkende 
meter archiefbescheiden geselecteerd en afgescheiden. Na de inventarisatie en schoning omvat 
het archief van de Centrale Dienst van de Directie (later Directoraat-Generaal) voor de 
Arbeidsvoorziening 16 strekkende meter en het archief van de Centrale Commissie van Advies voor
de Arbeidsvoorziening 0,3 strekkende meter en het archief van de Centrale Commissie voor de 
Sociale Bemiddeling 0,1 strekkende meter".

Tijdens de bewerking door de CAS is er in dit blok niet opnieuw geselecteerd.

Aanvullingen

AANVULLINGEN
De in deze inventaris opgenomen archiefblokken kunnen als afgesloten worden beschouwd.

Verantwoording van de bewerking

VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING
Van het archiefblok 1960-1969 was al tijdens de bewerking in 1996 een inventaris gemaakt. Het 
betreft de huidige inventarisnummers 1-1081. Dit blok is in 2006-2007 door de CAS opnieuw 
bewerkt. Daarbij is de structuur van de inventaris uit 1996 niet aangepast.

Het blok dat in 1996 is bewerkt, sloot aan op het reeds geïnventariseerde archief van het 
Rijksarbeidsbureau 1945 - 1959. Het was echter niet juist afgesloten omdat het eindigde op het 
jaar 1970 en niet op 1969. Dit betekende dat een aantal dossiers overgeheveld moest worden naar 
het volgende 10-jarenblok (1970-1990).

Daarnaast waren een aantal dossiers in dit blok ondergebracht die in het blok 1945 - 1959 
meegenomen hadden moeten worden. Besloten werd deze dossiers in het kader van deze 
inventarisatie in dit blok mee te nemen.

De in het blok 1970-1990 aangetroffen dossiers uit de periode tot en met 1969 zijn overgeheveld 
naar dit blok. De beschrijvingen zijn op de juiste plaats ingevoegd in de bestaande inventaris uit 
1996; het betreft de huidige inventarisnummers 1082-1204.

Tevens bevonden zich enige niet-archiefbescheiden in het archief zoals en collectie van het 
voormalige personeelsblad "Stemmen van eigen erf". Deze unieke collectie is apart opgenomen in 
deze inventaris en beschreven onder het hoofdstuk "Verzamelde documentatie".

Tot slot kan nog vermeld worden dat tijdens de bewerking door de CAS niet alle bescheiden uit de 
inventaris uit 1996 zijn aangetroffen.

5 Vernietigingslijst archiefbescheiden Directoraat-Generaal voor de Arbeidsvoorziening, vastgesteld bij beschikking
van de Ministers van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 
augustus 1984, nr. MMA/Ar. 12366 en nr. CA/KAZ-178.
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Ordening van het archief

ORDENING VAN HET ARCHIEF
Het archief is verdeeld in stukken van algemene en van bijzondere aard. Onder de stukken van 
algemene aard vallen onder andere vergaderstukken met betrekking tot intern en extern overleg, 
jaarverslagen, jaarredes en circulaires.

De stukken van bijzondere aard zijn onderverdeeld in stukken met betrekking tot de organisatie 
van het Directoraat-Generaal en ondergeschikte organen, alsmede financiële en personele 
aangelegenheden, en stukken met betrekking tot de taakuitvoering van het Directoraat-Generaal. 
Deze taakuitvoering lag met name op het terrein van arbeids-voorziening en -bemiddeling, 
alsmede op het terrein van beroepenvoorlichting
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Verwant materiaal

Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën

BESCHIKBAARHEID VAN KOPIEËN
Inventarisnummers van dit archief zijn niet in kopievorm beschikbaar

Verwante archieven

VERWANTE ARCHIEVEN
• 2.15.13 - Inventaris van het archief van de Rijksdienst der Werkloosheidsverzekering en 

Arbeidsbemiddeling: Afdeling Arbeidsbemiddeling, (1908) 1916-1940 (1963)
• 2.15.46 - Inventaris van de archieven van het Rijksarbeidsbureau, 1945-1954 en van de 

Directie Arbeidsvoorziening, 1954-1959
• 2.15.47 - Inventaris van de archieven van het Directoraat-Generaal voor Algemene 

Beleidsaangelegenheden en daaronder ressorterende diensten en commissies van het 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, (1950) 1980-1994 (1996)

• 2.15.62 - Inventaris van het archief van het Directoraat-Generaal voor de 
Arbeidsvoorziening van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 1970-1990

Publicaties

PUBLICATIES
Algemene Rekenkamer, Opzet van het toezicht van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op de 
Arbeidsvoorzieningsorganisatie (Den Haag 1992).Fenger, M., Sturing van samenwerking; Institutionele 
veranderingen in het beleid voor werk en inkomen (Enschede 2001).Gestel, N. van, De onzichtbare overheid: 
naar nieuwe vormen van sturing, het voorbeeld van de Arbeidsvoorzieningswet (Delft 1994).Lenderink, Jona, 
Mieke Schaap, Ascon Spieksma e.a., Arbeidsvoorzieningsbeleid. Een institutioneel onderzoek naar de 
actoren en handelingen op het beleidsterrein van de arbeidsvoorziening, 1940-2000 (Den Haag 2004).
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

B E S C H R I J V I N G  V A N  D E  S E R I E S  E N  
A R C H I E F B E S T A N D D E L E N

A. ARCHIEF VAN DE CENTRALE DIENST VAN DE DIRECTIE (LATER DIRECTORAAT-GENERAAL) VOOR DE ARBEIDSVOORZIENING

A. ARCHIEF VAN DE CENTRALE DIENST VAN DE DIRECTIE (LATER DIRECTORAAT-
GENERAAL) VOOR DE ARBEIDSVOORZIENING

1 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

1 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD
1.1 Algemene beleidszaken

1.1 ALGEMENE BELEIDSZAKEN

1-7 Stukken betreffende het opstellen van kwartaalverslagen en overzichten van 
belangrijke beleidszaken voor de directeur-generaal van de Arbeidsvoorziening.
1961 - 1969 7 omslagen
1 1961-1963
2 1964
3 1965
4 1966
5 1967
6 1968
7 1969

8-10 Monografische studie over de dienst van de Arbeidsvoorziening in Nederland in 
opdracht van de EEG, geschreven door P. Knop, directeur RAB.
1962 2 pakken, 1 omslag
8 Deel I
9 Deel II, omslag
10 Deel III

11 Stukken betreffende het opstellen van een overzicht van belangrijke algemene 
beleidszaken voor de minister in verband met de Kabinetsformatie.
1966 - 1967 1 omslag

1.2 Verslagen van vergaderingen met de perifere organen

1.2 VERSLAGEN VAN VERGADERINGEN MET DE PERIFERE ORGANEN

12-17 Verslagen van vergaderingen van het RAB met de HID's.
1960 - 1965 6 omslagen
12 1960
13 1961
14 1962
15 1963
16 1964
17 1965

18-19 Verslagen van vergaderingen van de directeur-generaal met de districtshoofden 
Aanvullende Civieltechnische Werken en de consulenten voor de AW.
1962 - 1964 2 omslagen
18 1962
19 1964

20-69 Verslagen van vergaderingen van de DG ARBVO met de HID's.
1965 - 1969 50 omslagen
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20 1e vergadering, 02-04-1965.
21 2e vergadering, 21-05-1965.
22 3e vergadering, 23-07-1965.
23 4e vergadering, 17-09-1965.
24 5e vergadering, 12-11-1965.
25 6e vergadering, 10-12-1965.
26 7e vergadering, 07-01-1966.
27 8e vergadering, 04-02-1966.
28 9e vergadering, 04-03-1966.
29 10e vergadering, 01-04-1966.
30 11e vergadering, 29-04-1966.
31 12e vergadering, 27-05-1966.
32 13e vergadering, 22-07-1966.
33 14e vergadering, 16-09-1966.
34 15e vergadering, 14-10-1966.
35 16e vergadering, 11-11-1966.
36 17e vergadering, 09-12-1966.
37 18e vergadering, 27-01-1967.
38 19e vergadering, 17-02-1967.
39 20e vergadering, 31-03-1967.
40 21e vergadering, 28-04-1967.
41 22e vergadering, 19-05-1967.
42 23e vergadering, 02-06-1967.
43 24e vergadering, 14-07-1967.
44 25e vergadering, 22-09-1967.
45 26e vergadering, 13-10-1967.
46 27e vergadering, 10-11-1967.
47 28e vergadering, 08-12-1967.
48 29e vergadering, 19-01-1968.
49 30e vergadering, 16-02-1968.
50 31e vergadering, 15-03-1968.
51 32e vergadering, 19-04-1968.
52 33e vergadering, 17-05-1968.
53 34e vergadering, 14-06-1968.
54 35e vergadering, 12-07-1968.
55 36e vergadering, 20-09-1968.
56 37e vergadering, 18-10-1968.
57 38e vergadering, 15-11-1968.
58 39e vergadering, 13-12-1968.
59 40e vergadering, 24-01-1969.
60 41e vergadering, 21-02-1969.
61 42e vergadering, 21-03-1969.
62 43e vergadering, 18-04-1969.
63 44e vergadering, 16-05-1969.
64 45e vergadering, 13-06-1969.
65 46e vergadering, 22-08-1969.
66 47e vergadering, 19-09-1969.
67 48e vergadering, 17-10-1969.
68 49e vergadering, 21-11-1969.
69 50e vergadering, 12-12-1969.

1.3 Jaarverslagen

1.3 JAARVERSLAGEN

72 Jaarverslagen van de verrichtingen van de Rijksdienst voor de Aanvullende 
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Werkgelegenheid (RAW).
1958 - 1961 1 omslag

70-71 Jaarverslagen van de verrichtingen van het Rijksarbeidsbureau (RAB).
1959 - 1969 2 omslagen
70 1959-1963
71 1964-1969

73 Jaarverslag van de verrichtingen van het CVV over het cursusjaar 1962/1963.
1963 1 omslag

1.4 Circulaires

1.4 CIRCULAIRES

74-193 Afschriften van circulaires van de DG ARBVO.
1960 - 1969 120 omslagen
74 1960, jan.
75 1960, feb.
76 1960, mrt.
77 1960, apr.
78 1960, mei
79 1960, juni
80 1960, juli
81 1960, aug.
82 1960, sep.
83 1960, okt.
84 1960, nov.
85 1960, dec.
86 1961, jan.
87 1961, feb.
88 1961, mrt.
89 1961, apr.
90 1961, mei
91 1961, juni
92 1961, juli
93 1961, aug.
94 1961, sep.
95 1961, okt.
96 1961, nov.
97 1961, dec.
98 1962, jan.
99 1962, feb.
100 1962, mrt.
101 1962, apr.
102 1962, mei
103 1962, juni
104 1962, juli
105 1962, aug.
106 1962, sep.
107 1962, okt.
108 1962, nov.
109 1962, dec.
110 1963, jan.
111 1963, feb.
112 1963, mrt.
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113 1963, apr.
114 1963, mei
115 1963, juni
116 1963, juli
117 1963, aug.
118 1963, sep.
119 1963, okt.
120 1963, nov.
121 1963, dec.
122 1964, jan.
123 1964, feb.
124 1964, mrt.
125 1964, apr.
126 1964, mei
127 1964, juni
128 1964, juli
129 1964, aug.
130 1964, sep.
131 1964, okt.
132 1964, nov.
133 1964, dec.
134 1965, jan.
135 1965, feb.
136 1965, mrt.
137 1965, apr.
138 1965, mei
139 1965, juni
140 1965, juli
141 1965, aug.
142 1965, sep.
143 1965, okt.
144 1965, nov.
145 1965, dec.
146 1966, jan.
147 1966, feb.
148 1966, mrt.
149 1966, apr.
150 1966, mei
151 1966, juni
152 1966, juli
153 1966, aug.
154 1966, sep.
155 1966, okt.
156 1966, nov.
157 1966, dec.
158 1967, jan.
159 1967, feb.
160 1967, mrt.
161 1967, apr.
162 1967, mei
163 1967, juni
164 1967, juli
165 1967, aug.
166 1967, sep.
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167 1967, okt.
168 1967, nov.
169 1967, dec.
170 1968, jan.
171 1968, feb.
172 1968, mrt.
173 1968, apr.
174 1968, mei
175 1968, juni
176 1968, juli
177 1968, aug.
178 1968, sep.
179 1968, okt.
180 1968, nov.
181 1968, dec.
182 1969, jan.
183 1969, feb.
184 1969, mrt.
185 1969, apr.
186 1969, mei
187 1969, juni
188 1969, juli
189 1969, aug.
190 1969, sep.
191 1969, okt.
192 1969, nov.
193 1969, dec.

1.5 Statistiek

1.5 STATISTIEK

200-204 Stukken betreffende de voorschriften voor het samenstellen van statistiek.
1957 - 1968 5 omslagen
200 Kwartaalberichten en incidentele rapporten van de GAB's. 1957 - 

1968
201 Met betrekking tot de ingeschreven werklozen naar leeftijd en duur 

per inschrijving. 1960 - 1967
202 Met betrekking tot de opgaven ingeschreven werkzoekenden en 

opengebleven aanvragen van werkgevers. 1961 - 1965
203 Statistiek werkzame personen (SWP). 1963 - 1967
204 Met betrekking tot de geregistreerde arbeidsreserve en openstaande

aanvragen om personeel. 1968

194-199 Stukken betreffende de cijfermatige jaaroverzichten van de prestaties van de 
Arbeidsbureaus.
1960 - 1965 6 omslagen
194 1960
195 1961
196 1962
197 1963
198 1964
199 1965
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2 STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN

2 STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN
2.1 Organisme

2.1 ORGANISME
2.1.1 Instelling, ontwikkeling en opheffing

2.1.1 INSTELLING, ONTWIKKELING EN OPHEFFING
2.1.1.1 Directie (later Directoraat-Generaal) voor de Arbeidsvoorziening

2.1.1.1 Directie (later Directoraat-Generaal) voor de Arbeidsvoorziening

208 Stukken betreffende het reorganiseren van de Afdeling Internationale 
Arbeidsmarktzaken en Emigratie.
1954 - 1966 1 omslag

205 Stukken betreffende de overgang van het beheer van het archief van het DG ARBVO
en de medewerkers naar de Centrale Afdeling KAZ.
1954 - 1967 1 omslag

665 Stukken betreffende de instelling en organisatie van de Afdeling Beroepenstudie en
Beroepenvoorlichting van het RAB.
1955 - 1962 1 omslag

206 Stukken betreffende de uitbreiding van het aantal medische-adviseurs bij de 
arbeidsmedische afdeling.
1956 - 1961 1 omslag

207 Stukken betreffende de instelling van de Afdeling Algemene Arbeidsmarktzaken.
1958 - 1969 1 omslag

209 Stukken betreffende het opzetten van de Afdeling Vakopleiding van het RAB.
1959 - 1971 1 omslag

210 Besluit inzake de overname per 1 juli 1960 van het personeel van de Afdeling Sociale
Bijstand en Complementaire Arbeidsvoorzieningen door de Rijksdienst voor de 
Aanvullende Werkgelegenheid van de Directie voor de Arbeidsvoorziening.
1960 1 stuk

211 Notitie inzake het weergeven van de belangrijke taken en verrichtingen van de 
Rijksdienst voor de Aanvullende Werkgelegenheid in het kader van de formatie en 
de taakwaardering van deze dienst.
1960 1 stuk

212 Stukken betreffende de invoering van de benaming "medisch adviseur bij het RAB".
1960 1 omslag

213 Stukken betreffende het positioneren van de Afdeling Research binnen de DG 
ARBVO.
1960 - 1964 1 omslag

214 Stukken betreffende de jaarredes van de directeur-generaal voor de 
Arbeidsvoorziening ter gelegenheid van de jaarvergadering.
1960 - 1969 1 omslag

667 Stukken betreffende het vaststellen van de werkzaamheden van de functie-
analisten.
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1961 - 1962 1 omslag

215 Stukken betreffende het voorbereiden van een KB betreffende het intrekken van 
artikel 6 van het Organisatiebesluit Arbeidsvoorziening 1954 (KB 5 juli 1954, Stb. 
305) in het kader van de reorganisatie van DG ARBVO.
1961 - 1969 1 omslag

216 Stukken betreffende de herdenking van het 50-jarige bestaan van de openbare 
arbeidsbemiddeling te Hilversum.
1962 1 omslag

217-224 Stukken betreffende de conclusies van de directievergaderingen van het RAB.
1962 - 1969 8 omslagen
217 1962
218 1963
219 1964
220 1965
221 1966
222 1967
223 1968
224 1969

225 Stukken betreffende het reorganiseren van de Directie voor de Arbeidsvoorziening.
1964 - 1968 1 omslag

1085 Stukken betreffende de samenwerking met de Directie Algemene 
Beleidsaangelegenheden op het gebied van opsporing en formulering van 
knelpunten in de arbeidsvoorziening.
1965 - 1969 1 omslag

226 Brochure over de herdenking van het 60-jarig bestaan Arbeidsbemiddeling van het 
GAB Amsterdam, getiteld Arbeid in stroomversnelling.
1968 1 omslag

1082 Stukken betreffende de evaluatie van de taakstelling van de Afdeling Huisvesting.
1968 1 omslag

227 Notitie over de organisatie en werkwijze van de arbeidsbemiddeling in Nederland.
1969 1 stuk

2.1.1.2 DBA's en GAB's

2.1.1.2 DBA's en GAB's

228-235, 1086
Stukken betreffende de gebiedsindeling van het RAB.
1959 - 1965 9 omslagen
228 Beschikkingen van de gebiedsindeling RAB. 1959 - 1961
229 Instelling van de werkgroep Knop voor de gebiedsindeling RAB. 1959 

- 1962
230 Verslagen en het eindrapport van de Subwerkgroep Gebiedsindeling 

RAB. 1959 - 1962
231 Vergaderstukken en verslagen van de Subwerkgroep 

Gebiedsindeling RAB. 1960 - 1961
1086 Vergaderstukken van de Subwerkgroep Counseling. 1960 - 1961
232 Rapport van de subwerkgroep gebiedsindeling RAB met de reacties 
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van de HID's en de besprekingen met de CBA. 1962
233 Voorbereiding van de blauwdruk van de gebiedsindeling RAB. 1962 - 

1963
234 Voorbereiding en vaststelling van het besluit tot herziening van de 

gebiedsindeling RAB. 1964
235 Voorstellen van de HID's met betrekking tot de uitvoering van het 

besluit inzake de gebiedsindeling. 1964 - 1965

236 Stukken betreffende de gebiedsindeling van gemeentelijke en provinciale 
grenscorrecties welke niet hebben geleid tot herziening van de gebiedsindeling van 
DG-Arbvo.
1959 - 1969 1 omslag

792 Stukken betreffende het opzetten van een proef met betrekking tot de 
tewerkstelling van vrouwen in "gebroken werktijden" bij zeven GAB's.
1961 - 1963 1 omslag

237 Stukken betreffende het opstellen van voorschriften aan de HID's betreffende de 
organisatie, taakomschrijving en personeelsbezetting van de arbeidsmedische 
adviseurs.
1961 - 1968 1 omslag

238 Stukken betreffende het opzetten van een voorstel om tot de instelling van de 
Afdeling Oriëntatie en introductie beroepsleven op de GAB's te komen.
1962 1 omslag

239 Stukken betreffende de instelling van een vrouwelijke staffunctionaris op het GAB 
als chef vrouwenbemiddeling.
1962 - 1963 1 omslag

240 Stukken betreffende het opstellen van het rapport van de (sub)werkgroep 
gebiedsindeling met betrekking tot de grondslagen van de gebiedsindeling van het 
Rijksarbeidsbureau.
1962 - 1964 1 omslag

241 Stukken betreffende het overleg met de HID van Zuid-Holland en de directeur van 
het GAB van Rotterdam over het wijzigen van de gebiedsindeling in het kader van 
de instelling van het Openbaar Lichaam Rijnmond.
1962 - 1972 1 omslag

242 Stukken betreffende de instelling van de functie Secretaris Nieuwe Stijl van het 
DBA.
1963 - 1964 1 omslag

243 Stukken betreffende het opstellen van voorschriften betreffende de 
mankrachtbezetting van het consulentschap Jeugd bij de GAB's.
1963 - 1967 1 omslag

244 Stukken betreffende het reorganiseren van de arbeidsbemiddeling bij de GAB's.
1963 - 1968 1 omslag

246 Gemeentelijsten met opgave van DBA's, GAB's en bijkantoren.
1964 1 omslag
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247 Stukken betreffende het informeren van de HID's over de gevolgen van de 
herziening van de gebiedsindeling.
1964 1 omslag

245 Stukken betreffende de herziening van functies Inspecteur en Landbouwinspecteur 
op het Districtsbureau voor de Arbeidsvoorziening.
1964 - 1965 1 omslag

248 Stukken betreffende het reorganiseren van de DBA's.
1964 - 1967 1 omslag

249 Stukken betreffende het voorbereiden van de inwerkingtreding van gedeelten van 
en wijzigingen op het besluitnummer 119919 d.d. 13 juli 1964 met besluitnummer 
120161 d.d. 21 december 1964 in het kader van de gebiedsindeling van het Rijk ten 
behoeve van het Rijksarbeidsbureau.
1964 - 1969 1 omslag

250 Stukken betreffende het instellen van een bijkantoor van het GAB Kampen in 
Dronten.
1968 1 omslag

2.1.1.3 RWP'en en CVV's

2.1.1.3 RWP'en en CVV's

251 Stukken betreffende de instelling van de Revisie-Rijkswerkplaats (later: Service 
Werkplaats) ten behoeve van de Centra voor Vakopleiding van Volwassenen te 's-
Gravenhage.
1953 - 1968 1 omslag

252-254 Stukken betreffende de reorganisatie van RWP'en.
1957 - 1962 3 omslagen
252 Samenvoegen van RWP'en. 1957 - 1961
253 Voorbereiden van de samenvoegingen in de provincies. 1957 - 1961
254 Personele gevolgen. 1957 - 1962

255-266 Stukken betreffende de opheffing van RWP'en en CVV's.
1957 - 1967 12 omslagen
255 Dependance Allardsoog van het CVV Groningen. 1964 - 1966
256 CVV Arnhem. 1959 - 1960
257 RWP Boxmeer. 1961
258 CVV Enschede. 1957 - 1961
259 CVV Haarlem. 1957 - 1967
260 CVV Heerenveen. 1959 - 1962
261 CVV Hoorn. 1961 - 1966
262 CVV Maastricht. 1960
263 RWP Rucphen. 1959 - 1961
264 CVV Terneuzen. 1962
265 CVV Weert. 1960
266 CVV Winschoten. 1959 - 1962

267 Stukken betreffende het handhaven van het CVV Uden en de viering van het 15-
jarig bestaan.
1959 - 1963 1 omslag
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268 Stukken betreffende het instellen van het CVV Alkmaar.
1959 - 1966 1 omslag

269 Stukken betreffende het verstrekken van informatie over het gebruik van local 
currency gelden (Marshall plan) voor de inrichting van RWP'en in het kader van het 
opstellen van het rapport "Local Currency Projects in the Netherlands" op verzoek 
van de Amerikaanse Regering.
1961 1 omslag

270 Stukken betreffende de oprichting van de RWP te Roosendaal.
1962 - 1963 1 omslag

271 Stukken betreffende de aanpassing en uitbreiding van de capaciteit bij de RWP'en 
van het CVV Breda.
1963 - 1971 1 omslag

272 Stukken betreffende de instelling van een dependance van het CVV Eindhoven, ten 
behoeve van het noorden van Eindhoven.
1964 1 omslag

273 Stukken betreffende het onderzoek naar de behoefte aan een CVV te Tilburg.
1965 - 1968 1 omslag

2.1.2 Commissies

2.1.2 COMMISSIES

274-277 Stukken betreffende de Commissie van advies voor de Directeuren van de 
Gewestelijke Arbeidsbureaus.
1963 - 1969 4 omslagen
274 Taak en werkwijze. 1963 - 1967
275 Opheffing in het kader van de herziening van de gebiedsindeling. 

1964 - 1965
276 Toetreding van de vrouwelijke vertegenwoordiging. 1964 - 1969
277 Instelling voor het bijkantoor te Kerkrade. 1967

278 Stukken betreffende de instelling (door de DG ARBVO) en vergaderverslagen van de
Werkgroep Statistieken.
1968 - 1969 1 omslag

2.1.3 Archief en interne administratieve voorschriften

2.1.3 ARCHIEF EN INTERNE ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN

1182 Stukken betreffende het verstrekken van richtlijnen met betrekking tot de 
mechanisch administratieve verwerking van de fiches ten behoeve van de statistiek 
(statistische verantwoording).
1946 - 1968 1 omslag

1204 Stukken betreffende de totstandkoming van voorschriften voor het voeren van de 
magazijnadministratie van de Rijkswerkplaatsen voor Vakontwikkeling, c.q. de 
Centra voor Vakopleiding van volwassenen.
1948 - 1966 1 omslag

1180 Stukken betreffende de organisatie van de objectenadministratie.
1954 - 1968 1 omslag
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279 Stukken betreffende de invoering van het Handboek van het RAB, bevattende een 
overzichtelijke samenvatting van alle wetten, besluiten en dienstvoorschriften 
welke betrekking hebben op de organisatie en taak.
1956 - 1965 1 omslag

280 Stukken betreffende het opstellen van administratieve voorschriften voor de 
beheerders van arbeiderskampen.
1959 - 1967 1 omslag

281 Handleiding voor de archiefverzorging (Handboek van de directie voor de 
Arbeidsvoorziening).
1960 1 omslag

1087 Stukken betreffende de totstandkoming van een instructie voor de 
beroepskeuzeadviseurs voor de invulling en het gebruik van randponskaarten.
1960 - 1965 1 omslag

1099 Stukken betreffende de samenstelling van een vaktechnische woordenlijst in het 
Frans, Duits en Engels.
1960 - 1966 1 omslag

1201 Stukken betreffende de totstandkoming en wijziging van de Aanwijzingen voor het 
invullen van het inschrijvingsregister van de Afdeling Beroepenvoorlichting van de 
GAB's.
1960 - 1968 1 omslag
Zie ook inventarisnummer 1003.

283 Stukken betreffende de administratieve voorschriften ten aanzien van het gebruik 
van minuten, formulieren en het paraferen en ondertekenen van stukken.
1960 - 1969 1 omslag

282 Stukken betreffende de regeling van de postbehandeling.
1960 - 1969 1 omslag

284-289 Stukken betreffende de verleende machtigingen door de Algemene Rijksarchivaris 
en de processen-verbaal van vernietiging van archiefbescheiden.
1960 - 1969 6 omslagen
284 1960-1961
285 1962-1963
286 1964
287 1965
288 1966
289 1967-1969

290 Stukken betreffende de voorschriften ten aanzien van adressering, verzending en 
frankering van interne en externe post.
1960 - 1969 1 omslag

291 Stukken betreffende de voorschriften ten aanzien van archiefbeheer van het DG 
ARBVO.
1960 - 1969 1 omslag

292 Stukken betreffende de archiefverzorging CVV.
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1961 1 omslag

1097 Stukken betreffende de wijzigingen van de codelijsten van de gemeentenamen en 
van de objectennummering voor de aanvullende werken.
1961 - 1969 1 omslag

1098 Leidraad voor de verificatie der declaraties met bewijsstukken betreffende aanvullende werken.
1966 1 stuk

293 Stukken betreffende een proces verbaal van vernietiging van archiefstukken van de 
Afdeling Aanvullende Werkgelegenheid.
1966 1 omslag

294 Stukken betreffende het opzetten van een experiment met elektronische 
registratiewerkzaamheden van de arbeidsmedische dienst bij vijf onderzoekcentra 
in Eindhoven, Haarlem, Leeuwarden, Leiden en Nijmegen.
1968 - 1969 1 omslag

2.1.4 Personeel

2.1.4 PERSONEEL

1088-1090 Stukken betreffende de totstandkoming van richtlijnen inzake de toekenning van 
vergoedingen.
1946 - 1966 3 omslagen
1088 Representatiekosten en reisvergunningen. 1946 - 1966
1089 Het behalen van een rijbewijs. 1951 - 1964
1090 Overwerk. 1951 - 1964

1151 Stukken betreffende de aanstelling van psychologen op het RAB ten behoeve van 
de beroepskeuzevoorlichting.
1953 - 1962 1 omslag

1189 Stukken betreffende de aanstelling en rangindeling van een tweede inspecteur op 
enkele DBA's.
1953 - 1968 1 omslag

1188 Stukken betreffende de totstandkoming van richtlijnen met betrekking tot de 
vervulling van vacatures.
1955 - 1968 1 omslag

div.nrs. Stukken betreffende het verstrekken van richtlijnen en instructies inzake personele 
aangelegenheden.
1955 - 1969 6 omslagen
1185 Aanvaarding van nevenwerkzaamheden. 1955 - 1966
1091 Geneeskundig onderzoek. 1960 - 1969
1092 Gezondheidszorg personeel. 1960 - 1969
1093 Kindertoelage, kinderbijslag en beloning huishoudelijk 

hulppersoneel. 1960 - 1969
1095 Kosten lijkvervoer naar Nederland van in het buitenland overleden 

ambtenaren. 1963 - 1964
1096 Bedrijfszelfbescherming. 1965

295-299, 1101
Stukken betreffende het inschalen van sociaal-ambtenaren.
1956 - 1969 6 omslagen
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296 Ten behoeve van de Nederlandse Vereniging van Wegenbouwers. 
1956 - 1968

295 Ten behoeve van de CVV. 1956 - 1969
297 Ten behoeve van de NV Grontmij. 1962 - 1967
1101 Ten behoeve van "derden". 1963
298 Ten behoeve van de Stichting Beschuttende werkplaatsen "Midden 

Zeeuwsch-Vlaanderen". 1963 - 1964
299 Ten behoeve van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij. 

1964 - 1967

300 Stukken betreffende de personeelsvoorziening voor topfuncties binnen 
Arbeidsvoorziening (bibitvorming Topfunctionarissen).
1957 - 1966 1 omslag

1102 Stukken betreffende de introductie van nieuw personeel.
1957 - 1967 1 pak

302 Stukken betreffende de instelling van een vereniging van directeuren van 
Arbeidsbureaus.
1959 - 1961 1 omslag

301 Stukken betreffende de studiereis van dr.ir. Mansholt (DG ARBVO) naar de USA.
1959 - 1961 1 omslag

303 Stukken betreffende de instelling van de cursus Middelbare Sociale Arbeid door het 
RAB.
1959 - 1965 1 omslag

1104 Stukken betreffende de totstandkoming van richtlijnen inzake het detacheren van 
personeel van regionale werkplaatsen.
1960 - 1962 1 omslag

1103 Stukken betreffende het geven van een cursus rapporteringstechniek aan 
ambtenaren van de GAB's.
1960 - 1962 1 omslag

304 Stukken betreffende de Werkgroep bibitvorming van middelbare functies.
1960 - 1963 1 omslag

1105 Stukken betreffende de uitvoering van de Premiespaarregeling Rijksambtenaren 
(RAS).
1960 - 1964 1 omslag

1107 Stukken betreffende de toepassing van de voorschriften met betrekking tot het 
verstrekken van gratificaties bij ambtjubilea.
1960 - 1968 1 omslag

305-306 Stukken betreffende de notulen en conclusies van de Bijzondere Commissie van 
Overleg voor ambtenaren werkzaam bij DG ARBVO.
1960 - 1969 2 omslagen
305 1960-1967
306 1968 - 1969

1145 Stukken betreffende de totstandkoming van de circulaire van 26 juni 1962 nr. 
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03378A over de mogelijkheid om jonge bemiddelingsambtenaren in de gelegenheid
te stellen een stage in het vrije bedrijf te doen doormaken.
1961 - 1962 1 omslag

307 Vergaderverslagen en eindrapport van de werkgroep opleiding van 
beroepskeuzeadviseurs en psychologen.
1961 - 1962 1 omslag

1094 Stukken betreffende de instructiecursus voor bemiddelaars voor het maken van 
functie-analyses en functieschetsen.
1961 - 1965 1 omslag

1148 Stukken betreffende de personeelsbezetting van de Centra voor Vakopleiding van 
Volwassenen.
1961 - 1968 1 omslag

1141 Stukken betreffende het organiseren van bijscholingscursussen voor oudere 
bemiddelaars van Gewestelijke Arbeidsbureaus die niet in het bezit zijn van het 
diploma Middelbare Sociale Arbeid (MSA) teneinde voor bevordering in 
aanmerking te kunnen komen.
1961 - 1968 1 omslag

1111 Stukken betreffende de vaststelling van het salaris van personeel van de 
Rijkswerkplaatsen.
1961 - 1969 1 omslag

1142 Stukken betreffende het geven van aanvullende instructiecursussen 
(applicatiecursussen) aan personeel van de Rijkswerkplaatsen.
1961 - 1969 1 omslag

308-310 Stukken betreffende de herwaardering van functies.
1961 - 1970 3 omslagen
308 Van de HID voor de Arbeidsvoorziening. 1961
309 Van de GAB-directeuren. 1964 - 1965
310 Van de GAB-bijkantoren-directeuren. 1965 - 1970

1115 Stukken betreffende het geven van verkorte cursussen introductie en instructie 
voor oudere bemiddelaars (opfriscursus).
1962 - 1969 1 pak

1147 Stukken betreffende het door de Rijksgeneeskundige Dienst laten uitvoeren van 
een onderzoek naar de oorzaken van het hoge ziekteverzuim van personeel van de 
Centra voor Vakopleiding van Volwassen in Den Haag en Leiden.
1962 - 1965 1 omslag

1112 Stukken betreffende de uitbreiding van het personeelsbestand van de directie ten 
behoeve van de ontvangst en de begeleiding van buitenlandse bezoekers.
1962 - 1965 1 omslag

311 Stukken betreffende de taakwaardering van het personeel op de GAB's in verband 
met de reorganisatie van de Arbeidsbemiddeling.
1963 - 1964 1 omslag

312 Stukken betreffende de Werkcommissie Opleiding Beroepskeuzeadviseurs.
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1963 - 1964 1 omslag

313 Stukken betreffende de instelling, vergaderingen en eindrapport van de Werkgroep 
Integratie Hogere Bestuursdienst.
1963 - 1965 1 omslag

1114 Stukken betreffende de opleiding van jeugdconsulenten van de GAB's.
1963 - 1965 1 omslag

314 Stukken betreffende de Provinciale Stage Schema's (GAB's) ter introductie en 
instructie van Jonge Academici.
1963 - 1965 1 omslag

1152 Stukken betreffende de vergelijking van de opleidingen Middelbare Sociale 
Academie (MSA) en Hogere Sociale Academie (HSA) met andere opleidingen in 
verband met het te voeren promotiebeleid ten behoeve van bemiddelaars bij de 
GAB's.
1963 - 1968 1 omslag

1108 Stukken betreffende het geven van een experimentele cursus 
bemiddelingsmethodiek voor de bemiddelaars op de GAB's.
1963 - 1968 1 omslag

1109 Stukken betreffende het geven van een urgentiecursus voor consulenten voor de 
bijzondere bemiddeling.
1963 - 1968 1 omslag

1190 Stukken betreffende de spreiding van gekwalificeerde jeugdconsulenten per 
provincie.
1964 1 omslag

315-317 Stukken betreffende de normering van de werkzaamheden op de GAB's.
1964 - 1969 3 omslagen
316 Onderzoek van de Algemene Rekenkamer. 1964 - 1969
315 Bevindingen van de Werkgroep Rangnormen GAB-directeuren. 1965 

- 1966
317 Vergaderverslagen en het definitieve eindrapport van de Werkgroep 

Normering Werkzaamheden Arbeidsbureaus. 1968 - 1969

318 Stukken betreffende de bevordering van de GAB-arbeidsbemiddelaars in de 
zogenaamde Commiezenronde.
1964 - 1970 1 omslag

319 Stukken betreffende het rapport van de studie-werkgroep bemiddelingsmethodiek 
in opdracht van de directeur-generaal.
1965 - 1968 1 omslag

320 Stukken betreffende het voeren van overleg met de Sociaal Geneeskundige 
Registratie-Commissie over de erkenning van artsen in dienst van DG ARBVO als 
sociaal-geneeskundigen.
1965 - 1970 1 omslag

321-323 Stukken betreffende de functiebeschrijvingen van het personeel van de CVV.
1966 3 omslagen
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321 In de A-categorie. 1966
322 In de B-categorie (Venlo en Zwolle). 1966
323 In de C-categorie (Bergen op Zoom, Middelburg). 1966

324 Stukken betreffende het aannamebeleid van ex-mijnbeambten in Limburg in 
functies van de Arbeidsvoorzieningsorganisaties (Beroepskeuze-adviseurs, 
Jeugdconsulent en Consulent Bijzondere Bemiddeling).
1967 - 1970 1 omslag

2.2 Taakuitvoering

2.2 TAAKUITVOERING
2.2.01 Arbeidsvoorzieningswetgeving

2.2.01 ARBEIDSVOORZIENINGSWETGEVING
2.2.01.1 Arbeidsvoorzieningswet

2.2.01.1 Arbeidsvoorzieningswet

325 Stukken betreffende het voorbereiden van een ontwerp-Arbeidsvoorzieningswet.
1956 - 1964 1 omslag

326-338 Stukken betreffende de Werkgroep Ontwerp Arbeidsvoorzieningswet en haar 
werkgroepen.
1964 - 1967 13 omslagen
326 Instelling en verslagen van de Werkgroep (incompleet). 1964 - 1967
327 Subwerkgroep A, werkstaking en uitsluiting (art. 6/8 BBA). 1964 - 

1967
328 Subwerkgroep B, Wet op de PBO en afbakening regeling met 

betrekking tot de koppelbazen. 1964
329 Subwerkgroep C, relatie met de Wet op de 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering. 1964
330 Subwerkgroep D, aanvullende werkgelegenheid en sociale 

werkvoorziening. 1964 - 1965
331 Subwerkgroep E, research en documentatie ten behoeve van 

arbeidsmarktpolitiek op lange termijn. 1964
332 Subwerkgroep F, artikelsgewijze beschouwing van bestaande 

wetgeving op het punt van de arbeidsbemiddeling, idem scholing. 
1964 - 1965

333 Subwerkgroep H, opvang dreigende omvangrijke werkvermindering 
(ontslagen). 1964

334 Subwerkgroep tot het opstellen van samenvattende beschouwingen
ten behoeve van grondslagen voor een Arbeidsvoorzieningswet. 
1965 - 1966

335 Subwerkgroep Beroepskeuzevoorlichting en Beroepenoriëntatie. 
1964 - 1965

336 Subwerkgroep Aanpassing wet plaatsing mindervalide 
arbeidskrachten. 1964 - 1965

337 Subwerkgroep I, arbeid van de gehuwde vrouw, arbeidsbemiddeling.
1964 - 1965

338 Subwerkgroep J, samenwerking overheid en bedrijfsleven. 1964
2.2.01.2 Noodwet arbeidsvoorziening

2.2.01.2 Noodwet arbeidsvoorziening

339-340 Stukken betreffende de Noodwet Arbeidsvoorziening.
1957 - 1970 2 omslagen
339 Voeren van dienstbesprekingen met de hoofdinspecteurs 

directeuren over de arbeidsvoorziening in buitengewone 
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omstandigheden. 1957 - 1962
340 Consequenties van de Nationale militaire veronderstelling 1960 voor het 

arbeidsvoorzieningsapparaat. 1960 - 1970
2.2.02 Arbeidsverhoudingen

2.2.02 ARBEIDSVERHOUDINGEN
2.2.02.1 Aanstelling

2.2.02.1 Aanstelling

341 Stukken betreffende het opstellen van richtlijnen over de toepassing van het 
zegelrecht op contracten van amusementskunstenaars.
1954 - 1963 1 omslag

342 Stukken betreffende het intrekken van aanstellingsvergunningen ingevolge art. 7 
BBA 1945 voor werkneemsters in het veenbedrijf.
1963 - 1966 1 omslag

2.2.02.2 Ontslag

2.2.02.2 Ontslag
2.2.02.2.1 Ontslagvergunningenbeleid

2.2.02.2.1 Ontslagvergunningenbeleid

345-347 Stukken betreffende de toepassing van art. 6 BBA 1945.
1956 - 1969 3 omslagen
345 Richtlijnen aan de HID's. 1956 - 1969
346 Jurisprudentie. 1960 - 1969
347 Voorschriften. 1963 - 1964

343 Stukken betreffende het instellen van een onderzoek naar de gevolgen van de niet-
ingewilligde verzoeken om ontslagvergunningen over de jaren 1956 en 1958 bij het 
GAB Amsterdam.
1959 - 1963 1 omslag

344 Stukken betreffende het opstellen van richtlijnen voor het verlenen van 
ontslagvergunningen in het kader van art. 6, BBA 1945 met betrekking tot de 
bouwvakstaking van maart 1960.
1960 1 omslag

348 Stukken betreffende het opstellen van richtlijnen voor het verlenen van een 
ontslagvergunning aan ongeschoolden die een opleiding op een RWP of CVV willen 
volgen.
1961 - 1962 1 omslag

2.2.02.2.2 Sectoraal

2.2.02.2.2 Sectoraal

349 Stukken betreffende het uitbrengen van advies aan de Staatssecretaris van OKW 
over ontheffing van art. 6, lid 1, BBA 1945 voor bepaalde categorieën kunstenaars.
1958 - 1964 1 omslag

350 Stukken betreffende het opstellen van voorschriften met betrekking tot het 
verlenen van ontslag in het onderwijs (o.a. Leiders en Hulppersoneel van 
Vormingsinstituten) in het kader van art. 2, BBA 1945.
1966 - 1968 1 omslag
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2.2.02.2.3 Individueel

2.2.02.2.3 Individueel

352 Stukken betreffende de behandeling van de ontslagaanvraag door de vereniging 
Katholieke Politie Bond St. Michael te Nijmegen voor de bestuurder C.Th.P. 
Leenders.
1960 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2036

351 Stukken betreffende het onderzoeken van de klachten van de Pastoor Bastiaansen 
Stichting te St. Willebrord betreffende het beleid bij het verlenen van ontslag aan 
pendelende arbeiders uit West Noord-Brabant.
1960 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2036

353-354 Stukken betreffende de ontslagvergunning van de arts P.J.P. Smeele.
1966 - 1969 2 omslagen
354 Repliek van De Vereniging Zusters van Liefde inzake het verzoek voor de 

ontslagvergunning. 1966
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2042

353 Behandeling van de ontslagvergunning door het Psychiatrisch 
Ziekenhuis Sancta Maria te Noordwijkerhout. 1966 - 1969
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2045

355 Stukken betreffende de behandeling van de ontslagaanvraag door de Stichting De 
Kindertehuizen der Zusters van het Arme Kind Jezus te Maastricht voor directeur P.F. 
Verdonck.
1967 - 1968 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2044

356 Stukken betreffende de dagvaarding van de heer A.J. van Esch, directeur van het 
GAB te Etten, betreffende de ontslagprocedure van GROKO N.V. te Zundert voor 
H.J.H. van den Broek.
1967 - 1969 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2045

357 Stukken betreffende de behandeling van de ontslagaanvraag van Sancta Maria voor 
pater A.N. Stringa.
1969 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2045

2.2.02.2.4 Collectief

2.2.02.2.4 Collectief

358 Stukken betreffende het voeren van overleg met de KLM over de afvloeiing en 
ontslag van personeel.
1961 - 1964 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2040

359 Stukken betreffende het aanvragen van een ontslagvergunning voor het personeel 
van de Stichting De Nederlandse Opera.
1965 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2041

360 Stukken betreffende de behandeling van de ontslagaanvraag van de 
omroepverenigingen AVRO en KRO voor respectievelijk 15 musici van De Zaaiers en 
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16 KRO-musici.
1966 - 1968 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2044

2.2.02.2.5 Statistiek

2.2.02.2.5 Statistiek

361 Statistische kwartaaloverzichten van de afgehandelde aanvragen om 
ontslagvergunning door het Centraal Bureau voor de Grafische Bedrijven in 
Nederland over de jaren 1960 - 1963.
1960 - 1964 1 omslag

362 Stukken betreffende de statistische overzichten over de afgehandelde aanvragen 
om ontslagvergunningen over de jaren 1960 - 1965.
1960 - 1966 1 omslag

363 Stukken betreffende het opstellen van voorschriften voor het samenstellen van de 
statistiek met betrekking tot de ingediende en afgehandelde aanvragen om 
toestemming tot ontslag.
1963 - 1968 1 omslag

364 Stukken betreffende de samengestelde statistische overzichten van ingediende 
aanvragen voor toestemming tot ontslag.
1964 - 1968 1 omslag

365 Overzichten van door het Centraal Bureau voor de Grafische Bedrijven 
afgehandelde aanvragen voor ontslagvergunningen.
1964 - 1969 1 omslag

366 Stukken betreffende de statistische overzichten over de afgehandelde aanvragen 
om ontslagvergunningen.
1966 - 1968 1 omslag

2.2.03 Werkgelegenheid en bestrijding werkloosheid

2.2.03 WERKGELEGENHEID EN BESTRIJDING WERKLOOSHEID
2.2.03.1 (Beleids)inhoudelijke en organisatorische aangelegenheden

2.2.03.1 (Beleids)inhoudelijke en organisatorische aangelegenheden

1083 Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan de totstandkoming van de 
Wet op de Ruimtelijke Ordening en de Overgangswet Ruimtelijke Ordening en 
Volkshuisvesting.
1950 - 1963 1 pak

1127 Stukken betreffende de opheffing van het Commissariaat voor de Werkgelegenheid
en nota's betreffende de activiteiten van het voormalig Bureau Werkgelegenheid.
1954 - 1963 omslag

369 Stukken betreffende de adviezen van de Centrale Economische Commissie over de 
werkloosheidsbestrijding.
1954 - 1968 1 pak

1084 Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan de totstandkoming van 
het ontwerp Vorderingswet 1958.
1957 - 1962 1 omslag
Van belang voor DG ARBVO onder andere: plotselinge catastrofale werkloosheid.
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367 Nota van de Rijksdienst van het Nationale Plan over de toekomstige spreiding van 
de werkgelegenheid in Nederland tussen 1980 en 2000.
1965 1 omslag

368 Stukken betreffende het voeren van overleg met het Ministerie van EZ over de 
samenwerking ten aanzien van het werkgelegenheids- en 
arbeidsvoorzieningsbeleid.
1965 - 1967 1 omslag

376 Nota over de geschiedenis van de werkloosheidsbestrijding van voor 1797 tot 1965.
1966 1 omslag

1196 Nota's betreffende de mogelijke gevolgen van staking, met name ten aanzien van 
het werktijdsverkortings- en overwerkbeleid.
1966 1 omslag

1128 Stukken betreffende het verplaatsen van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds 
van 's-Gravenhage naar Heerlen in het kader van de Spreiding van Rijksdiensten.
1966 - 1967 1 omslag

377 Rapport van een onderzoek naar de gevolgen van de technische ontwikkeling in de 
Baksteenindustrie door het Ministerie van SZV.
1967 1 omslag

370 Nota inzake het te voeren loon- en werkgelegenheidsbeleid van 20 mei 1968, 
afschrift.

1 omslag
2.2.03.2 Onderzoek

2.2.03.2 Onderzoek

371 Stukken betreffende het opzetten van een onderzoek naar de invloed van de 
televisie op de werkgelegenheid.
1959 - 1961 1 omslag

372 Rapport van de Commissie belast met het onderzoek betreffende de positie van de 
schippers van kleine schepen in het noorden van het land.
1963 1 omslag

373 Samenvatting van een in Zweden verschenen rapport over de huidige en 
toekomstige werkgelegenheidspolitiek aldaar.
1964 1 omslag

374-375 Stukken betreffende het opzetten van een onderzoek van de OESO over de 
werkgelegenheid in Nederland.
1964 - 1968 2 omslagen
374 Aanbevelingen en toepassingen. 1964 - 1968
375 Onderzoeksrapporten. 1966 - 1967

2.2.03.3. Ontginningsmaatschappijen

2.2.03.3. Ontginningsmaatschappijen

378-384 Stukken betreffende de ontginningsmaatschappij De Drie Provinciën.
1942 - 1970 7 omslagen
379 Jaarverslagen van De Drie Provinciën. 1942 - 1965
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378 Statuten. 1951 - 1963
382 Ontginning van verschillende locaties in Friesland, Drenthe en 

Limburg. 1958 - 1966
381 Vervening van het object Amsterdamse Veld. 1962 - 1968
380 Reorganisatie van de NV ontginningsmaatschappij. 1963 - 1964
383 Vrijwillige ruilverkaveling St. Johannesgasterveenpolder. 1963 - 1970
384 Liquidatie van de NV De Drie Provinciën. 1968

385-389 Stukken betreffende de ontginningsmaatschappij het Land van Vollenhove.
1955 - 1972 5 omslagen
385 Bijdrage van de kosten voor de aanleg van kanaal Steenwijk-

Ossenzijl. 1955 - 1968
386 Vergaderverslagen van de Commissie van Advies voor het Land van 

Vollenhove. 1960 - 1963
387 Rapport Afhouding en afwikkeling van de ontginningswerken van de 

Commissie van Advies voor het Land van Vollenhove. 1961 - 1963
388 Inkrimping van werkzaamheden naar aanleiding van het rapport 

Hellinga. 1962 - 1964
389 Liquidatie en beëindiging participantencontract. 1967 - 1972

390 Stukken betreffende het opstellen van begrotingen en voorberekende 
manuurkosten voor landaanwinningswerken.
1963 - 1969 1 omslag

391 Stukken betreffende de liquidatie van de ontginningsmaatschappij NV Overijssel.
1966 - 1969 1 omslag

2.2.03.4 Aanvullende werkgelegenheid

2.2.03.4 Aanvullende werkgelegenheid
2.2.03.4.01 Beleid

2.2.03.4.01 Beleid

392 Stukken betreffende het wijzigen van de Onteigeningswet ten behoeve van een 
snellere onteigeningsprocedure in het belang van de verruiming van de 
werkgelegenheid.
1953 - 1966 1 omslag

394, 1129-1134
Stukken betreffende de totstandkoming van richtlijnen, criteria en voorschriften 
voor de uitvoering van aanvullende (civieltechnische) werken.
1957 - 1969 7 omslagen
1129 Bemiddeling naar en onttrekken van arbeidskrachten aan objecten 

voor AW. 1957 - 1969
1130 Ontslag van AW-arbeiders. 1959 - 1960
394 Arbeidsvoorzieningsvoorschriften en sluiting aanvullende 

werkgelegenheid, met als gevolg Tweede Kamervragen van de heer 
Kikkert. 1960

1131 Verbreken van de arbeidsverhouding door AW-arbeiders zonder 
inachtneming van de geldende opzegtermijn. 1960

1132 Continuering van het dienstverband in verband met het afmaken 
van werk. 1960 - 1961

1133 Sluiting van aanvullende werken met en zonder huisvesting. 1960 - 
1963

1134 Subsidiëring van kosten van grondaankopen. 1963 - 1969
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393 Stukken betreffende het opstellen van voorschriften voor het samenstellen van 
maandrapporten door de hoofden van de districten voor de Aanvullende 
Civieltechnische Werken.
1959 - 1960

395 Brief van de DG over de hoofden DACW inzake de controle op de objecten.
1961 1 stuk

396 Nota (tweede) inzake de omvang, spreiding en aard van de voorraden aanvullende 
werken, ter bestrijding van verschillende vormen van werkloosheid.
1962 1 omslag

397 Rapport Aanvullende Werkgelegenheid van de Wiardi Beckmann Stichting te 
Amsterdam.
1962 1 omslag

398 Rapport omtrent de wijziging van het Aanvullende Werkgelegenheidsbeleid.
1964 1 stuk

399 Rapport Arbeid op de AW objecten in opdracht van de Koninklijke Nederlandse 
Heidemaatschappij te Amsterdam.
1967 1 omslag

400 Stukken betreffende de bespreking van het interim-advies van de SER over het 
Aanvullende Werkgelegenheidsbesluit.
1967 - 1968 1 omslag

401 Stukken betreffende het voeren van overleg met de VNG over de inschakeling van 
gemeenten bij de uitvoering van aanvullende werken.
1968 1 omslag

2.2.03.4.02 Arbeiderskampen

2.2.03.4.02 Arbeiderskampen

402 Stukken betreffende het opstellen van voorschriften voor het arbeiderskampbeheer
en administratie.
1954 - 1962 1 omslag

403 Stukken betreffende het overleg met het Ministerie van Financiën over de 
exploitatie en huisvesting van Arbeiderskampen.
1963 - 1967 1 omslag

2.2.03.4.03 Werkgelegenheidsprogramma's

2.2.03.4.03 Werkgelegenheidsprogramma's

404-409 Stukken betreffende het opstellen van een extra werkgelegenheidsprogramma 
voor de jaren 1960 - 1969.
1959 - 1969 6 omslagen
404 Voor het jaar 1960.
405 Voor de jaren 1961 - 1962.
406 Voor de jaren 1963 - 1964.
407 Voor de jaren 1965 - 1966.
408 Voor het jaar 1967.
409 Voor de jaren 1968 - 1969.
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1136 Stukken betreffende de uitvoering van het programma aanvullende 
werkgelegenheidsprojecten voor de jaren 1968 en 1969.

1 pak
2.2.03.4.04 Mechanisatie

2.2.03.4.04 Mechanisatie

410 Stukken betreffende de behandeling van klachten omtrent de nadelen van 
gemechaniseerde en materiaalintensieve werken.
1955 - 1968 1 omslag

411 Stukken betreffende de beantwoording van Kamervragen over de beperking van 
mechanische hulpmiddelen bij de uitvoering van aanvullende werken.
1965 - 1967 1 omslag

2.2.03.4.05 Commissies

2.2.03.4.05 Commissies

413-416, 1119-1126
Stukken betreffende de instelling, samenstelling en vergaderstukken van het 
Coördinatiecollege voor Openbare Werken (COW).
1950 - 1969 12 omslagen
1119 Instelling en samenstelling. 1950 - 1952

413-416, 1121-1126
Vergaderstukken. 1950 - 1969
1121 1950-1953
1122 1954-1955
1123 1956
1124 1957
1125 1958
1126 1959
413 1960
414 1961-1963
415 1964-1967
416 1968 - 1969

1120 Instelling, vergaderstukken en rapportage van de uit het COW 
gevormde werkcommissie voor onderzoek naar de mogelijkheden 
tot verruiming van de werkgelegenheid in Zeeland en op Goeree-
Overflakkee. 1958 - 1960

1200 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van richtlijnen betreffende 
de inschakeling van en samenwerking met de Provinciale Commissies voor de 
Werkgelegenheid.
1954 - 1964 1 omslag

1176 Notulen van vergaderingen van de Centrale Commissie voor Werkzaamheden 
Sociale Ambtenaren.
1955 - 1956 1 omslag

417 Stukken betreffende de instelling, de opheffing en het uitbrengen van rapporten 
van de "Commissie bestemming woeste gronden".
1961 - 1967 1 omslag
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2.2.03.4.06 Subsidiëring

2.2.03.4.06 Subsidiëring

418 Stukken betreffende het verstrekken van renteloze voorschotten aan de gemeenten
Ooststellingwerf, Rolde en Oosterhesselen ten behoeve van de uitvoering van 
werken.
1954 - 1961 1 omslag

419 Stukken betreffende het opstellen van procedures voor de subsidiëring van 
aanvullende werken door inschakeling van aannemers.
1956 - 1967 1 omslag

420 Stukken betreffende het opstellen van een regeling voor de subsidiëring van de 
directiekosten van aannemerswerken in het kader van de voorbereiding van ACW-
objecten.
1956 - 1970 1 omslag

422-424 Stukken betreffende de declaraties aan het ESF, over de uitgaven van scholing en 
verplaatsing van werkloze werknemers.
1958 - 1968 3 omslagen
422 Over de scholingsjaren 1958 - 1962.
423 Over de scholingsjaren 1963 - 1965.
424 Over de scholingsjaren 1966 - 1968.

425-426 Stukken betreffende de overzichten van de ingediende aanvragen om subsidie bij 
het ESF.
1958 - 1969 2 omslagen
425 Over de scholingsjaren 1958 - 1963.
426 Over de scholingsjaren 1964 - 1969.

432 Stukken betreffende het verlenen van subsidie aan de AW-objecten van 
Staatsbosbeheer.
1959 - 1966 1 omslag

427-429 Stukken betreffende de premie- en prijsreductieregeling Bevordering Industrialisatie 
Ontwikkelingskernen.
1959 - 1968 3 omslagen
427 Voorschriften. 1959 - 1968
429 Overzichten van de resultaten voor de werkgelegenheid. 1960 - 1968
428 Uitvoering. 1962

430 Stukken betreffende het opstellen van richtlijnen voor de coördinatie van de 
subsidiëring van de recreatie-objecten.
1959 - 1969 1 omslag

431 Stukken betreffende het opstellen van richtlijnen voor de subsidiëring van 
voorbereidingskosten van AW-objecten.
1960 - 1963 1 omslag

421 Stukken betreffende de financiële jaarverslagen, met als titel Bijdragen ten behoeve 
van Aanvullende Werken, over de jaren 1958 - 1964.
1960 - 1965 1 pak

433 Nota inzake het geven van een overzicht van de documentatie over de 
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gesubsidieerde werken voor de DUW, DACW en de AW.
1961 1 stuk

434 Stukken betreffende het subsidiëren van Aanvullende Werken voor lagere 
publiekrechtelijke lichamen door bemiddeling van de DACW.
1962 - 1965 1 omslag

435 Stukken betreffende het opstellen van een nota naar aanleiding van het bezwaar 
van het Ministerie van Financiën tegen het verlenen van subsidies in de kosten van 
de voorbereiding van aanvullende werken.
1963 - 1966 1 omslag

436 Handleiding voor de beoordeling van aanvragen voor subsidie in de 
voorbereidings- of uitvoeringskosten van ACW of RAW, alsmede de controle op de 
werken.
1965 1 pak

2.2.03.4.07 Categoraal

2.2.03.4.07 Categoraal

437 Stukken betreffende het aanbieden van het rapport "Binding Jeugdige 
Landarbeiders" door de Commissie Binding Jeugdige Landarbeiders.
1960 1 omslag

438 Stukken betreffende het inschakelen van het bedrijf Tuin- en Cultuurtechnisch 
bureau De Enk in De Steeg (Gelderland), als Uitvoerend Lichaam bij voorbereiding 
van een schoolsportveld in de gemeente Zundert.
1965 - 1966 1 omslag

439 Stukken betreffende het opstellen van een sociale werkvoorzieningsregeling voor 
het oprichten van administratieve centra voor hoofdarbeiders.
1967 1 omslag

440 Stukken betreffende het samenstellen, in overleg met de Staatssecretaris van 
Onderwijs en Wetenschappen, van de nota Bestrijding van de jeugdwerkloosheid voor 
de behandeling in de ministerraad.
1967 - 1968 1 omslag

441 Rapporten en nota's inzake de bijzondere overheidsmaatregelen die zijn getroffen 
in Nederland ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid in de jaren 1967 en 1968, 
1969. Afschriften.
1967 - 1969 1 omslag

443 Stukken betreffende het adviseren van de minister over de bestrijding 
jeugdwerkloosheid.
1967 - 1969 1 omslag

442 Stukken betreffende het opstellen van de regeling Werkloze leerlingen in de bouw in 
het kader van de bestrijding van de jeugdwerkloosheid.
1967 - 1969 1 omslag

445 Rapport van een onderzoek naar de houding van werkgevers ten aanzien van 
gehandicapten in kleine en middelgrote bedrijven door het Instituut voor 
Psychologisch Marktonderzoek NV.
1969 1 stuk
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444 Stukken betreffende de (experimentele) tewerkstelling van oudere werknemers bij 
NV Malemeijer te Hengelo met een bijdrage van 35% in de loonkosten.
1969 1 omslag

2.2.03.4.08 Naar gebied

2.2.03.4.08 Naar gebied

446 Stukken betreffende de instelling (1953) en opheffing (1969) van de "Stichting 
Linthorst Homanpolder" in het kader van de overeenkomst (1946) tussen de 
directeur van de Rijksdienst voor de Uitvoering van Werken (DVW) en het 
waterschap "De Linthorst Homanpolder".
1946 - 1969 1 omslag

447 Stukken betreffende de bestemming van de Twiske-polder in Noord-Holland voor 
aanvullende werkgelegenheid.
1955 - 1960 1 omslag

448 Stukken betreffende het aankopen van diverse gronden (waaronder de polder 
Kalenberg-Oost en de Schut- en Graftkampen in Overijssel) ten behoeve van de 
tewerkstelling van arbeiders op te ontginnen gronden.
1955 - 1961 1 omslag

449 Stukken betreffende het voeren van overleg met het Ministerie van Verkeer en 
waterstaat over de inpoldering van de Lauwerszee in het kader van de aanvullende 
werkgelegenheid.
1958 - 1960 1 omslag

450 Notities betreffende de arbeidsmarkt in de Twentse textielindustrie.
1964 1 omslag

2.2.03.4.09 Bemiddeling

2.2.03.4.09 Bemiddeling

451 Stukken betreffende het opstellen van richtlijnen voor een medische keuring bij de 
tewerkstelling van mindervaliden op beschuttende werkplaatsen.
1956 - 1966 1 omslag

452 Stukken betreffende het opstellen van richtlijnen van toelating en handhaving van 
arbeiders op AW.
1960 - 1961 1 omslag

453 Stukken betreffende het opstellen van richtlijnen voor de toelating van 
landarbeiders op de Aanvullende Werkgelegenheid.
1960 - 1966 1 omslag

454 Stukken betreffende het naleven van de voorschriften voor de keuringen van de 
Rijksoverheid te plaatsen mindervalide arbeidskrachten.
1960 - 1968 1 omslag

455-456 Stukken betreffende de bemiddeling van personeel in de metaalindustrie.
1964 - 1968 2 omslagen
455 Personeel van NV Van Heijst. 1964 - 1968
456 Personeel van NV Demka Staalfabrieken te Utrecht. 1965 - 1967

457-458 Stukken betreffende de bemiddeling van personeel in de textielindustrie.
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1965 - 1968 2 omslagen
457 Personeel van Ankersmit Textielbedrijven N.V. te Deventer. 1965 - 

1966
458 Personeel van Van Heek en Co. te Enschede. 1967 - 1968

2.2.03.4.10 Arbeidsvoorwaarden

2.2.03.4.10 Arbeidsvoorwaarden

459 Stukken betreffende het voeren van overleg met de NV Grontmij en de Nederlandse
Heidemaatschappij over de CAO voor de Landaanwinningswerken.
1960 1 omslag

2.2.03.4.11 Sectoraal

2.2.03.4.11 Sectoraal

460 Stukken betreffende het opstellen van een regeling voor arbeiders in de 
steenfabrieken in het kader van de AW.
1959 - 1960 1 omslag

461 Stukken betreffende het uitvoeren in AW-verband van werkzaamheden in de 
administratieve dienstensector.
1967 - 1969 1 omslag

2.2.03.4.12 Sociale werkvoorziening

2.2.03.4.12 Sociale werkvoorziening

462-465 Stukken betreffende de sociale werkvoorziening.
1961 - 1970 4 omslagen
462 Uitvoering van de sociale werkvoorzieningsregeling door de GAB's. 

1961 - 1965
463 Starten van de samenwerking met de DG CSV inzake de sociale 

werkvoorziening. 1965
464 Vergaderverslagen van de werkgroep "Samenwerking 

Complementaire Sociale Voorzieningen (CSV) en 
Arbeidsvoorziening". 1965 - 1966

465 Vergaderverslagen van de Werkgroep Contactcommissie DG ARBVO 
(een samenwerking tussen de DG voor de Complementaire Sociale 
Voorzieningen en de Arbeidsvoorziening). 1967 - 1970

2.2.03.4.13 Statistiek

2.2.03.4.13 Statistiek

475 Stukken betreffende het opstellen van voorschriften voor de statistiek van, de aan 
bedrijfsverenigingen toegezonden bezwaarschriften en kennisgevingen.
1954 - 1968 1 omslag

466-468 Stukken betreffende de voorschriften voor de statistiek over de 
personeelsbezetting in de bouw en de werkzame arbeiders op de door de GAB's 
gestelde bouwobjecten.
1956 - 1964 3 omslagen
466 Opstellen van voorschriften. 1956 - 1964
467 Statistische overzichten over 1959-1961. 1959 - 1961
468 Statistische overzichten over 1962-1963. 1962 - 1963

473 Stukken betreffende het interpreteren van de statistiek betreffende de 
bezwaarschriften en kennisgevingen in het kader van de WW.
1959 - 1969 1 omslag
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474 Gegevensoverzichten voor het CBS van het aantal ingeschreven arbeiders op 
objecten voor aanvullende werkgelegenheid volgens leeftijd en duur der 
inschrijving.
1963 - 1969 1 omslag

469-472 Stukken betreffende de gecombineerde overzichten van de bouwvaktelling van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek en het DG ARBVO.
1964 - 1969 4 omslagen
469 1964
470 1965
471 1966
472 1967-1969

2.2.03.5 Tewerkstelling van vreemdelingen

2.2.03.5 Tewerkstelling van vreemdelingen
2.2.03.5.1 Wet- en regelgeving

2.2.03.5.1 Wet- en regelgeving

476-480 Stukken betreffende de Wet arbeidsvergunning vreemdelingen (houdende regelen 
met betrekking tot het verrichten van arbeid door vreemdelingen).
1957 - 1969 5 omslagen
476 Voorbereiding van de Wet. 1957 - 1964
477 Instellen en opheffen van de Werkgroep "voorbereiding 

wetsontwerp werkvergunningen buitenlandse arbeidskrachten". 
1959 - 1963

478 Totstandkoming van de Wet. 1962 - 1965
479 Plaatsen van de Wet van 20 februari 1964 in de Staatscourant. 1964
480 Voorbereiden van de Algemene maatregelen van bestuur van de Wet

van 20 februari 1964. 1965 - 1969

482 Brief van de HID's over het gebruik van de gewijzigde formulieren bij het 
verstrekken van werkvergunningen voor vreemdelingen.
1960 1 stuk

481 Stukken betreffende het opgeven van in Nederland werkende Duitsers in dienst van
Duitse werkgevers in verband met de sociale verzekeringen.
1960 1 omslag

483 Koninklijke besluiten inzake het verlengen van de uitvoering van artikel 2 van de 
Wet van 16 mei 1934 tot regeling van het verrichten van arbeid door vreemdelingen 
(nr. 44: Toevoeging vrijstelling zakenlieden, monteurs of technici, landsbedienden, 
personen werkzaam in het internationaal verkeer en houders van lezingen) in het 
kader van de toevoeging van beroepsgroepen.
1960 - 1968 1 omslag

484-485 Stukken betreffende het opstellen van voorschriften inzake het verlenen van 
arbeidsvergunningen.
1962 - 1970 2 omslagen
485 Aan werknemers uit de EEG-landen. 1962 - 1966
484 Aan vreemdelingen. 1964 - 1970

2.2.03.5.2 Sectoraal

2.2.03.5.2 Sectoraal

486 Stukken betreffende het opstellen en wijzigen van de 
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uitwisselingsboventalligheids- en percentageregeling per etablissement 
buitenlandse amusementskunstenaars (musici).
1954 - 1963 1 omslag

487 Stukken betreffende het opheffen van het uitwisselingsproject bij het 
toelatingsbeleid voor buitenlandse amusementsbedrijven (circussen en ijsrevues).
1959 - 1968 1 omslag

488 Stukken betreffende de toelating van het Russisch Staatscircus en de weigering van 
de verlenging van de werkvergunning ten behoeve van optreden Hilversum.
1960 - 1961 1 omslag

489 Stukken betreffende het opstellen van een nieuwe regeling voor het verlenen van 
werkvergunningen voor buitenlandse artiesten en musici.
1964 - 1968 1 omslag

2.2.03.5.3 Per nationaliteit

2.2.03.5.3 Per nationaliteit

490 Stukken betreffende het overleg met het Ministerie van Justitie (Afdeling 
Vreemdelingenzaken) over het toelatingsbeleid Chinees personeel voor de horeca-
sector naar aanleiding van het verzoek van het Twee Kamerlid Van Rijckevorsel om 
werkvergunningen te verlenen aan vier Chinese koks.
1955 - 1960 1 omslag

491 Stukken betreffende het verlenen van werkvergunningen voor Duitsers uit vroeger 
geannexeerde gebieden in het kader van het in werking treden van het 
Grensverdrag met Duitsland.
1959 - 1963 1 omslag

2.2.03.5.4 Statistiek

2.2.03.5.4 Statistiek

492 Stukken betreffende het opstellen van voorschriften over de statistiek betreffende 
de plaatsing van werkloze arbeidskrachten in het kader van het België-Nederland-
Luxemburg (BNC) compensatiesysteem.
1960 - 1968 1 omslag

493-494 Stukken betreffende de statistische overzichten met betrekking tot het aantal 
geldige werkvergunningen ten behoeve van buitenlandse arbeidskrachten.
1960 - 1969 2 omslagen
493 1960-1968
494 1969

495 Stukken betreffende de analyse van de statistische overzichten betreffende de 
werkloze buitenlandse werknemers.
1965 - 1968 1 omslag

2.2.03.6 Verplaatsing van arbeidskrachten

2.2.03.6 Verplaatsing van arbeidskrachten

496 Stukken betreffende de studiecommissie Mobiele Eenheden voor huisvesting van 
arbeiders.
1958 - 1961 1 omslag

497 Stukken betreffende het opstellen van een verplaatsingskostenregeling voor 
arbeiders voor de periode 1960.
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1958 - 1962 1 omslag

498 Stukken betreffende de herziening en speciale toepassing van de 
verplaatsingskostenregeling over het jaar1960 voor de personen die door de 
uitvoering van de Delta-werken getroffen worden.
1960 - 1964 1 omslag

499 Stukken betreffende het opstellen van een verplaatsingskostenregeling voor 
arbeiders voor de periode 1965.
1963 - 1967 1 omslag

2.2.03.7 Ontlasting arbeidsmarkt

2.2.03.7 Ontlasting arbeidsmarkt

500 Stukken betreffende het ten uitvoer brengen van het SER-advies over een 
arbeidsverbod voor 14-jarigen en de vormingsplicht voor jeugdigen.
1962 - 1966 1 omslag

2.2.03.8 Bestrijding werkloosheid in bepaalde beroepen en bedrijfstakken

2.2.03.8 Bestrijding werkloosheid in bepaalde beroepen en bedrijfstakken

501 Stukken betreffende de oprichting (1934) en opheffing van de NV Verkoopkantoor 
Fabrieksturf in Assen.
1935 - 1963 1 omslag

502 Stukken betreffende het navolgen van de beroepsbescherming voor 
amusementskunstenaar.
1947 - 1968 1 omslag

503 Stukken betreffende het uitkeren van subsidies aan zelfstandige 
suikerraffinaderijen.
1954 - 1965 1 omslag

504 Stukken betreffende het opstellen van een steunregeling voor de werkgelegenheid 
in de vlasindustrie.
1957 - 1966 1 omslag

508 Stukken betreffende het kolonisatiebeleid ten aanzien van de 
bedrijfsgroottestructuur van de Nederlandse landbouw in de nieuwe 
domeingronden van de IJsselmeerpolders.
1959 - 1960 1 omslag

505-506 Stukken betreffende de Commissie van Advies voor Fabrieksturfaangelegenheden.
1959 - 1965 2 omslagen
506 Instelling, benoeming en opheffing. 1959 - 1965
505 Vergaderverslagen. 1961 - 1964

507 Stukken betreffende de overzichten van de subsidieverlening voor de productie van
fabrieksturf.
1959 - 1967 1 omslag

509 Stukken betreffende het onderzoek naar de herkomst van de mannelijke 
werknemers in de industrie in de provincie Groningen.
1960 1 omslag

510 Stukken betreffende het aanvragen van een bestoppingsregeling in het kader van 
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het toezicht op de uitvoering van de subsidieregeling fabrieksturf.
1960 - 1961 1 omslag

511 Rapporten van het GAB en RAB over de werkgelegenheidssituatie in de 
aardappelmeelindustrie.
1960 - 1963 1 omslag

512-514 Stukken betreffende het herinvoeren van de subsidieregeling "schilderwerk in de 
wintermaanden".
1961 - 1969 3 omslagen
512 Overleg met het Bedrijfsschap Schildersbedrijf. 1961
513 Voor de periode 1967 - 1968.
514 Voor de periode 1968 - 1969.

515 Stukken betreffende het regelen van een tegemoetkoming in schade, die ontstaan 
in door de Deltawerken in Zeeuwse- en Zuid-Hollandse vissersplaatsen, via de 
collectieve voorzieningen.
1962 1 omslag

516 Stukken betreffende het onderzoeken van de invloed van de aardgaswinning op het
Nederlandse arbeidsvoorzieningsbeleid in het kader van een tekort aan 
gespecialiseerd personeel.
1963 - 1964 1 omslag

517 Stukken betreffende de instelling van een reconversiefonds voor ondernemers die 
omschakelen naar andere producten ter voorkoming van werkloosheid.
1964 1 stuk

518 Stukken betreffende het afvloeien van het personeel in de mijnindustrie in het 
kader van de werkgelegenheidssituatie in Limburg.
1964 - 1969 1 omslag

519-524 Stukken betreffende de uitvoering van het werkgelegenheidsbeleid in de 
provincies.
1965 - 1969 6 omslagen
524 Groningen. 1965 - 1968
520 Drenthe. 1967 - 1968
523 Gelderland. 1967 - 1968
519 Noord-Brabant. 1967 - 1968
522 Overijssel. 1967 - 1968
521 Limburg. 1968 - 1969

525-528 Stukken betreffende het uitbrengen van rapporteringen over de 
werkgelegenheidssituatie in Zuid-Limburg.
1965 - 1969 4 omslagen
525 454. 1965 - 1966
526 453. 1967
527 448. 1968
528 449. 1969

529-530 Stukken betreffende het uitvoeren van het Arbeidsvoorzieningsbeleid in Limburg.
1965 - 1969 2 omslagen
529 1e Nota Mijnindustrie en Industriële Herstructurering Zuid-Limburg .1965 - 

1967
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530 2e Nota Mijnindustrie en Industriële Herstructurering Zuid-Limburg. 1969

531 Stukken betreffende de vermindering van het werkaanbod ten behoeve van oudere
artiesten en musici, door de subcommissie va Advies voor het Amusement, in het 
kader van de SER-nota.
1966 1 omslag

532 Stukken betreffende het opstellen van een subsidieregeling voor het stimuleren van
particuliere woningbouw en woningverbetering.
1967 - 1969 1 omslag

533 Stukken betreffende het voeren van overleg met de Mijnindustrieraad over het 
afvloeien van personeel in de mijnindustrie in Limburg.
1967 - 1971 1 omslag

534 Onderzoeksrapport Sociale herstructurering (aanpassingsonderzoek bij ex-mijnpersoneel 
aan de nieuwe werksituatie in de Chemische Bedrijven) van de Afdeling Personeelresearch, 
in het kader van de werkgelegenheid in Limburg.
1968 1 omslag

535 Stukken betreffende het opstellen van een adviesnota aan de Minister van SZW 
over het eindrapport Coördinatie inkrimping Nederlandse mijnindustrie van de 
Commissie inzake coördinatie ten aanzien van de gevolgen van de mijnsluiting.
1968 - 1969 1 omslag

2.2.04 Scholing, herscholing en omscholing

2.2.04 SCHOLING, HERSCHOLING EN OMSCHOLING
2.2.04.1 (Beleids)inhoudelijke aangelegenheden

2.2.04.1 (Beleids)inhoudelijke aangelegenheden

1197 Stukken betreffende het verstrekken van richtlijnen ten behoeve van de 
hoofdinspecteurs-directeuren voor de Arbeidsvoorziening over de toepassing van 
de van kracht zijnde bepalingen ten aanzien van het toekennen van 
rijksstudietoelagen.
1958 1 omslag

536-537 Stukken betreffende het adviseren van de Minister SZV ten behoeve van Algemene 
beginselen voor de toepassing van een gemeenschappelijk beleid met betrekking tot de 
beroepsopleiding, in het kader van artikel 128 van het EEG-verdrag.
1959 - 1963 2 omslagen
537 1959-1961
536 1962-1963

538 Stukken betreffende het opstellen van voorschriften voor het onderzoeken van de 
resultaten van een voltooide scholing op de RWP en in de bedrijven.
1960 - 1962 1 omslag

539 Stukken betreffende het opstellen van een scholingsregeling van Italiaanse 
arbeiders, gedeeltelijk in Italië en Nederland, voor het Nederlands bedrijfsleven, 
onder auspiciën van de EEG.
1960 - 1963 1 omslag

540 Stukken betreffende het bespreken van de kritiek op het functioneren van de 
Afdeling Vakopleiding van het RAB tijdens de jaarvergadering van de directeuren 
RWP.
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1963 1 omslag

541 Stukken betreffende de instelling en vergaderingen van de Werkgroep 
Leergangdelen voor de CVV's.
1963 - 1968 1 omslag

542 Stukken betreffende het onderzoeken van de toekomstige scholingsbehoefte aan 
de CVV's.
1964 - 1967 1 omslag

543 Stukken betreffende de behandeling van de nota De noodzaak en de mogelijkheid tot 
vergroting van de doelmatigheid en de flexibiliteit van het landelijk apparaat voor de 
vakopleiding door de directeur-generaal voor de Arbeidsvoorziening.
1968 1 omslag

2.2.04.2 Handboeken en brochures

2.2.04.2 Handboeken en brochures

544-545 Stukken betreffende de Arbeidstechnische vooroefening (Artevo) op de CVV's.
1960 1 deel en 1 omslag
544 Handboek Arbeidstechnische vooroefeningen (Artevo). 1960, deel
545 Uitgeven van het handboek Arbeidstechnische vooroefeningen 

(Artevo). 1960

546 Stukken betreffende het uitgeven van de handleiding voor de CVV.
1963 1 omslag

547 Stukken betreffende het uitgeven van de brochure Vakopleiding voor Volwassenen in 
het Nederlands en Engels.
1963 - 1964 1 omslag

2.2.04.3 Hulp aan Suriname

2.2.04.3 Hulp aan Suriname

548 Stukken betreffende het uitbrengen van advies aan de Directoraat-Generaal voor 
de Arbeidsvoorziening door de heer Hillanius, hoofd Afdeling Vakopleiding, na 
bezoek in mei 1960 aan Suriname in het kader van de oprichting Werkplaats 
Vakopleiding.
1960 1 omslag

549 Stukken betreffende het opzetten van de hulpverlening bij de oprichting van een 
CVV in Suriname.
1961 - 1968 1 omslag

2.2.04.4 Onderzoek

2.2.04.4 Onderzoek

550 Stukken betreffende het onderzoek van conjuncturele problemen in de 
arbeidsvoorziening met betrekking tot de scholing van arbeidskrachten door een 
werkgroep van de Commissie Sociale Zaken van de EEG.
1960 - 1961 1 omslag

2.2.04.5 Sectoraal

2.2.04.5 Sectoraal

551 Stukken betreffende het aanpassen van de duur van de opleiding griendhakkers in 
het GAB Deventer.
1959 - 1960 1 omslag



50 SoZa / DG Arbeidsvoorziening 1956-1969 2.15.61

552-554 Stukken betreffende de tijdelijke tewerkstelling van cursisten in het vrije bedrijf.
1959 - 1966 3 omslagen
552 Rapporteren over de proef, bij het RWP Bergen op Zoom, tijdens hun

opleiding. 1959 - 1960
553 Uitbreiden van de proef in de CVV Apeldoorn, Emmen, Heerlen en 

Den Bosch. 1960 - 1964
554 Opzetten van een proef-stage voor de cursisten van de opleiding 

loodgieter te CVV Rotterdam (Gawalo). 1964 - 1966

555 Stukken betreffende de toepassing van de trainingstoeslagregeling bij scholing in 
een bedrijf in de grafische sector.
1959 - 1969 1 omslag

556 Stukken betreffende de instelling van de stichting Bevordering Vakbekwaamheid 
Werkloze Horecawerknemers in Den Haag en omgeving, door het GAB Den Haag.
1966 - 1970 1 omslag

557 Stukken betreffende het uitbrengen van het advies Organisatie Bijscholing Agrarische 
Werknemers door de ad hoc werkgroep die bestaat uit functionarissen van SZV en 
Landbouw en Visserij.
1967 1 omslag

2.2.04.6 Categoraal

2.2.04.6 Categoraal

558 Stukken betreffende het onderzoeken van de noodzaak van scholingsmaatregelen 
voor oudere vrouwelijke arbeidskrachten.
1959 - 1969 1 omslag

559 Stukken betreffende het toepassen van de richtlijnen die gelden voor het volgen 
van theoriecursussen voor mindervalide militairen in verpleeginrichtingen.
1960 - 1962 1 omslag

560 Stukken betreffende de toepassing van de trainingstoeslagregeling voor jeugdigen, 
die deelnemen aan vormingswerk.
1968 - 1969 1 omslag

2.2.04.7 Op de CVV

2.2.04.7 Op de CVV
2.2.04.7.1 Instellen en uitbreiden van opleidingen

2.2.04.7.1 Instellen en uitbreiden van opleidingen

1140 Stukken betreffende de invoering van het vak lichamelijke oefeningen voor cursisten 
van de RWP.
1959 - 1960 1 omslag

561 Stukken betreffende het instellen van opleidingen op de CVV die afgeleid zijn van 
bestaande opleidingen maar één niveau (3) lager liggen.
1960 - 1962 1 omslag

562 Stukken betreffende de rapporteringen over de (om)scholing op de CVV's.
1961 - 1969 1 omslag

563 Stukken betreffende de uitbreiding van de opleidingen van het CVV Emmen.
1964 - 1968 1 omslag
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2.2.04.7.2. Vieringen

2.2.04.7.2. Vieringen

564 Stukken betreffende de viering van de 1.000e cursist die de opleiding voltooit in 
RWP Venlo en CVV Uden en de toelating van de 2.500e cursist in CVV Emmen.
1963 - 1968 1 omslag

565 Stukken betreffende de viering van de 70.000e geschoolde cursist van een CVV.
1967 1 omslag

2.2.04.7.3 Sectoraal

2.2.04.7.3 Sectoraal
2.2.04.7.3.1 Bouw

2.2.04.7.3.1 Bouw

566-572, 1146
Stukken betreffende het instellen, uitbreiden en opheffen van opleidingen en 
cursussen aan de CVV's en RWP'en.
1956 - 1970 8 omslagen
572 Instellen van de opleiding timmeren op de CVV's. 1956 - 1968
571 Instellen van de opleiding metselen op de CVV's. 1960 - 1968
568 Opheffing en wederinstelling van de schildercursussen te CVV 

Amsterdam. 1961 - 1969
1146 Instellen van een opleiding tot steenzetter te Harlingen. 1962 - 1966
570 Uitbreiden van de bouw-opleidingen van het CVV Emmen. 1964 - 

1968
566 Instellen van de applicatiecursus bedienen houtbewerkingsmachines 

aannemingsbedrijven voor werkloze bouwvakarbeiders en 
timmerlieden. 1967 - 1969

567 Instelling van een cursus betontimmeren in Oost-Brabant. 1968
569 Instellen van de opleiding Machinale houtbewerking. 1968 - 1970

573 Stukken betreffende het verlenen van toestemming voor het volgen van een 
metselcursus aan leerlingen van de Stichting voor Uitgebreid Technisch Onderwijs 
te Nijmegen op de Regionale Werkplaats Nijmegen.
1960 1 omslag

574-575 Stukken betreffende de Adviescommissie (Wat-Commissie) voor de 
bouwvakcursussen.
1960 - 1971 2 omslagen
574 Vergaderverslagen. 1960 - 1964
575 Herinstelling. 1966 - 1971

576-578 Stukken betreffende het verlenen van toestemming voor de bouw objecten met 
medewerking van cursisten.
1963 - 1966 3 omslagen
577 Woning ten behoeve van de Internationale Vakbeurs Modern Bouwen 

te Valkenburg door het CVV Heerlen. 1963
576 Buurthuis De Raaf te Uden. 1963 - 1965
578 Jeugdhuis te Volkel met medewerking van het CVV te Uden. 1966

579 Stukken betreffende het inschakelen van de CVV bij het geven van applicaties aan 
jeugdigen, werkzaam in het kader van het Leerlingstelsel Bouw.
1965 1 omslag
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2.2.04.7.3.2 Metaal

2.2.04.7.3.2 Metaal

580 Stukken betreffende het opstellen van exameneisen voor de opleidingen 
constructiebankwerken van de RWP.
1959 - 1963 1 omslag

581-586 Stukken betreffende het instellen, uitbreiden en opheffen van opleidingen en 
cursussen aan de CVV's en RWP'en.
1960 - 1972 6 omslagen
582 Instellen van een opleiding plaatwerker voor 

vliegtuigbouwbedrijven. 1960
583 Instelling van de cursus lood- en zinkwerker (opleiding Gawalo). 

1962 - 1969
586 Uitbreiding van elektro-technische scholingsmogelijkheden. 1965 - 

1969
584 Uitbreiden en hergroeperen van de metaalleergangen en 

opleidingscapaciteit van de CVV's in Zuid-Limburg. 1965 - 1972
581 Opzetten van een (metaal)scholingscursus op de CVV voor Italiaanse 

arbeidskrachten. 1966 - 1967
585 Instellen van de opleiding centrale verwarmingsmontage. 1968 - 

1969

587 Stukken betreffende het niet verlenen van bijscholing op een RWP van LTS-
leerlingen na het behalen van hun diploma.
1962 - 1963 1 omslag

588 Stukken betreffende het samenstelling van landelijke rapporten over de opname 
van LTS-leerlingen in het arbeidsproces.
1963 - 1964 1 omslag

589 Stukken betreffende het instellen van een regeling voor de scholing in de 
metaalberoepen van 16- tot 18-jarigen die werkzaam zijn in bedrijven aangesloten 
bij de FME-Noord-Nederland, op de CVV.
1964 - 1966 1 omslag

600 Stukken betreffende het aanpassen van de leerlingcapaciteit op het CVV Utrecht ten
behoeve van de leergang enkele opleiding elektromontage CVV Utrecht.
1967 1 omslag

590 Stukken betreffende het uitbrengen van een rapport aan de DG voor de 
Arbeidsvoorziening over het inschakelen in het arbeidsproces van LTS-abituriënten 
door de Werkgroep (met dezelfde naam).
1967 1 omslag

2.2.04.7.3.3 Landbouw

2.2.04.7.3.3 Landbouw

601 Stukken betreffende het opzetten van de praktijkcursussen Gebruik paarden, trekkers 
en werktuigen in het kader van de handvaardigheidscursus landarbeiders.
1957 - 1961 1 omslag

602 Stukken betreffende het opzetten van de opleiding voor de functie van leerkracht 
bij het Nederlandse lager landbouwonderwijs voor gerepatrieerde planters uit 
Indonesië.
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1958 - 1966 1 omslag

603 Stukken betreffende het instellen van een bijscholingsregeling voor agrarische 
werknemers.
1968 - 1969 1 omslag

2.2.04.7.4 Categoraal

2.2.04.7.4 Categoraal

604 Stukken betreffende het opstellen van richtlijnen voor de opleiding van 
gehandicapten op de CVV's.
1957 - 1963 1 omslag

605 Stukken betreffende het opstellen van voorschriften voor theoriecursussen ten 
behoeve van patiënten in verpleeginrichtingen in het kader van de decentralisatie 
en de inschakeling van de HID's.
1957 - 1963 1 omslag

606 Stukken betreffende de samenwerking met de Sociale Verzekeringsbank in het 
kader van de scholing op de RWP van de rentetrekkende ongevalsgetroffenen.
1959 - 1961 1 omslag

607 Stukken betreffende het uitbreiden van de theoriecursussen van thuiskurende 
t.b.c.-patiënten.
1960 1 omslag

608 Stukken betreffende het toepassen van de richtlijnen voor de theoriecursussen ten 
behoeve van de in verpleeginrichtingen verblijvende mindervaliden.
1960 - 1962 1 omslag

609 Stukken betreffende het uitbrengen van rapporteringen over de bezoeken aan het 
Sanatorium te Davos door ambtenaren RAB.
1960 - 1969 1 omslag

610 Stukken betreffende het ontwerpen van de interim studietoelageregeling voor 
mindervaliden en andere bijzondere arbeidszorgbehoevende patiënten.
1963 - 1965 1 omslag

2.2.04.7.5 Personeelsaangelegenheden

2.2.04.7.5 Personeelsaangelegenheden
2.2.04.7.5.1 Beleid

2.2.04.7.5.1 Beleid

1186 Stukken betreffende de totstandkoming van richtlijnen voor de directeuren van de 
CVV's met betrekking tot deelneming van (oud)cursisten van de centra aan 
examens en over uitreiking van getuigschriften en verklaringen van deelneming aan
de cursus.
1948 - 1967 1 omslag

611 Stukken betreffende het opstellen van een reglement CVV waarin uniformiteit 
wordt gebracht in de voorschriften voor de cursisten.
1962 - 1969 1 omslag

612 Stukken betreffende het onderzoeken naar de wijze waarop cursisten van de CVV 
bekend zijn geworden met deze opleidingsmogelijkheid.
1963 1 omslag
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613 Stukken betreffende het onderzoeken, door de Nederlandse Economische 
Hogeschool, van de sociale kenmerken van de cursisten op het CVV te Rotterdam.
1967 - 1968 1 omslag

2.2.04.7.5.2 Plaatsing en verwijdering

2.2.04.7.5.2 Plaatsing en verwijdering

614 Stukken betreffende het opstellen van voorschriften voor het plaatsen van 
cursisten op een CVV.
1949 - 1968 1 omslag

615 Stukken betreffende het verwijderen van cursisten van de RWP.
1959 - 1966 1 omslag

616 Stukken betreffende het opstellen van voorschriften voor het volgen van een 
tweede opleiding op een RWP na een voltooide scholing.
1959 - 1968 1 omslag

618 Circulaire ten aan zien van de te volgen procedure bij de scholing van mindervalide 
militairen.
1960 1 omslag

617 Stukken betreffende het inschakelen van sociale ambtenaren ter voorkoming van 
het voortijdig beëindigen van een opleiding door cursisten.
1960 - 1967 1 omslag

619-624, 1195
Stukken betreffende de toelating van cursisten.
1960 - 1969 7 omslagen
619 Ontwikkelen van een geschiktheidsonderzoek (selectie-testen via de 

zogenaamde batterijopstelling) ten behoeve van aspirant-cursisten 
over de periode 1960 - 1969. 1960 - 1969

624 Het intrekken van de regeling, voor het toelaten van Ambonezen, uit
1951. 1961 - 1963

622 Zelfstandige agrarische gezinsarbeidskrachten tot een deeltijd-
opleiding. 1962 - 1964

620 Opstellen van voorschriften voor dienstplichtigen. 1962 - 1966
623 Brief aan de HID's over cursisten die bijzondere zorg en/of aandacht 

behoeven, minuut en afschrift. 1963
621 Statenloze gerepatrieerde spijtoptanten. 1965
1195 Buitenlandse arbeidskrachten. 1965 - 1966

625 Stukken betreffende het behandelen van het verzoek van de Hogere 
Zeevaartschool om de (aspirant-)leerlingen van de Hogere Zeevaartschool een 
vooropleiding op het CVV te geven.
1963 1 omslag

626 Stukken betreffende het opstellen van een regeling voor de plaatsing van 
schoolverlaters op een CVV die geen uitkering volgens de Werkloosheidswet krijgen
uitgekeerd.
1967 - 1968 1 omslag
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2.2.04.7.5.3 Arbeidstijd en verlof

2.2.04.7.5.3 Arbeidstijd en verlof

1149 Stukken betreffende het opstellen en verstrekken van richtlijnen ten behoeve van 
de directeuren van de Regionale Werkplaatsen voor Vakopleiding van Volwassenen 
met betrekking tot het arbeidsverzuim van cursisten.
1946 - 1965 1 omslag

627 Stukken betreffende het opstellen van voorschriften voor de interpretatie van het 
begrip "opleidingstijd" van de cursisten op de CVV.
1964 - 1965 1 omslag

2.2.04.7.5.4 Vergoedingen en toeslagen

2.2.04.7.5.4 Vergoedingen en toeslagen

628 Stukken betreffende het uitbrengen van een advies aan de Federatie van 
Bedrijfsverenigingen over de (her)scholing en revalidatie van personen met 
uitkering in het kader van de ziektewet.
1953 - 1962 1 omslag

629 Stukken betreffende de wijziging van de uitkeringsregeling voor cursisten door de 
minister.
1960 1 omslag

630-631 Stukken betreffende de loondervingsvergoedingsregeling van cursisten op de 
CVV's.
1960 - 1967 2 omslagen
630 Het intrekken van de gemeente-klasse indeling. 1960 - 1966
631 Richtlijnen van de wijze van betalen per postcheque. 1966 - 1967

632 Stukken betreffende het toepassen van voorschriften voor loondervingsvergoeding 
van centrum-cursisten die voor een WW-uitkering in aanmerking (kunnen) komen.
1960 - 1968 1 omslag

633 Stukken betreffende het opstellen van een prestatietoeslag voor cursisten.
1962 - 1966 1 omslag

634 Stukken betreffende het opstellen van een loondervingsvergoedingsregeling voor 
cursisten die uit Indonesië gerepatrieerd zijn.
1963 1 omslag

635-638 Stukken betreffende de bouwvaktoeslagen-premie voor cursisten met ingang van 
1964.
1963 - 1968 4 omslagen
635 Het uitbrengen van advies. 1963 - 1965
636 Het opstellen van voorschriften. 1964 - 1967
637 Loontabellen. 1964 - 1968
638 Intrekking van de regeling. 1966 - 1967

639 Stukken betreffende het opstellen van voorschriften voor de uitvoering van de 
studiekostenregeling voor werkzoekenden.
1965 - 1969 1 omslag

640 Rapport (1e en 2e versie) van de werkgroep tot herziening van de ministeriële 
beschikking betreffende aan de cursisten toe te kennen vergoedingen.
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1969 1 omslag
2.2.04.7.5.5 Sociale verzekering

2.2.04.7.5.5 Sociale verzekering

641 Stukken betreffende het aanstellen van een beroepsrechter voor het behandelen 
van geschillen betreffende de ongevallenuitkering ten behoeve van CVV-cursisten.
1936 - 1963 1 omslag

1138 Stukken betreffende het voeren van overleg met diverse betrokkenen over de 
mogelijkheid om de cursisten van de CVV's onder de verschillende sociale 
verzekeringswetten te brengen.
1954 - 1963 1 omslag

643 Rapport over de sociaalrechtelijke positie van de cursisten.
1955 1 stuk

642 Stukken betreffende het toekennen van een lijfrente aan cursisten die blijvend 
gedeeltelijk invalide zijn geworden.
1955 - 1967 1 omslag

1139 Stukken betreffende de totstandkoming van een overeenkomst-lidmaatschap met 
het Gemeenschappelijk Adminstratiekantoor (GAK) ten behoeve van de uitvoering 
van administratieve werkzaamheden voortvloeiend uit de ziekte- en 
ongevallenregelingen voor cursisten van de centra's.
1959 - 1960 1 omslag

1150 Stukken betreffende de totstandkoming van circulaires ten behoeve van de 
directeuren van de Regionale Werkplaatsen c.q. Centra voor Vakopleiding van 
Volwassenen over invoering en toepassing van controlevoorschriften bij ziekte of 
ongeval van cursisten.
1959 - 1965 1 omslag

2.2.04.7.5.6 Veiligheid

2.2.04.7.5.6 Veiligheid

644 Stukken betreffende het samenstellen van overzichten met betrekking tot de 
registratie van ongevallen van CVV-cursisten over de jaren 1955-1963.
1960 - 1964 1 omslag

646 Stukken betreffende het opstellen van voorschriften bij het rapporteren van 
ongevallen op de CVV.
1960 - 1966 1 omslag

645 Stukken betreffende het opstellen van voorschriften voor het nemen van 
veiligheidsmaatregelen op de CVV's.
1961 - 1969 1 omslag

2.2.04.7.6 Statistiek

2.2.04.7.6 Statistiek

647 Stukken betreffende het onderzoeken van de leeftijdsopbouw van de cursisten op 
de CVV.
1951 - 1968 1 omslag

648-649 Stukken betreffende de analyse van de statistische overzichten betreffende de 
resultaten van de vakopleidingen.
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1959 - 1965 2 omslagen
648 1959-1962
649 1965

650-659 Statistische maandoverzichten met cijfers over de bezetting en het aantal 
deelnemers op de RWP (later CVV).
1959 - 1969 10 omslagen
650 1959-1960
651 1961
652 1962
653 1963
654 1964
655 1965
656 1966
657 1967
658 1968
659 1969

660 Statistische overzichten met betrekking tot de duur van de scholing met 
trainingstoeslag in de bedrijven over het eerste halfjaar 1960.
1960 1 omslag

661 Stukken betreffende het opstellen van voorschriften voor de statistiek met 
betrekking tot de bezetting CVV.
1961 - 1969 1 omslag

2.2.04.8 Uitwisseling van stagiaires met het buitenland

2.2.04.8 Uitwisseling van stagiaires met het buitenland

662 Jaaroverzichten van het RAB met betrekking tot de stagiaire-uitwisseling in de 
West-Europese Unie.
1959 - 1961 1 omslag

663 Stukken betreffende het stoppen van de bemiddeling voor een stage van 
technische studenten in het buitenland.
1960 - 1964 1 omslag

1159 Stukken betreffende het opstellen en verstrekken van instructies ten behoeve van 
de GAB,s met betrekking tot de uitvoering van art. 50 van het EEG-verdrag inzake 
de uitwisseling van jeugdige werknemers (stagiaires) binnen de EEG.
1965 - 1968 1 omslag

664 Stukken betreffende het aanpassen van de stagiaire-overeenkomst in de landbouw 
met Duitsland uit 1958.
1967 1 omslag

2.2.05 Beroepenstudie en Beroepenvoorlichting

2.2.05 BEROEPENSTUDIE EN BEROEPENVOORLICHTING

665 Stukken betreffende de instelling en organisatie van de Afdeling Beroepenstudie en
Beroepenvoorlichting van het RAB.
1955 - 1962 1 omslag

666 Stukken betreffende de systematische indeling van de beroepsbeelden.
1956 - 1969 1 omslag
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667 Stukken betreffende het vaststellen van de werkzaamheden van de functie-
analisten.
1961 - 1962 1 omslag

668 Stukken betreffende het opstellen en wijzigen van de Rijkssubsidieregeling voor de 
beroepenvoorlichting door particuliere instellingen.
1961 - 1968 1 omslag

669 Vergaderverslagen van de werkgroep Voordrachtmethodiek-Beroepenvoorlichting 
van het RAB en GAB's.
1962 1 omslag

670-673 Stukken betreffende de Commissie van Advies voor de Beroepenvoorlichting.
1962 - 1965 4 omslagen
670 Instelling en opheffing. 1962 - 1965
671 Vergaderverslagen en jaarverslag 1962. 1962 - 1965
672 Verslagen van werkgroepen. 1962 - 1965
673 Interim-rapport april 1965. 1965

Taak: het geven van advies bij:
1. de wijze waarop het RAB zijn taken op het terrein van documentatie, 

informatie en coördinatie met betrekking tot de beroepenvoorlichting zo 
doelmatig mogelijk zal kunnen uitvoeren.

2. de wijze waarop en met behulp van welke middelen de 
beroepenvoorlichting in de praktijk zo verantwoord mogelijk aan de 
verschillende categorieën van belanghebbenden kan worden gegeven.

3. andere aangelegenheden betreffende beroepenvoorlichting.

674 Stukken betreffende het formeren van een werkgroep, door de directeur van het 
RAB, inzake het samengaan van de beroepenvoorlichting en de jeugdbemiddeling 
om zo te komen tot de functie van jeugdconsulent.
1962 - 1968 1 omslag

675 Stukken betreffende het instellen van de regionale commissies voor de 
beroepenvoorlichting.
1962 - 1972 1 omslag

676 Stukken betreffende de behandeling van het rapport Beschikbaarstelling van 
beroepenvoorlichtingsmateriaal aan derden in de stafbespreking met de directeur-
generaal voor de Arbeidsvoorziening.
1963 1 omslag

677-678 Stukken betreffende het verlenen van onderzoeksopdrachten.
1963 - 1967 2 omslagen
677 Aan het Pedagogisch Instituut aan de Rijksuniversiteit te Utrecht 

naar de betekenis van de beroepenvoorlichting voor leerlingen van 
de hoogste klas van de ULO te Utrecht. 1963 - 1964

678 Aan het Sociologisch Instituut van de Katholieke Universiteit te 
Nijmegen naar de invloed van de beroepenvoorlichting. 1964 - 1967

679 Stukken betreffende het opstellen van richtlijnen voor klassikale 
beroepenvoorlichting aan leerlingen van het gewoon lager onderwijs.
1964 1 omslag

680 Stukken betreffende het opstellen van voorschriften voor Beroepkundige 
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monografieën.
1965 1 omslag

681-683 Stukken betreffende de Beroepententoonstellingen.
1965 - 1969 3 omslagen
681 Organiseren en evalueren van de experimentele 

Beroepententoonstelling in Tilburg en Haarlem in oktober 1965. 
1965 - 1967

682 Opzetten van een geïntegreerde beroepententoonstelling voor het 
basisonderwijs in samenwerking met O&W. 1967 - 1969

683 Representatief optreden van Staatssecretaris van SZV dr. J. de Meijer
bij de beroepententoonstelling "Limburg in de steigers" te Meerssen 
op 8 juni 1966.

684 Beroepeninventarisatie van de beroepsgroep 7 (leder, plastic en rubber 
wasdoekbewerkers), uitgegeven door DG ARBVO.
1966 1 stuk

685 Notitie over de beroepenvoorlichting in de scheepvaart.
1966 1 stuk

687 Rapport Achtergronden van Beroepskeuze van het Sociologisch Instituut, met bijlage.
1966 1 omslag

686 Stukken betreffende de toezending aan de HID's van de Handleiding voor de functie-
analyse.
1966 1 omslag

688 Stukken betreffende het opstellen van richtlijnen voor de reorganisatie van de 
werkzaamheden van de beroepenkundigen.
1966 - 1968 1 omslag

1183 Brochure Beroepen voor meisjes in de medische en verzorgende sectoren.
1968 1 stuk

689 Stukken betreffende het uitgeven van de Classificatie der beroepen naar hun onderlinge 
verwantschap, die in 1952 door het RAB is samengesteld.
1968 - 1971 1 omslag
Alleen uitgaven in Frans, Duits en Engels aanwezig.

690 Vademecum Functies middelbare rangen.
1969 1 stuk

2.2.06 Automatisering en Mechanisatie

2.2.06 AUTOMATISERING EN MECHANISATIE

692 Stukken betreffende het opstellen van een verslag betreffende bedrijfsbezoeken 
door een werkgroep van het RAB in het kader van de technologische (mechanisatie 
en automatisering) veranderingen met betrekking tot de beroepenvoorlichting.
1963 - 1966 1 omslag

691 Stukken betreffende het opzetten van een vooronderzoek naar de invloed van de 
automatisering en vergaande mechanisering in het kader van de arbeidsbezetting 
en scholing en arbeidskrachten.
1963 - 1966 1 omslag
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693-696 Stukken betreffende het onderzoek naar de gevolgen voor de werkgelegenheid van 
de technische ontwikkeling (mechanisatie en automatisering) in de 
baksteenindustrie.
1965 - 1967 4 omslagen
693 Voorbereiding en eindrapport. 1965 - 1966
694 Rapporten bedrijfsbezoeken 0 t/m 25. 1965
695 Rapporten bedrijfsbezoeken 26 t/m 54. 1965
696 Gewijzigd en aangevuld rapport. 1967

2.2.07 Arbeidsmarkt

2.2.07 ARBEIDSMARKT

697-699 Stukken betreffende het samenstellen van jaaroverzichten van de situatie op de 
arbeidsmarkt voor de Manpower Committee van de OESO.
1959 - 1967 3 omslagen
697 1959-1960
698 1962-1966
699 1967

700-710 Stukken betreffende de richtlijnen voor de HID's voor het samenstellen van 
arbeidsmarktbeschrijvingen.
1959 - 1969 11 omslagen
700 1959
701 1960
702 1961
703 1962
704 1963
705 1964
706 1965
707 1966
708 1967
709 1968
710 1969

718-727 Maandoverzichten maandverslag arbeidsmarkt van geregistreerde arbeidsreserve 
en openstaande vacatures.
1960 - 1969 10 omslagen
718 1960
719 1961
720 1962
721 1963
722 1964
723 1965
724 1966
725 1967
726 1968
727 1969

711-717 Statistische gegevens arbeidsmarktinformatie over de ontwikkelingen op het 
gebied van arbeidsvoorziening.
1960 - 1969 7 omslagen
711 1960-1961
712 1962-1964
713 1965
714 1966
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715 1967
716 1968
717 1969

728 Stukken betreffende de adviesaanvragen aan de SER over de arbeidsmarktpolitiek 
op langere termijn door de Staatssecretaris van SZV.
1964 - 1969 1 pak

729 Stukken betreffende overleg over het instellen van de Raad voor de Arbeidsmarkt 
door de SER in 1968.
1967 - 1968 1 omslag
Taken van de Raad: opzetten en coördineren van studies, adviseren over de coördinatie van 
overheidstaken en adviseren aan het bedrijfsleven.

2.2.08 Openbare arbeidsbemiddeling

2.2.08 OPENBARE ARBEIDSBEMIDDELING
2.2.08.01 (Beleids)inhoudelijke en organisatorische aangelegenheden

2.2.08.01 (Beleids)inhoudelijke en organisatorische aangelegenheden

730 Stukken betreffende het opstellen van voorschriften voor de arbeidsbemiddeling 
bij rampenbestrijding.
1953 - 1963 1 omslag

731 Stukken betreffende het opstellen van voorschriften voor de bemiddeling naar 
uitleenbedrijven.
1959 - 1961 1 omslag

732 Stukken betreffende het opstellen van voorschriften met betrekking tot het 
geneeskundig onderzoek van ingeschreven werkzoekenden.
1959 - 1970 1 omslag

733 Stukken betreffende het adviseren van de Minister van SZV over de Wet vervanging 
van de bezettingsregeling betreffende arbeidsbemiddeling met het oog op een 
wijziging van de Arbeidsbemiddelingswet.
1960 1 omslag

735-738 Stukken betreffende de passende arbeid.
1960 - 1969 4 omslagen
735 Opstellen van voorschriften voor de HID's. 1960 - 1965
737 Interpreteren van de voorschriften voor de HID's. 1966 - 1968
736 Behandeling van bezwaarschriften over passende arbeid door de 

Raad van Beroep van bezwaarschriften. 1967 - 1968
738 Opstellen van richtlijnen voor de hantering van de 

beoordelingsnormen. 1968 - 1969

734 Stukken betreffende het opstellen van voorschriften met betrekking tot het 
verstrekken van gegevens aan derden.
1960 - 1969 1 omslag

739 Circulaire inzake het uitvoeren van voorschriften met betrekking tot het verlenen 
van arbeidsbemiddelilng en verstrekken van inlichtingen aan thuislozen, minuut en 
afschrift.
1961 1 omslag

740 Stukken betreffende het opstellen van voorschriften voor de inschrijving en 



62 SoZa / DG Arbeidsvoorziening 1956-1969 2.15.61

verwijzing van werkzoekenden die uitgetrokken zijn volgens de Ziektewet.
1961 - 1963 1 omslag

741 Stukken betreffende de voorschriften voor het organiseren van de 
jeugdbemiddeling bij de GAB's in het kader van het samenspel tussen 
consulentschappen Jeugd met de (vak)secties van het Arbeidsbureau.
1962 - 1966 1 omslag

1116 Stukken betreffende de reorganisatie van de arbeidsbemiddeling.
1963 - 1968 1 omslag

742 Stukken betreffende het opstellen van richtlijnen voor het registreren van 
arbeidsmedische gegevens.
1968 - 1969 1 omslag

2.2.08.02 Sociale hulpverlening

2.2.08.02 Sociale hulpverlening

743-745 Stukken betreffende het project van de Manpower and Social Affairs Committee 
van de OESO over de sociale hulpverlening bij arbeidsbemiddeling.
1963 - 1967 2 stukken en 1 omslag
743 Verlenen van medewerking aan het opzetten van het project. 1963 - 

1966, omslag
744 Eindrapport. 1966
745 Pilot-studie prof. G. Williams. 1966 - 1967

746-747 Stukken betreffende het project 'consulent sociaal advies' in het kader van de 
sociale hulpverlening bij arbeidsbemiddeling.
1963 - 1968 1 pak en 1 omslag
747 Opzetten van het project bij de GAB's Groningen, Overijssel, 

Gelderland, Noord-Holland en Noord-Brabant. 1963 - 1968, pak
746 Instellen en vergaderverslagen van de Begeleidingscommissie. 1966 

- 1968
2.2.08.03 Onderzoek

2.2.08.03 Onderzoek

748 Stukken betreffende het opstellen van het rapport Toetreding jeugdige landarbeiders, 
door de werkgroep Toetreding jeugdige landarbeiders, op verzoek van de Minister 
van SZV.
1962 1 omslag

749 Stukken betreffende het opzetten van een onderzoek naar de arbeidsbemiddeling 
op de GAB's bij grote ontslaggevallen.
1964 1 omslag

750 Proefschrift "Sociaal-geneeskundige aspecten van de arbeidsvoorziening in 
Nederland" door H.A. de Boer.
1965 1 stuk

751 Onderzoeksverslag Het effect van een speciale benaderingswijze bij moeilijk plaatsbare 
werkzoekenden in opdracht van DG Arbeidsvoorziening door drs. H.C.G. Zanders van 
het Instituut voor Arbeidsvraagstukken in Tilburg, met bijlagen.
1968 1 pak
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2.2.08.04 Methodiek

2.2.08.04 Methodiek

752 Stukken betreffende de bestudering van de bemiddelingsmethodiek door de 
werkgroep Bemiddelingsplan, onder voorzitterschap van de HID Zuid-Holland.
1959 - 1963 1 omslag

753 Stukken betreffende het instellen van een werkgroep tot bestudering van het 
begrip Niet te bemiddelen (groep) door het Bureau Bijzondere Bemiddeling.
1962 - 1963 1 omslag

754 Stukken betreffende het instellen van de werkgroep Methodiek 
Geschiktheidsindeling om het inzicht in de geschiktheid van werkzoekenden te 
vergroten.
1969 1 omslag

2.2.08.05 Samenwerking

2.2.08.05 Samenwerking

1154 Stukken betreffende de samenwerking met het Gemeenschappelijk 
Administratiekantoor (GAK) bij de uitvoering van de door de bedrijfsverenigingen 
ingestelde vrijwillige verlengde ziekengeldregelingen.
1963 - 1965 1 omslag

755 Stukken betreffende het verlenen van medewerking door de ambtenaren van het 
GAB als getuige-deskundigen aan beroepszaken interimwet 
invaliditeitsrentetrekkers.
1964 - 1966 1 omslag

756 Stukken betreffende het zitting nemen door functionarissen van DG ARBVO in 
Commissies van advies voor de uitvoering van de Algemene Bijstandswet.
1964 - 1968 1 omslag

757 Stukken betreffende het opstellen van voorschriften betreffende de samenwerking 
van DG ARBVO en uitvoerende organen van de WW.
1966 - 1969 1 omslag

2.2.08.06 Documentatie ten behoeve van de arbeidsbemiddeling

2.2.08.06 Documentatie ten behoeve van de arbeidsbemiddeling

758 Stukken betreffende het ontwikkelen van een nieuwe 
werkgeversdocumentatiekaart.
1968 1 omslag

2.2.08.07 Sectoraal

2.2.08.07 Sectoraal
2.2.08.07.1 Steenindustrie en bouwnijverheid

2.2.08.07.1 Steenindustrie en bouwnijverheid

759-760 Stukken betreffende het adviseren van de Minister van Volkshuisvesting en 
Bouwnijverheid (VB) over het in overeenstemming brengen van het 
bouwprogramma met de beschikbare arbeidskrachten in het kader van het 
subsidiebeleid in de bouwnijverheid door de Commissie van Advies van het 
Ministerie van VB.
1960 - 1964 2 omslagen
759 1960
760 1961-1964
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761 Stukken betreffende het opstellen van voorschriften aan de GAB's over de 
oplegging door het Sociaal Fonds Bouwnijverheid van de plicht tot inschrijving van 
werknemers, die wegens hoogwateroverlast tijdelijk zonder werk zijn.
1961 - 1966 1 omslag

2.2.08.07.2 Landbouw en Visserij

2.2.08.07.2 Landbouw en Visserij

762 Stukken betreffende de voorbereiding van het regelen van de arbeidsvoorziening 
ten behoeve van de ontginning en exploitatie van de nieuwe polder Oostelijk 
Flevoland.
1959 - 1963 1 omslag

763-764 Stukken betreffende de voorbereiding en de vaststelling van maatregelen op het 
gebied van de arbeidsvoorziening in de landbouw, in samenwerking met het 
Landbouwschap.
1959 - 1966 2 omslagen
763 1959-1960
764 1961-1966

765 Stukken betreffende het opstellen van een personeelsvoorzieningsregeling voor de 
boeren in de Brabantse Biesbosch.
1960 - 1964 1 omslag

766 Stukken betreffende het voeren van overleg met landbouworganisaties over de 
toetreding van jeugdigen in de landbouw.
1961 - 1962 1 omslag

767 Stukken betreffende het beëindigen van de landbouwarbeidsvoorzieningsregeling 
(de zogenaamde A-regeling) en de totstandkoming van het stimuleringsbeleid 
personeelsvoorziening landbouw.
1962 - 1963 1 omslag

768 Stukken betreffende het opstellen van algemene richtlijnen in het kader van de 
instelling van de agrarische arbeidsmarktverkenning tot en met de landbouwtelling 
van mei 1968.
1962 - 1969 1 omslag

769-771 Stukken betreffende de beroepsovergang agrarische gezinsarbeidskrachten.
1963 - 1964 3 omslagen
771 Vergaderverslagen werkgroep. 1963

Taak: het adviseren over de beroepsovergang en de mogelijke betekenis voor de 
GAB's voor een zinvolle sociale begeleiding.

770 Instelling werkgroep Beroepsovergang agrarische gezinsarbeidskrachten. 
1963 - 1964

769 Circulaire aan de HID's over het verzenden van gegevens van 
agrarische gezinsarbeidskrachten in 1963. 1964

772 Stukken betreffende het opzetten van werkprogramma's bij de GAB's ten behoeve 
van de arbeidsvoorziening in de landbouw.
1963 - 1964 1 omslag

773 Stukken betreffende het organiseren van een enquête over de seizoenarbeiders in 
de land- en tuinbouw, in samenwerking met het Landbouw Economisch Instituut 
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(LEI).
1963 - 1967 1 omslag

774 Stukken betreffende het opstellen van richtlijnen bij de toepassing van de CAO voor
de Landbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen in het kader van de 
inschrijving van seizoenarbeiders van dorsondernemingen, die gedurende een 
bepaalde tijd niet kunnen werken bij hun werkgever.
1966 - 1967 1 omslag

2.2.08.07.3 Scheepvaart en havens

2.2.08.07.3 Scheepvaart en havens

775 Stukken betreffende het onderzoeken van de havenarbeidersreserve in Amsterdam 
en Rotterdam door de Stichting Sociologisch Onderzoek in de Rotterdamse en 
Amsterdamse Haven (SORAM).
1957 - 1969 1 omslag

776 Stukken betreffende het opstellen van voorschriften met betrekking tot de keuring 
van zeevarende naar aanleiding van wijzigingen in het keuringsreglement van het 
Schepelingenbesluit.
1958 - 1960 1 omslag

777 Stukken betreffende de viering van het 50-jarig bestaan van de 
scheepvaartbemiddeling in februari 1964 GAB Rotterdam.
1963 - 1964 1 omslag

778 Stukken betreffende het opstellen van richtlijnen voor de toepassing van de 
belangstellingstest voor leerlingen eindklasse ULO of voor 15/16-jarige leerlingen.
1964 - 1967 1 omslag

779 Stukken betreffende het onderbrengen van het centrale punt voor de bemiddeling 
van baggerpersoneel bij het GAB Dordrecht.
1965 - 1969 1 omslag

780 Stukken betreffende het opstellen van voorschriften door het GAB Rotterdam voor 
de arbeidsbemiddeling van zeelieden voor Engelse schepen n.a.v. de staking van 
Engelse zeelieden.
1966 1 omslag

781 Stukken betreffende overleg met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat over de 
tewerkstelling van buitenlandse bemanningsleden op Nederlandse schepen.
1967 - 1968 1 omslag

782 Stukken betreffende het onderzoeken van de havenarbeidersreserve in Rotterdam, 
in samenwerking met de Stichting Samenwerkende Havenbedrijven.
1967 - 1969 1 omslag

2.2.08.07.4 Overheid

2.2.08.07.4 Overheid

783 Stukken betreffende de samenwerking met Bureau Personeelsvoorziening van de 
Rijksoverheid.
1958 - 1966 1 omslag
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2.2.08.07.5 Horeca en amusement

2.2.08.07.5 Horeca en amusement

1156 Stukken betreffende de invulling en indiening van opgaven "kennisgeving van 
verwijzing" bij bemiddeling van artiesten en musici.
1950 - 1960 1 omslag

784 Stukken betreffende het adviseren over het afschaffen van de 
boventalligheidsregeling door de Subcommissie van Advies voor de 
Amusementskunst.
1959 - 1960 1 omslag

785 Stukken betreffende het opstellen van richtlijnen voor de bemiddeling van 
personeel naar horecabedrijven.
1960 - 1969 1 omslag

786 Stukken betreffende het opstellen van richtlijnen voor de bemiddeling van 
seizoenkrachten in de horeca-sector in de wintermaanden naar aanleiding van een 
uitspraak van de Centrale Raad van Beroep in Utrecht.
1961 1 omslag

787-788 Stukken betreffende de behandeling van klachten over de bemiddeling van 
artiesten en musici door de GAB's.
1962 - 1963 2 omslagen
788 Klacht van de heer H. IJzerdraat over de bemiddeling van zijn orkest 

The Western Jazz Group door het GAB te Amsterdam. 1962 - 1963
787 Klacht van de heer Witteman namens het 

artiestenbemiddelingsbureau Vecta. 1962 - 1963

789 Stukken betreffende het opzetten van regionale punten voor de bemiddeling van 
personeel voor horecabedrijven.
1963 - 1969 1 omslag

2.2.08.08 Categoraal

2.2.08.08 Categoraal
2.2.08.08.01 Jongeren

2.2.08.08.01 Jongeren

790 Stukken betreffende het opstellen van richtlijnen voor leerplichtige kinderen die 
vakantie-arbeid verrichten.
1960 - 1970 1 omslag

766 Stukken betreffende het voeren van overleg met landbouworganisaties over de 
toetreding van jeugdigen in de landbouw.
1961 - 1962 1 omslag

748 Stukken betreffende het opstellen van het rapport Toetreding jeugdige landarbeiders, 
door de werkgroep Toetreding jeugdige landarbeiders, op verzoek van de Minister 
van SZV.
1962 1 omslag

791 Stukken betreffende het opstellen van richtlijnen voor de HID's ten aanzien van de 
bemiddeling van leerplichtige kinderen wanneer dat in strijd is met de Arbeidswet 
1919.
1964 - 1969 1 omslag
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2.2.08.08.02 Vrouwen

2.2.08.08.02 Vrouwen

792 Stukken betreffende het opzetten van een proef met betrekking tot de 
tewerkstelling van vrouwen in "gebroken werktijden" bij zeven GAB's.
1961 - 1963 1 omslag

793 Stukken betreffende het invoeren van een integratie van een vrouwen- en 
mannenbemiddeling bij de GAB's.
1961 - 1964 1 omslag

794 Nota betreffende de opinie van werkgevers en werkneemsters over de arbeid van 
de gehuwde oudere vrouw.
1962 1 omslag

795 Stukken betreffende de reactie van het RAB op het rapport Fabrieksmatige arbeid door
vrouwelijk personeel van P. Graafsma te Leeuwarden.
1962 1 omslag

796-797 Stukken betreffende een onderzoek inzake Arbeid buitenshuis door vrouwen met 
gezinsverantwoordelijkheid door dr. Mary Zeldenrust-Noordanus.
1962 - 1965 1 omslag en 1 stuk
796 Starten van het onderzoek. 1962 - 1965
797 Rapport en bijlage met tabellen. 1964

798 Stukken betreffende de reactie van het RAB op de OESO-regeling (subject 20-15) 
Werkuren voor vrouwen met gezinsverantwoordelijkheid.
1963 - 1964 1 omslag

799 Stukken betreffende het organiseren van een enquête met betrekking tot de 
tewerkstelling van vrouwen in "gebroken werktijden" door acht GAB's in de periode 
5 augustus - 4 oktober 1963.
1963 - 1964 1 omslag

800-801 Stukken betreffende de rapporten:
1965 2 omslagen

• Enige aspecten van de beroepsarbeid van de gehuwde vrouw in het bedrijfsleven 
(onderzoek bij acht GAB's)

• Verkenning van de problematiek rond de arbeid in gebroken werktijden voor vrouwen 
(onderzoek bij acht GAB's)

• Arbeid buitenshuis door vrouwen met gezinsverantwoordelijkheid.
800 Reacties van de HID's. 1965
801 Besprekingen omtrent het beleid over arbeid van gehuwde vrouwen.

1965

802, 1157 Stukken betreffende de Interdepartementale Werkgroep Vrouwenarbeid.
1967 - 1969 2 omslagen
802 Instelling en de benoeming van leden van de werkgroep. 1967 - 1969
1157 Vergaderstukken. 1967 - 1969

2.2.08.08.03 Ouderen

2.2.08.08.03 Ouderen

803 Nota betreffende de bejaardenproblematiek, opgesteld door de Departementale 
Werkgroep Arbeid van Bejaarden.
1965 1 omslag
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804 Stukken betreffende het uitvoeren van een verkennend onderzoek naar de 
bemiddeling van oudere arbeidskrachten in Nederland.
1966 1 omslag

805 Stukken betreffende een adviesaanvraag aan de SER over het 
Arbeidsvoorzieningsbeleid ten aanzien van de oudere arbeidskrachten.
1967 - 1968 1 omslag

806 Stukken betreffende het aanbieden van de nota Oudere arbeidskrachten van de 
directeur-generaal van de Arbeidsvoorziening aan de Commissie 
Arbeidsmarktpolitiek van de SER.
1967 - 1969 1 omslag

2.2.08.08.04 Mindervaliden

2.2.08.08.04 Mindervaliden

1193 Stukken betreffende de samenwerking van het Rijksarbeidsbureau met de 
Nederlandse Vereniging tot bevordering van de arbeid voor onvolwaardige 
arbeidskrachten (AVO) ten behoeve van de arbeidsbemiddeling van mindervaliden.
1942 - 1964 1 omslag

807 Stukken betreffende het opstellen en wijzigen van richtlijnen omtrent de 
bemiddeling van mindervaliden.
1949 - 1963 1 omslag

808 Stukken betreffende de instelling van de werkgroep tot onderzoek naar de 
mogelijkheden van plaatsing van mindervaliden in de Rijksoverheid.
1958 - 1960 1 omslag

809 Stukken betreffende de bespreking van het overzicht van de in 1959 geplaatste 
blinden, van het Bureau Bijzondere Bemiddeling.
1960 1 omslag

810 Stukken betreffende de instelling en vergaderingen van de werkgroep Bijzondere 
Bemiddeling (onder voorzitterschap van de heer Van Breukel) door de directeur van 
het RAB.
1963 1 omslag

811 Stukken betreffende het analyseren van functies door de werkgroep onderzoek 
blindenberoepen (op middelbaar niveau).
1963 - 1966 1 omslag

812 Stukken betreffende het herstructureren van de bijzondere bemiddeling.
1963 - 1968 1 omslag

813 Stukken betreffende het opstellen van richtlijnen voor de honorering van artsen en 
specialisten bij het verstrekken van inlichtingen.
1964 1 omslag

814 Stukken betreffende voeren van overleg met de Sociale Verzekerings Bank en de 
Raden van Arbeid over de plaatsbaarheid van mindervaliden in verband met de 
uitvoering van de Interimwet Invaliditeitsrentetrekkers.
1965 - 1966 1 omslag
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816 Stukken betreffende de instelling, verslagen en het rapport maatschappelijke 
inpassing debielen van de werkgroep maatschappelijke inpassing van debielen.
1965 - 1967 1 omslag

815 Stukken betreffende het voeren van overleg met de GMD om tot een 
samenwerking te komen.
1965 - 1967 1 omslag

817 Stukken betreffende de bespreking van de nota Werkwijze en bezetting 
Consulentschappen Bijzondere Bemiddeling met de HID's.
1966 1 omslag

819 Resocialisering van de psychiatrische patiënt, in het bijzonder voor wat betreft de 
ervaringen met het sociaal-psychiatrisch sluisinternaat Zuidbuurhoeve te Vlaardingen
door H.J. Steenhouwer.
1967 1 stuk

818 Stukken betreffende het opstellen van een analyse van de plaatsingsfactor van 
werkgroep van het RAB Gelderland in het kader van de bemiddeling van 
mindervaliden.
1967 1 omslag

820 Stukken betreffende het onderzoek naar de gevolgen van de automatisering op de 
beroepsmogelijkheden voor blinden door drs. J.W. Jansen.
1968 1 omslag

2.2.08.08.05 Academici

2.2.08.08.05 Academici

821 Stukken betreffende het (re)organiseren van de bemiddeling van het hoger 
personeel (academici).
1961 - 1965 1 omslag

822-823 Stukken betreffende de bemiddeling van academici.
1962 - 1964 1 stuk en 1 omslag
822 Onderzoek naar de resultaten van de bemiddeling van academici. 

1962
823 Onderzoeksrapport naar de academisch gevormden in beroep en 

bedrijf door de Afdeling Research. 1964
2.2.08.08.06 (ex)Militairen

2.2.08.08.06 (ex)Militairen

1194 Stukken betreffende de totstandkoming van richtlijnen ten behoeve van de 
arbeidsbemiddeling van mindervalide (ex)militairen.
1948 - 1960 1 omslag

824 Stukken betreffende het voeren van overleg met het Ministerie van Defensie 
betreffende de bemiddeling van overcomplete officieren en onderofficieren.
1963 - 1970 1 omslag

825 Stukken betreffende het adviseren aan de Minister van SZV over de bemiddeling 
voor de NAVO in het kader van de vestiging in Limburg.
1966 - 1967 1 omslag
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2.2.08.08.07 (ex)Gedetineerden en delinquenten

2.2.08.08.07 (ex)Gedetineerden en delinquenten

826 Stukken betreffende het voeren van overleg met de HID's en het Ministerie van 
Justitie over de bemiddeling van reclassanten.
1962 - 1967 1 omslag

2.2.08.08.08 Gerepatrieerden en Ambonezen

2.2.08.08.08 Gerepatrieerden en Ambonezen

1158 Stukken betreffende het aantrekken van adviseurs ten behoeve van de 
arbeidsbemiddeling van gerepatrieerden.
1955 - 1963 1 omslag

827 Stukken betreffende het adviseren aan de regering over het beleid van de 
arbeidsinpassing en toelating van Spijtoptanten en zogenaamde Maatschappelijke 
Nederlanders.
1959 - 1963 1 omslag

828 Stukken betreffende het beschrijven van de algemene richtlijnen voor de 
inschrijving van gerepatrieerden op de GAB's in het kader van de beantwoording 
van Kamervragen van de heer Scheps.
1960 1 omslag

829 Stukken betreffende het informeren van de HID's over de bemiddeling van 
Ambonezen.
1961 1 omslag

830 Circulaire over de naleving van de voorschriften die gelden bij de bemiddeling voor 
de gerepatrieerden met een middelbare of hogere opleiding.
1962 1 omslag

831 Stukken betreffende het opstellen van richtlijnen voor de HID's over de activiteiten 
met betrekking tot de bemiddeling van gerepatrieerden uit Nieuw-Guinea.
1962 - 1964 1 omslag

2.2.08.08.09 Vluchtelingen

2.2.08.08.09 Vluchtelingen

832 Verslag Hongaarse vluchtelingen in Nederland 1956-1961 van de Stichting Nederlandse 
Federatie voor Vluchtelingenhulp.
1961 1 omslag

2.2.08.08.10 Religieuzen

2.2.08.08.10 Religieuzen

833 Stukken betreffende de bemiddeling van ex-priesters en religieuzen.
1967 - 1970 1 omslag

2.2.08.08.11 Statistiek

2.2.08.08.11 Statistiek

834 Stukken betreffende het opstellen en wijzigen van voorschriften voor het maken 
van de statistische overzichten, door de GAB's, van ingeschreven werklozen en 
vacatures.
1947 - 1967 1 omslag

835 Stukken betreffende het opstellen en wijzigen van voorschriften voor het genereren
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van statistische gegevens met betrekking tot de ingeschreven werkzoekenden en 
vacatures per gemeente.
1947 - 1968 1 omslag

836-837 Stukken betreffende de statistische overzichten van de arbeidsbemiddeling van 
gerepatrieerden en Molukkers.
1951 - 1965 2 omslagen
836 Opstellen en wijzigen van richtlijnen voor de overzichten. 1951 - 1965
837 Maand- en kwartaaloverzichten over de jaren 1959 - 1965. 1959 - 

1965

838 Statistiek inzake de plaatsing van weduwen in verband met een herziening van de 
Algemene Weduwen- en Wezenwet.
1959 - 1965 1 omslag

839-843 Stukken betreffende het invullen van gegevens voor het CBS van het aantal 
ingeschreven werkzoekenden en vacatures per bedrijfsklasse en beroep.
1959 - 1968 5 omslagen
839 1959-1961
840 1962-1963
841 1964-1965
842 1966-1967
843 1968

844 Stukken betreffende de voorbereiding om te komen tot statistische gegevens van 
werkzame personen.
1961 - 1967 1 omslag

845 Stukken betreffende het invullen van gegevens voor het CBS van de ingeschreven 
werklozen naar leeftijd en duur der inschrijving.
1962 - 1968 1 omslag

846-847 Stukken betreffende de statistische gegevens met betrekking tot de resultaten van 
de bemiddeling van artiesten en musici.
1962 - 1969 2 omslagen
846 Opstellen van voorschriften voor het genereren van statistische 

gegevens. 1962 - 1966
847 Opstellen van statistische overzichten. 1962 - 1969

848 Stukken betreffende het hanteren van de seizoencorrectiemethode voor de 
landelijke cijfers van geregistreerde arbeidsreserve en vacatures.
1965 - 1969 1 omslag

849 Stukken betreffende het opstellen van statistische overzichten met betrekking tot 
de plaatsing van zeevarenden over de periode 1964 - 1968.
1966 - 1968 1 omslag

853-854 Statistische maandoverzichten van de geregistreerde arbeidsreserve en vacatures 
naar mannelijk en vrouwelijk personeel per rayon.
1967 - 1968 2 omslagen
853 1967
854 1968

850 Statistische maandoverzichten van de vacatures naar aard van het bedrijf over de 
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jaren 1967 - 1968.
1967 - 1968 1 omslag

851-852 Statistische maandoverzichten van de geregistreerde arbeidsreserve van jongeren 
onder de 19 jaar over de jaren 1952 - 1968.
1967 - 1969 2 omslagen
851 Over de jaren 1952-1967. 1967 - 1968
852 Over het jaar 1968. 1968 - 1969

855 Rapport getiteld Statistiek werkzame personen 1964, dat is samengesteld door een 
werkgroep van het CBS.
1970 1 omslag

2.2.08.09 Intergewestelijk

2.2.08.09 Intergewestelijk

856 Stukken betreffende het opstellen van voorschriften voor de intergewestelijke 
bemiddeling in het kader van de bevordering van de mobiliteit van de 
werkzoekende door een landelijk uitwisselingssysteem.
1967 - 1969 1 omslag

2.2.08.10 Suriname en de Nederlandse Antillen

2.2.08.10 Suriname en de Nederlandse Antillen

857 Stukken betreffende het opstellen van voorschriften voor de arbeidsbemiddeling 
naar en van Suriname en de Nederlandse Antillen.
1950 - 1966 1 omslag

858 Stukken betreffende het nemen van maatregelen voor de bemiddeling van 
arbeidskrachten naar en van Suriname en de Nederlandse Antillen.
1955 - 1966 1 omslag

859 Stukken betreffende het voorbereiden en de verslaglegging van de reis van de 
heren Mansholt en Roolvink naar Suriname en de Nederlandse Antillen in 1963.
1962 - 1964 1 omslag

2.2.08.11 Bemiddeling van en naar het buitenland

2.2.08.11 Bemiddeling van en naar het buitenland
2.2.08.11.1 Overleg inzake de wervingsmaatregelen

2.2.08.11.1 Overleg inzake de wervingsmaatregelen

860 Stukken betreffende het voeren van interdepartementaal overleg over het beleid 
betreffende de werving en toelating buitenlandse arbeidskrachten.
1957 - 1964 1 omslag

862 Stukken betreffende het voorlichten van de HID's over het verliezen van de 
Nederlandse nationaliteit in geval van indiensttreding bij een vreemde krijgs- of 
staatsdienst.
1962 1 omslag

863 Stukken betreffende het deelnemen aan conferenties in Duitsland en Nederland 
over de problematiek van de buitenlandse arbeidskrachten.
1963 - 1966 1 omslag

864 Stukken betreffende het overleg met de vertegenwoordigers van de Mijnindustrie 
in Limburg over de werving van buitenlandse arbeiders voor de Nederlandse 
mijnen.
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1963 - 1971 1 omslag

865 Stukken betreffende het overleg met het Ontwikkelingsorgaan Noord-Limburg over
de problemen betreffende de huisvesting van buitenlandse arbeidskrachten in 
Noord-Limburg.
1964 - 1966 1 omslag

861 Vergaderverslagen van de Interdepartementale Commissie inzake de aantrekking, 
toelating, tewerkstelling en opvang van buitenlandse arbeidskrachten.
1964 - 1969 1 omslag

866 Stukken betreffende het opstellen van voorschriften voor de inschrijving en 
bemiddeling van buitenlandse arbeidskrachten.
1966 - 1968 1 omslag

867 Stukken betreffende het nemen van maatregelen ter voorkoming van spontane 
toeloop van buitenlandse arbeidskrachten.
1966 - 1971 1 omslag

868 Stukken betreffende het opstellen van de regeling wervingsaanvragen buitenlandse
arbeidskrachten.
1968 - 1969 1 omslag

2.2.08.11.2 Beleid inzake de werkvergunningen

2.2.08.11.2 Beleid inzake de werkvergunningen

869 Stukken betreffende het opstellen van richtlijnen voor het verlenen van 
werkvergunningen voor aangeworven vreemde arbeidskrachten.
1960 - 1963 1 omslag

870 Stukken betreffende het opstellen van richtlijnen voor het verlenen van 
werkvergunningen voor buiten de wervingsacties om naar Nederland gekomen 
buitenlandse arbeiders.
1962 - 1968 1 omslag

871 Stukken betreffende het opstellen en wijzigen van een Arbeidscontractenmodel 
voor buitenlandse arbeidskrachten.
1962 - 1971 1 omslag

1192 Stukken betreffende het opstellen van richtlijnen om optredens van buitenlandse, 
met name Engelse, orkesten zonder werkvergunning tegen te gaan.
1966 - 1968 1 omslag

2.2.08.11.3 Rechten en plichten van buitenlandse werknemers

2.2.08.11.3 Rechten en plichten van buitenlandse werknemers

872 Stukken betreffende het opstellen van richtlijnen voor de herbemiddeling en beleid 
bij ontslag op staande voet van buitenlandse arbeidskrachten.
1961 - 1965 1 omslag

873 Stukken betreffende het opstellen van richtlijnen met betrekking tot de 
keuringseisen voor buitenlandse arbeidskrachten.
1961 - 1972 1 omslag

874 Stukken betreffende het opstellen van voorschriften voor de toelating van gezinnen
van buitenlandse arbeidskrachten.
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1962 - 1964 1 omslag

875 Stukken betreffende het voeren van interdepartementaal overleg over een 
medische keuring voor de bestrijding van T.B.C. en andere infectieziektenbestrijding
bij buitenlandse arbeidskrachten.
1963 - 1968 1 omslag

876 Stukken betreffende het beantwoorden van de vragen van de Tweede Kamerleden 
Slotemaker, De Bruine, Burggraaf en Van Lier betreffende beleid, opvang en 
huisvesting van buitenlandse arbeidskrachten.
1965 1 omslag

877 Stukken betreffende het beantwoorden van de vragen van de kamerleden 
Kronenburg, Oele, Ploeg, Leibbrandt en Vis over de gezondheidstoestand 
buitenlandse arbeidskrachten.
1965 - 1966 1 omslag

878 Stukken betreffende het overleg met de gemeenten en het Ministerie van Justitie 
omtrent nieuw te voeren beleid betreffende de gezinshereniging en huisvesting van
buitenlandse arbeidskrachten.
1965 - 1967 1 omslag

879 Stukken betreffende het overleg met het Ministerie van Justitie naar aanleiding van 
de repatriëring van werkloze buitenlandse arbeidskrachten.
1966 - 1967 1 omslag

2.2.08.11.4 Supranationale wetgeving

2.2.08.11.4 Supranationale wetgeving
2.2.08.11.4.1 Benelux

2.2.08.11.4.1 Benelux

1187 Stukken betreffende de totstandkoming en toepassing van het Arbeidsverdrag 
tussen Nederland, België en Luxemburg (Benelux-arbeidsverdrag).
1957 - 1965 1 omslag

880-882 Stukken betreffende de intergewestelijke bemiddeling tussen België, Nederland en 
Luxemburg (compensatieregeling).
1960 - 1964 3 omslagen
880 Onderzoek naar de ervaringen van de GAB's. 1960
881 Uitbreiden en intrekken van de regeling. 1960 - 1964
882 Opstellen van voorschriften voor de GAB's inzake de procedure. 1964

2.2.08.11.4.3 EGKS

2.2.08.11.4.3 EGKS

893-895 Stukken betreffende het Besluit toepassing van art. 69 van het EGKS-verdrag van 18 april
1951.
1957 - 1972 1 stuk en 2 omslagen
893 Opstellen van voorschriften voor de HID's. 1957 - 1972
894 Handleiding van de beroepenlijst die is opgesteld naar aanleiding 

van het Besluit. 1960
895 Besluit van 16 mei 1961 ter aanvulling van het Besluit. 1961 - 1963

896 Overeenkomst tussen de Hoge Autoriteit en de Staat der Nederlanden inzake 
toepassing van art. 56, lid 2 van het EGKS-verdrag ten behoeve van 
wederaanpassingsregelen ex-werknemers kolenmijnindustrie.
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1965 - 1966 1 omslag
2.2.08.11.4.2 EEG

2.2.08.11.4.2 EEG

1137 Stukken betreffende de aanbevelingen en het Besluit van 20 december 1956 nr. 
C(56)258 van de Raad van Europa inzake tewerkstelling van vreemde 
arbeidskrachten.
1956 - 1960 omslag

883-888 Stukken betreffende de verordening vrij verkeer van werknemers binnen de EEG 
ingevolge artikel 48 en 49 van het EEG-verdrag.
1959 - 1970 3 pakken, 2 omslagen en 1 stuk
883 Voeren van interdepartementaal overleg. 1959 - 1960, omslag
884 Aanpassing van de Nederlandse wetgeving aan het toelatingsbeleid 

in EEG-verband. 1959 - 1970
885 Advies aan de Minister SZV over het bijwonen van een EEG-

vergadering. 1960, omslag
886 Adviseren van de Minister van SZV over de tweede en derde 

Ontwerpverordening in het kader van de aanbieding aan de 
Ministerraad. 1960

888 Verordening nr. 15 en richtlijn met betrekking tot de eerste 
maatregelen ter verwezenlijking van het vrije verkeer van 
werknemers binnen de gemeenschap. 1961, stuk

887 Voorbereiding van de vaststelling van verordening nr. 15 en 
richtlijnen. 1961

889 Besluit van de Raad van 2 april 1963, nr. 63/266 houdende vaststelling van de 
algemene beginselen voor de toepassing van een gemeenschappelijk beleid met 
betrekking tot de beroepsopleiding.
1963 1 omslag

890 Stukken betreffende het opstellen van richtlijnen in het kader van de EEG-
Verordening nr. 38/64 in het kader van het vrij verkeer van werknemers binnen de 
EEG.
1964 1 omslag

891 Aanbeveling van de EEG-Commissie aan de lidstaten d.d. 7 juli 1965 inzake de 
huisvesting van werknemers en hun gezinnen die zich binnen de gemeenschap 
verplaatsen.
1965 1 stuk

1159 Stukken betreffende het opstellen en verstrekken van instructies ten behoeve van 
de GAB,s met betrekking tot de uitvoering van art. 50 van het EEG-verdrag inzake 
de uitwisseling van jeugdige werknemers (stagiaires) binnen de EEG.
1965 - 1968 1 omslag

892 Aanbeveling van de Commissie van 18 juli 1966 aan de EEG-lidstaten met betrekking 
tot de verdere uitbouw van de voorlichting bij beroepskeuze.
1966 1 stuk

2.2.08.11.4.4 ILO

2.2.08.11.4.4 ILO

1191 Verdrag nr. 2 en aanbeveling nr. 1 betreffende de werkloosheid.
1965 1 omslag
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897 Verdrag nr. 88 en aanbevelingen inzake de organisatie van de dienst voor de 
werkgelegenheid, afschrift.
1965 1 stuk

898 Stukken betreffende de rapportering over de toepassing van de bekrachtigde ILO-
verdragen over de periode 1964 - 1966, 1965 - 1967, 1966 - 1968 en 1967 - 1969.
1966 - 1969 1 omslag

2.2.08.11.4.5 OESO

2.2.08.11.4.5 OESO

899 Verdrag nopens de OESO, met Aanvullende Protocollen en Memorandum d.d. 14 
december 1960, afschriften.
1961 - 1962 1 omslag

900 Stukken betreffende het Aanbeveling van de Raad van Ministers inzake het 
arbeidsvoorzieningsbeleid als middel tot bevordering van economische groei.
1964 1 omslag

2.2.08.11.5 Bemiddeling per land

2.2.08.11.5 Bemiddeling per land
2.2.08.11.5.01 België

2.2.08.11.5.01 België

1160 Stukken betreffende het verstrekken van richtlijnen ten behoeve van de directeuren
van de GAB's inzake de uitvoering van het op 20 februari 1933 tussen Nederland en 
België gesloten verdrag ter voorkoming van de betaling van dubbele belasting door 
grensarbeiders.
1960 - 1961 1 omslag

2.2.08.11.5.02 Duitsland

2.2.08.11.5.02 Duitsland

1198 Overzichten van de voornaamste regelingen betreffende de sociale voorzieningen, 
voor zover van belang voor Nederlandse arbeiders in Duitsland werkzaam 
(geweest).
1958 1 omslag

901 Stukken betreffende het opstellen van de overeenkomst betreffende het kleine 
grensverkeer tussen Nederland en de Bondsrepubliek Duitsland.
1958 - 1961 1 omslag

902 Stukken betreffende de onderhandelingen met het Duitse Ministerie van Arbeid 
over de ongeorganiseerde wervingen van Nederlandse arbeiders voor Duitsland.
1958 - 1963 1 omslag

904-905 Stukken betreffende de bemiddeling en uitwisseling van artiesten en musici tussen 
Duitsland en Nederland.
1959 - 1962 2 omslagen
904 Opstellen van een overeenkomst inzake de bemiddeling via 

Nederlandse en Duitse Arbeidersbureau. 1959 - 1961
905 Opstellen van de regeling betreffende de uitwisseling van artiesten 

en musici. 1961 - 1962

903 Stukken betreffende het opstellen van voorschriften over de melding door de GAB's
van wervingsadvertenties ten behoeve van Duitsland.
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1959 - 1968 1 omslag

906 Stukken betreffende het overleg met het Landesarbeitsamt Nordrhein-Westfalen 
en de betrokken GAB's over de arbeiderspendel naar Duitsland, in het kader van de 
praktijken van niet-bonafide onderaannemers koppelbazen.
1960 - 1968 1 omslag

907 Stukken betreffende de bespreking op 3 december 1969 tussen Duitse en 
Nederlandse arbeidsvoorzieningsfunctionarissen over de grensbemiddeling naar 
Duitsland.
1969 1 omslag

2.2.08.11.5.03 Griekenland

2.2.08.11.5.03 Griekenland

908-909 Stukken betreffende de verwervingsovereenkomst tussen Nederland en 
Griekenland betreffende de aanwerving, de plaatsing en de tewerkstelling in 
Nederland van arbeidskrachten.
1962 - 1970 2 omslagen
908 Voorbereiding van de wervingsovereenkomst. 1962
909 Opstellen van de wervingsovereenkomst. 1966 - 1970

2.2.08.11.5.04 (Noord)-Ierland

2.2.08.11.5.04 (Noord)-Ierland

910 Stukken betreffende de werving van de arbeidskrachten uit Ierland en Noord-
Ierland.
1962 1 omslag

2.2.08.11.5.05 Italië

2.2.08.11.5.05 Italië

911 Stukken betreffende het verlengen van de arbeidscontracten van Italiaanse 
arbeiders en de hereniging met gezinsleden in het kader van de wervingsactie in 
1956.
1959 - 1960 1 omslag

912-914 Stukken betreffende de werving van Italiaanse arbeidskrachten.
1960 - 1966 2 omslagen
912 Uitbrengen van advies aan de Minister van SZV met betrekking tot 

het verkrijgen van toestemming van de Ministerraad. 1960
913 Opstellen van richtlijnen voor de werving. 1960 - 1965
914 Reorganisatie van de werving. 1963 - 1966

915-916 Stukken betreffende de overeenkomst met Italiaanse regering over de werving van 
Italiaanse arbeiders.
1960 - 1967 2 omslagen
915 Opstelling van de overeenkomst. 1960 - 1961
916 Wijziging van de overeenkomst. 1964 - 1967

917-919 Stukken betreffende de Gemengde Commissie ingevolge artikel 18 van de 
overeenkomst betreffende werving van Italianen.
1960 - 1969 2 omslagen
917 Instelling. 1960 - 1964
918 Vergadering van 24 - 25 januari 1967. 1967
919 Vergadering van 4, 5 en 6 februari 1969. 1969
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920 Stukken betreffende het opstellen van richtlijnen voor de instelling van de 
Italianen-Commissie door de directeur van het GAB.
1961 1 omslag

921 Stukken betreffende het opstellen van voorschriften voor het betalen van een 
vergoeding in de terugreiskosten van Italiaanse arbeiders.
1961 1 omslag

922 Stukken betreffende het verrichten van onderzoek naar de ervaringen met 
Italiaanse arbeidskrachten bij enkele bedrijven.
1966 1 omslag

923 Stukken betreffende het opstellen van een vergoedingsregeling voor 
pensionkosten van Italiaanse arbeiders.
1967 - 1969 1 omslag

924 Stukken betreffende de werving van Italiaanse arbeidskrachten na 1 juli 1968 in 
verband met slotfase van de EEG-richtlijn "Vrij verkeer werknemers".
1968 - 1969 1 omslag

2.2.08.11.5.06 Luxemburg

2.2.08.11.5.06 Luxemburg

925 Stukken betreffende het deelnemen aan een excursie naar Luxemburg in het kader 
van de bemiddeling van landarbeiders c.q. pachters in Luxemburg.
1960 1 omslag

2.2.08.11.5.07 Malta

2.2.08.11.5.07 Malta

926 Stukken betreffende het opstellen van richtlijnen voor de werving van Maltese 
arbeidskrachten voor het Nederlandse bedrijfsleven.
1962 - 1969 1 omslag

2.2.08.11.5.08 Marokko

2.2.08.11.5.08 Marokko

927 Stukken betreffende de voorbereiding van de Wervingsovereenkomst tussen 
Nederland en Marokko betreffende de aanwerving en tewerkstelling van 
Marokkaanse werknemers in Nederland.
1968 - 1969 1 omslag

2.2.08.11.5.09 Portugal

2.2.08.11.5.09 Portugal

928 Stukken betreffende het opstellen van de Regeling werving Portugese 
arbeidskrachten.
1962 - 1970 1 omslag

929-930 Stukken betreffende de Wervingsovereenkomst tussen Nederland en Portugal 
inzake migratie, aanwerving en tewerkstelling van Portugese arbeiders in 
Nederland.
1962 - 1971 2 omslagen
929 Voorbereiding van de Wervingsovereenkomst. 1962 - 1963
930 Opstellen van de Wervingsovereenkomst. 1963 - 1971
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2.2.08.11.5.10 Spanje

2.2.08.11.5.10 Spanje

931 Stukken betreffende de voorbereiding van de Wervingsovereenkomst tussen 
Nederland en Spanje inzake migratie, aanwerving en tewerkstelling van Spaanse 
arbeiders in Nederland.
1960 - 1961 1 omslag

1161 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van richtlijnen voor de 
medische keuring van Spanjaarden in Spanje voordat deze naar Nederland komen.
1960 - 1964 1 omslag

932 Stukken betreffende het opstellen van de Regeling werving Spaanse 
arbeidskrachten.
1960 - 1970 1 omslag

933 Stukken betreffende het opstellen van richtlijnen betreffende de werkvergunningen
voor buiten de wervingsacties om naar Nederland gekomen Spanjaarden.
1961 - 1963 1 omslag

934-935 Stukken betreffende de ziektekostenverzekering voor gezinsleden van Spaanse 
arbeiders.
1961 - 1967 2 omslagen
934 Opstellen van een overeenkomst met de Obra Sindical 18 de Julio. 1961 

- 1964
935 Afsluiten van een ziektekostenverzekering n.a.v. het 

wederkerigheidsverdrag met Spanje. 1963 - 1967

936 Stukken betreffende het bezoek aan Spanje door de heren Mansholt, Pabon en 
Schumacher voor besprekingen met Spaanse autoriteiten inzake werving Spaanse 
arbeidskrachten op 29 en 30 januari 1962.
1962 1 omslag

937 Stukken betreffende het opstellen van richtlijnen voor het samenstellen van 
opgaven van tewerkgestelde Spanjaarden van de georganiseerde werving.
1962 - 1969 1 omslag

2.2.08.11.5.11 Turkije

2.2.08.11.5.11 Turkije

938 Stukken betreffende het opstellen van instructies betreffende de repatriëring van 
Turkse arbeidskrachten.
1964 1 omslag

1203 Stukken betreffende de totstandkoming van en reacties op de overeenkomst met 
Turkije betreffende de migratie, aanwerving en tewerkstelling in Nederland van 
Turkse arbeiders (wervingsovereenkomst).
1964 - 1966 1 omslag

941 Stukken betreffende het opstellen van richtlijnen voor geneeskundig onderzoek 
met betrekking tot de werving van Turkse arbeidskrachten.
1964 - 1966 1 omslag

939 Stukken betreffende het opstellen van een ontwerp Arbeidsovereenkomst met 
Turkse werknemers.
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1964 - 1969 1 omslag

940 Stukken betreffende het opstellen van een regeling voor de werving van Turkse 
arbeidskrachten.
1964 - 1971 1 omslag

942 Stukken betreffende het beantwoorden van de Tweede Kamervragen van de heren 
Wieldraayer en Nederhorst op 2 oktober 1967 betreffende het toelaten van Turkse 
arbeidskrachten.
1965 - 1967 1 omslag

2.2.08.11.5.12 Zweden

2.2.08.11.5.12 Zweden

1162 Stukken betreffende het voeren van overleg met het Zweedse Ministerie van Arbeid
inzake de uitwisseling van arbeidskrachten.
1960 - 1966 1 omslag

2.2.08.11.6 Statistiek

2.2.08.11.6 Statistiek

943 Stukken betreffende het samenstellen van overzichten betreffende de 
wervingsacties van buitenlandse arbeidskrachten voor de Limburgse mijnindustrie 
over de periode 1955 - 1960.
1957 - 1960 1 omslag

944-947 Stukken betreffende de statistische overzichten van aangeworven en vertrokken 
buitenlandse arbeidskrachten.
1960 - 1966 4 omslagen
944 Opstellen van voorschriften voor de statistische overzichten. 1961 - 

1963
945 Uit Spanje over de jaren 1960 - 1965. 1960 - 1966
946 Uit Italië over de jaren 1960 - 1965. 1960 - 1966
947 Uit Griekenland, Turkije, Joegoslavië en Malta over de jaren 1962-

1965. 1963 - 1966
2.2.09 Particuliere Arbeidsbemiddeling

2.2.09 PARTICULIERE ARBEIDSBEMIDDELING
2.2.09.1 Zonder en met winstoogmerk

2.2.09.1 Zonder en met winstoogmerk

948 Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen aan de SER met betrekking 
tot het uitlenen van arbeidskrachten in het kader van het uitbrengen van een SER-
advies aan de Staatssecretaris van SZV.
1958 - 1961 1 omslag

949 Stukken betreffende het instellen van de werkgroep arbeidsbemiddeling grote 
kunst door de commissie van advies voor de bemiddeling op het gebied van de 
grote kunst in het kader van het uitbrengen van advies aan het RAB.
1959 - 1960 1 omslag
Taak: het uitwerken van de wijzigingen van de wettelijke bepalingen voor de bemiddeling op het 
gebied van de grote kunst.

950 Nota betreffende het plaatsingsmonopolie van de Bundesanstalt für 
Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung (BAVAV) in het kader van de 
vergunningverlening voor de particuliere arbeidsbemiddeling met en zonder 
winstoogmerk.
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1962 - 1963 1 omslag
2.2.09.2 Zonder winstoogmerk

2.2.09.2 Zonder winstoogmerk

951 Stukken betreffende het behandelen van het aanvragen van een vergunning tot het 
uitoefenen van arbeidsbemiddeling zonder winstoogmerk door de Stichting 
Arbeidsbemiddeling Artiesten en Musici (SAMA).
1953 - 1960 1 omslag

952 Stukken betreffende het verlenen en instellen van de vergunning tot het uitoefenen
van arbeidsbemiddeling zonder winstoogmerk aan de Koopvaardijstichting 1946.
1953 - 1965 1 omslag

953 Stukken betreffende het voeren van interdepartementaal overleg over het opzetten
van werkgeverscombinaties en -verenigingen in de landbouw in het kader van de 
toepassing van de Landbouw Arbeidsvoorzienings Regeling.
1959 - 1962 1 omslag

1163 Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan de selectie van de 
toekomstige bewoners van de Stichting Het Dorp, te Arnhem.
1965 1 omslag

2.2.09.3 Met winstoogmerk

2.2.09.3 Met winstoogmerk

954-955 Stukken betreffende het weigeren van vergunningen aan particulieren voor het 
uitoefenen van arbeidsbemiddeling met winstoogmerk ten behoeve van de 
amusementskunst.
1957 - 1965 2 omslagen
954 M. Saks te Amsterdam. 1957 - 1961
955 M. Hofman te Amsterdam. 1959 - 1965

958 Stukken betreffende het voeren van overleg met diverse uitzendbureaus (Brakel te 
Oegstgeest, Orestes en Rothschaefer te Amsterdam) over hun activiteiten bij het 
uitlenen van arbeidskrachten, in het kader van de overtreding van de 
Arbeidsbemiddelingswet 1930.
1958 - 1967 1 omslag

956-957 Stukken betreffende het verlenen van een arbeidsvergunning met winstoogmerk 
ten behoeve van huishoudelijk personeel.
1958 - 1969 2 omslagen
957 J. Kuiper-Pape, bureau Archief te 's-Gravenhage over 1958 - 1970. 

1958 - 1965
956 J. Alders, bureau Alders te Amsterdam over 1959 - 1964. 1958 - 1969

962-966 Stukken betreffende het verlenen van vergunningen aan particulieren voor het 
uitoefenen van arbeidsbemiddeling met winstoogmerk ten behoeve van de 
amusementskunst.
1959 - 1967 5 omslagen
962 B.H. Ibelings te 's-Gravenhage, 1 juli 1959 t/m 30 juni 1967. 1959 - 

1967
963 A.J. Klein te 's-Gravenhage, 1959 t/m 30 juni 1967. 1959 - 1967
964 J. Mikkenie te Amsterdam, 1 juli 1959 t/m 30 juni 1965. 1959 - 1963
965 H. Rinket te Groningen, 1 juli 1959 t/m 30 juni 1967. 1959 - 1965
966 E. Saks te Amsterdam, 1 juli 1960 t/m 30 juni 1961. 1959 - 1960
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959-961 Stukken betreffende het verlenen van vergunningen aan particulieren voor het 
uitoefenen van arbeidsbemiddeling met winstoogmerk ten behoeve van de grote 
kunst.
1959 - 1967 3 omslagen
959 J.A. Beek te 's-Gravenhage, 1 juli 1959 t/m 30 juni 1965. 1959 - 1963
960 J. Koning te 's-Gravenhage, 1 juli 1959 t/m 30 juni 1967. 1959 - 1967
961 G. de Koos te 's-Gravenhage, 1 juli 1959 t/m 30 juni 1965. 1959 - 1963

968 Stukken betreffende het optreden als getuige(deskundige) bij het kort geding van 
de ABU tegen het dagblad Het Vrije Volk.
1962 1 omslag

967 Stukken betreffende het voeren van overleg met het Ministerie van Defensie over 
het gebruik van koppelbazen door de Marinewerf te Den Helder.
1962 1 omslag

969 Stukken betreffende het voeren van overleg met het Bundesanstalt für 
Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung n.a.v. een uitspraak van de Hoge 
Raad in de zaak F. Gomperts, die vrijgesproken werd van verdenkingen van 
onwettige arbeidsbemiddeling.
1965 - 1968 1 omslag

970 Stukken betreffende het opstellen van voorschriften aan de HID's voor de 
bemiddeling naar en samenwerking met uitzendbureaus.
1966 1 omslag

971 Stukken betreffende het informeren van de HID's over de activiteiten van 
koppelbazen in hun district.
1969 1 omslag

2.2.09.4 Statistiek

2.2.09.4 Statistiek

972 Statistische landelijke- en regionale jaaroverzichten over de resultaten van de 
particulieren arbeidsbemiddeling met en zonder winstoogmerk.
1959 - 1969 1 omslag

2.2.10 Emigratie, migratie en immigratie

2.2.10 EMIGRATIE, MIGRATIE EN IMMIGRATIE
2.2.10.1 (Beleids)inhoudelijke aangelegenheden

2.2.10.1 (Beleids)inhoudelijke aangelegenheden

973 Stukken betreffende de instelling van de Raad voor de Emigratie door de Minister 
van SZV.
1952 - 1968 1 omslag

974 Stukken betreffende het instellen van voorbereidingscursussen voor de aspirant-
emigranten.
1954 - 1964 1 omslag

975 Handleiding Emigratie (Handboek voor de directie voor de Arbeidsvoorziening).
1961 - 1965 1 stuk

977 Stukken betreffende de aanpassing van de organisatie, door de overbrenging van 
de emigratievoorlichtingstaak van de emigratie-aanmeldingskantoren naar de 
DBA's door de verminderde belangstelling voor emigratie.
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1961 - 1967 1 omslag

976 Stukken betreffende het Advies van de Raad voor de Emigratie inzake het 
emigratiebeleid (juli 1961) in het kader van de toelating van buitenlandse 
arbeidskrachten en emigratie.
1961 - 1967 1 omslag

2.2.10.2 Emigratie per gebied

2.2.10.2 Emigratie per gebied

978-980 Stukken betreffende de Migratie en Vestiging in Australië.
1956 - 1969 3 omslagen
978 Overeenkomsten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het 

Gemenebest van Australië. 1956 - 1965
979 Voorbereiding van de overeenkomsten tussen het Koninkrijk der 

Nederlanden en het Gemenebest van Australië. 1961 - 1965
980 Administratieve procedure inzake de emigratie. 1961 - 1969

981 Stukken betreffende het opstellen van richtlijnen met betrekking tot de emigratie 
naar Zuid-Afrika.
1960 - 1970 1 omslag

982 Stukken betreffende een enquête, gehouden in 1967 onder in Noord-West 
Duitsland gevestigde Nederlandse boeren in het kader van de emigratie van 
Nederlandse boeren naar Duitsland.
1962 - 1970 1 omslag

983 Circulaire over de wijzigingen in de algemene voorwaarden voor de emigratie naar 
Brazilië.
1964 1 omslag

2.2.10.3 Migratie in eigen land

2.2.10.3 Migratie in eigen land

984 Stukken betreffende het onderzoeken van de arbeidsmobiliteit binnen Nederland in
de sectoren horeca en bouwnijverheid in de provincie Limburg.
1966 - 1968 1 omslag

985 Stukken betreffende het voeren van overleg met het Ministerie van Financiën over 
arbeidsmobiliteit bevorderende maatregelen.
1969 1 omslag

986 Stukken betreffende het opstellen van richtlijnen voor de HID's bij de toepassing 
van de Migratieregeling voor het jaar1969.
1969 - 1970 1 omslag

2.2.10.4 Immigratie

2.2.10.4 Immigratie

987 Stukken betreffende het verzamelen van gegevens over de immigratie naar eerste 
asielland van bouwvakvluchtelingen die in 1955 - 1956 in Nederland zijn toegelaten.
1959 - 1960 1 omslag

2.2.10.5 Statistiek

2.2.10.5 Statistiek

988-990 Stukken betreffende de emigratie-statistiek.
1954 - 1969 3 omslagen
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988 Aantal meldingen bij de GAB's voor emigratie naar het land van 
bestemming. 1954 - 1966

989 Vertrokken emigranten per aanmeldingskantoor over de jaren 1959-
1966 (vanaf 1965 inclusief land van bestemming). 1960 - 1967

990 Opgave per GAB van het aantal meldingen voor emigratie en het 
aantal vertrokken emigranten. 1967 - 1969

991 Stukken betreffende het wijzigen van de voorschriften betreffende de statistische 
opgaven omtrent de binnenlandse migratie.
1957 - 1962 1 omslag

2.2.11 Beroepskeuzevoorlichting

2.2.11 BEROEPSKEUZEVOORLICHTING
2.2.11.1 (Beleids)inhoudelijke aangelegenheden

2.2.11.1 (Beleids)inhoudelijke aangelegenheden

1164 Stukken betreffende het opstellen van richtlijnen voor de vergoeding van 
reiskosten ten behoeve van beroepskeuzeonderzoek.
1957 - 1967 1 omslag

992 Stukken betreffende het opstellen van voorschriften over de stijl en de inhoud van 
de uitgebrachte adviezen door beroepskeuzeadviseurs.
1960 - 1961 1 omslag

993 Stukken betreffende het voeren van overleg met de schoolartsen in het rayon Zuid-
Holland over de samenwerking bij het uitbrengen van beroepskeuzeadviezen.
1960 - 1961 1 omslag

div.nrs. Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de Wet op de Raad voor 
de Beroepskeuzevoorlichting.
1960 - 1969 4 pakken en 6 omslagen
1166 Totstandkoming van de Wet van 30 mei 1963 houdende instelling 

van een raad voor de beroepskeuzevoorlichting (Wet op de Raad 
voor de Beroepskeuzevoorlichting, Stb. 247). 1960 - 1963, pak

994 Benoeming en ontslag van leden van de Raad voor de 
Beroepskeuzevoorlichting. 1963 - 1969, pak

div.nrs. Vergaderstukken van door de Raad ingestelde commissies en 
werkgroepen. 1964 - 1969
1167 Commissie Schoolpsychologie. 1964 - 1965
1174 Commissie Subsidie-aangelegenheden. 1e - 21e 

Vergadering. 1964 - 1966, pak
1175 Commissie Subsidie-aangelegenheden. 22e - 36e 

Vergadering. 1966 - 1969, pak
1169 Commissie Subsidie-aangelegenheden. 

Subcommisssie Faciliteiten Beroepenvoorlichting (ten
behoeve van gesubsidieerde instellingen voor 
beroepskeuzevoorlichting). 1965 - 1966

1168 Werkgroep Organisatie Cursussen ten behoeve van de 
Beroepskeuzevoorlichting. 1965

1170 Werkgroep Research II. 1965 - 1966
1171 Commissie Medische Aspecten van de Beroepskeuzevoorlichting. 

1965 - 1968
1173 Commissie Geautomatiseerde Informatieverwerking. 1966
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995 Stukken betreffende de werkwijze van de beroepskeuzevoorlichting in Nederland in
1964.
1964 1 omslag

1202 Stukken betreffende het verstrekken van richtlijnen ten behoeve van de directeuren
van de Gewestelijke Arbeidsbureaus inzake de ontwikkeling van een uniforme 
testmethodiek.
1964 1 omslag

2.2.11.2 Commissie en werkgroepen

2.2.11.2 Commissie en werkgroepen

996-1000 Stukken betreffende de Adviescommissie Beroepskeuzevoorlichting (Commissie 
Duyker).
1959 - 1961 5 omslagen
Taak: verstrekken van advies aan de Minister van SZV inzake:

1. de toepassing van de Rijkssubsidieregeling voor de Bijzondere Beroepskeuzebureaus 1959
2. de taak, samenstelling e.d. van de Raad voor de Beroepskeuzevoorlichting
3. andere aangelegenheden betreffende de beroepskeuzevoorlichting.

996 Instelling en opheffing. 1959 - 1961
997 Verslagen van vergaderingen. 1959 - 1961
998 Agenda's en vergaderstukken. 1959 - 1961
1000 Advies inzake de subsidiëring van de Bijzondere Beroepskeuze 

instellingen. 1959 - 1961
999 Overzichten van per artikel gevoerde besprekingen over nieuwe 

subsidieregelingen. 1960 - 1961

1001 Stukken betreffende het instellen en opheffen van de financiële subcommissie door
de Commissie Duyker.
1960 - 1961 1 omslag
Taak: becijferen van de kosten van de verschillende typen van beroepskeuze-onderzoeken op basis 
van de nieuwe geformuleerde eisen.

1003 Stukken betreffende de Werkgroep Inschrijvingsregister Beroepskeuzevoorlichting.
1963 - 1964 1 omslag
Taak: inrichten van het inschrijvingsregister voor de school- en beroepskeuze-onderzoeken. Zie ook 
inventarisnummer 1201.

1002 Stukken betreffende de Werkgroep Beroepskeuzevoorlichting.
1963 - 1965 1 omslag
Taak:

1. Uitbrengen van een rapport over de huidige situatie van de beroepskeuzevoorlichting
2. Adviseren omtrent maatregelen ter verzekering van een redelijke productie van de 

Afdelingen Beroepskeuzevoorlichting van de GAB's
3. Ontwerpen van richtlijnen omtrent de relatie en de samenwerking tussen RAB's, DBA, 

GAB's en psychologen en beroepskeuze-adviseurs

2.2.11.3 Onderzoek

2.2.11.3 Onderzoek

1004 Stukken betreffende het onderzoeken van de gebruikte testmethoden door de 
beroepskeuzeadviseur en toegevoegde psychologen.
1960 - 1968 1 omslag

1005-1006 Artikelen uitgegeven door het Ministerie van SZV en DG ARBVO.
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1963 - 1965 1 omslag
1005 "Betekenis van aandoeningen en gebreken van mindervaliden met 

betrekking tot hun arbeidsgeschiktheid" door H.A. de Boer, arts. 
1963

1006 Kleuren, hun invloed op de gezonde en zieke mens, "Kleuren, hun taal, 
karakter en symboliek" door W. Maschhaupt en "Onderzoek naar de 
beroepskeuzemotieven van leerlingen van de hogere 
zeevaartschool" door J. Baarda. 1965

1007-1009 Stukken betreffende de beroepskeuzevoorlichting uitgebracht door Sociologisch 
Instituut van de Katholieke Universiteit; Instituut voor Toepaste Sociologie.
1966 - 1968 3 stukken
1007 "Achtergronden van Beroepskeuze", een samenvatting van de 

resultaten van een sociologisch onderzoek naar het 
beroepskeuzeproces bij zestienjarige jongens en meisjes. 1966

1008 Ouders en de Beroepskeuze van hun kinderen, een samenvatting van de 
resultaten van een sociologisch onderzoek. 1967

1009 De kortste weg, een sociologisch onderzoek naar het proces van 
beroepskeuze bij jongens en meisjes die na het verlaten van de 
lagere school direct zijn gaan werken. 1968

2.2.11.4 Regelingen

2.2.11.4 Regelingen

1010 Stukken betreffende het opstellen van richtlijnen voor de subsidiëring van de 
bijzondere beroepskeuzebureaus door de provincies en gemeenten.
1959 - 1960 1 omslag

1011 Stukken betreffende het vaststellen van de regeling voor het verlenen van subsidie 
over de jaren 1960 - 1961 voor het in stand houden van bijzondere bureaus tot 
voorlichting bij beroeps- of studiekeuze.
1959 - 1961 1 omslag

1012 Stukken betreffende het opstellen van richtlijnen aan de HID's voor de uitvoering 
van de regeling betreffende psychologische onderzoeken in het kader van de 
beroepskeuzevoorlichting aan blinden.
1959 - 1969 1 omslag

1013 Circulaires aan de HID's over de vergoedingsregeling van de beroepskeuze- en 
studie-adviezen.
1960 1 omslag

1014 Stukken betreffende het voorbereiden en vaststellen van de Rijkssubsidieregeling 
Beroepskeuzevoorlichting.
1962 - 1968 1 omslag

1015 Stukken betreffende het opstellen van voorschriften voor het verlenen van subsidie 
aan instellingen die beroepskeuze-onderzoeken in schoolverband verrichten.
1962 - 1971 1 omslag

1199 Stukken betreffende de totstandkoming van een concept-circulaire waarin een 
nieuwe gedragslijn wordt uitgewerkt ten aanzien van het beroepskeuze- en 
studiekeuze-onderzoek van personen die in inrichtingen verblijven (I-
onderzoeken), naar aanleiding van de problemen die de nieuwe tariefregeling bleek
op te werpen.
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1964 1 omslag
2.2.11.5 Voorlichting

2.2.11.5 Voorlichting

1016 Stukken betreffende het uitgeven van een supplement van de brochure 
Beroepskeuzevoorlichting in Nederland, 1957.
1960 1 omslag

2.2.11.6 Schoolonderzoek

2.2.11.6 Schoolonderzoek

1017 Stukken betreffende het verlenen van subsidie voor een school- en beroepskeuze-
onderzoek in de ontwikkelingsgebieden Achtkarspelen, Oostelijk- en Zuidelijk 
Westerkwartier in Groningen over de jaren 1958-1963.
1957 - 1964 1 omslag

1018 Stukken betreffende het opstellen van voorschriften aan de HID's in verband met 
de beroepskeuze-onderzoeken in schoolverband.
1960 - 1969 1 omslag

1019 Stukken betreffende het behandelen van de bezwaren van de Minister van OKW 
tegen de beroepskeuzevoorlichting door de GAB's op scholen.
1961 - 1962 1 omslag

1020 Stukken betreffende het voeren van overleg met de Raad van 
Beroepskeuzevoorlichting en Minister van O&W betreffende de pre-oriëntatie (= 
beroepenvoorlichting) op lagere scholen.
1965 - 1969 1 omslag

2.2.11.7 Subsidiëring particuliere instellingen

2.2.11.7 Subsidiëring particuliere instellingen

1021 Stukken betreffende het voeren van overleg met de Afdeling Comptabiliteit (van 
SZV) over de subsidieverlening ten behoeve van de uitgebrachte BLO-adviezen in 
het kader van de subsidieregeling Bijzondere Beroepskeuzebureaus.
1957 - 1960 1 omslag

1022-1024 Stukken betreffende het toekennen van een subsidie aan het Centraal Comité van 
Samenwerking inzake voorlichting bij Beroepskeuze.
1959 - 1969 3 omslagen
1022 1959-1960
1023 1961-1966
1024 1967-1969

1025 Stukken betreffende de discussie met andere departementen over de 
centralisatie/decentralisatie van de subsidiëring van de Bijzondere 
Beroepskeuzevoorlichting.
1962 1 omslag

1026 Stukken betreffende het nemen van temporiseringsmaatregelen door het verlagen 
van de subsidie-uitgaven aan beroepskeuze-instellingen in verband met de 
financieel-economische toestand van de Rijksoverheid.
1963 - 1967 1 omslag
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2.2.11.8 Statistiek

2.2.11.8 Statistiek

1027-1029 Stukken betreffende de statistiek van beroepskeuze-adviezen.
1958 - 1968 3 omslagen
1027 Overzichten van verstrekte beroepskeuze-adviezen. 1958 - 1968
1028 Overzichten van de verstrekte beroepskeuze- en studie-adviezen. 

1959 - 1960
1029 Opstellen van voorschriften voor de statistiek met betrekking tot de 

afgehandelde aanvragen om beroepskeuze-advies. 1959 - 1968

1030-1037 Overzichten van de verstrekte beroepskeuze- en studieadviezen door de GAB's.
1961 - 1968 8 omslagen
1030 1961
1031 1962
1032 1963
1033 1964
1034 1965
1035 1966
1036 1967
1037 1968

2.2.12 Bijzondere bemoeiingen

2.2.12 BIJZONDERE BEMOEIINGEN

1038 Stukken betreffende het verlenen van hulp bij het oprichten van een CVV op de 
Nederlandse Antillen.
1963 - 1969 1 omslag

1039 Stukken betreffende het verlenen van hulp bij de ontwikkeling van de vakopleiding 
in Indonesië.
1967 - 1969 1 omslag

3 VERZAMELDE DOCUMENTATIE

3 VERZAMELDE DOCUMENTATIE

1040 Stukken betreffende het uitgeven van het personeelsblad "Stemmen van eigen erf" 
met als bijlage de nummers oktober 1954 t/m december 1963.
1954 - 1964 1 omslag
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B. ARCHIEF VAN DE CENTRALE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE ARBEIDSVOORZIENING

B. ARCHIEF VAN DE CENTRALE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE 
ARBEIDSVOORZIENING

Samenstelling en opheffing

SAMENSTELLING EN OPHEFFING

1041 Stukken betreffende de samenstelling en opheffing van de Commissie van Bijstand 
en Advies voor het Rijksarbeidsbureau en de Centrale Commissie van Advies voor 
de Arbeidsvoorziening.
1959 - 1969 1 omslag

Centrale Commissie voor de Arbeidsvoorziening

CENTRALE COMMISSIE VOOR DE ARBEIDSVOORZIENING

1042 Notulen van de vergaderingen van de Centrale Commissie van Advies voor de 
Arbeidsvoorziening.
1961 - 1968 1 omslag

Commissies

COMMISSIES

1043-1044 Notulen van de vergaderingen van de Commissie van Advies van de Aanvullende 
Werkgelegenheid.
1960 - 1968 2 omslagen
1043 1960-1964
1044 1965-1968

1045-1056 Notulen van de vergaderingen van de Commissies van Bijstand en Advies voor het 
Rijksarbeidsbureau.
1960 - 1969 12 omslagen
1045 1960
1046 1961
1047 1962
1048 1963
1049 1964
1050 1965
1051 1966
1052 Viering van de 100e vergadering.
1053 1967
1054 1968
1055 1969
1056 Laatste vergadering d.d. 18 september 1969.

Subcommissies

SUBCOMMISSIES

1057 Stukken betreffende de instelling en opheffing van de Subcommissies van Advies 
voor de Vrouwenbemiddeling.
1946 - 1964 1 omslag

1058 Stukken betreffende de mutaties in de Subcommissie van Advies voor de 
Bouwnijverheid.
1947 - 1964 1 omslag

1177 Vergaderstukken van de Subcommissie voor Musici en Artiesten.
1951 - 1956 1 omslag
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1066-1069, 1178-1179
Stukken betreffende de Subcommissie van Advies voor de 
Amusementskunstenaars.
1957 - 1970 6 omslagen
1066 Samenstelling, opheffing en wederinstelling. 1964 - 1969
1178 Notulen van de vergaderingen. 1957 - 1960
1067 Notulen van de vergaderingen. 1961 - 1962
1068 Notulen van de vergaderingen. 1963
1069 Notulen van de vergaderingen. 1966 - 1969
1179 Verslagen van de Werkgroep Bemiddeling van de subcommissie. 

1967 - 1970

1059-1060 Stukken betreffende de Subcommissie Arbeidsvoorziening in de Landbouw.
1958 - 1969 2 omslagen
1059 Instelling en overgang naar de Raad voor de Arbeidsmarkt van de 

SER. 1958 - 1969
1060 Notulen van de vergaderingen. 1965 - 1969

1061-1062 Stukken betreffende de Subcommissie van Advies voor de Bemiddeling van 
Academici.
1959 - 1963 2 omslagen
1061 Instelling. 1959 - 1962
1062 Notulen van de vergaderingen. 1962 - 1963

1063-1065 Stukken betreffende de Subcommissie van Advies voor de Vakopleiding.
1960 - 1970 3 omslagen
1063 Notulen van de vergaderingen. 1960 - 1964
1064 Notulen van de vergaderingen. 1965 - 1969
1065 Benoeming en overgang naar SER c.q. Raad voor de Arbeidsmarkt. 

1962 - 1970

1070 Stukken betreffende de instelling van de Subcommissie van Advies voor de 
Bijzondere Bemiddeling.
1964 - 1968 1 omslag

1071-1072 Stukken betreffende de Subcommissie van Advies voor de Stagiaires.
1964 - 1968 2 omslagen
1071 Werkwijze van de Subcommissie Stagiaires. 1964 - 1968
1072 Vergadernotulen. 1965 - 1966
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C. INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE CENTRALE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR SOCIALE BEMIDDELING

C. INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE CENTRALE COMMISSIE VAN ADVIES 
VOOR SOCIALE BEMIDDELING

1073-1081, 1100
Stukken betreffende de Centrale Commissie voor Sociale Bemiddeling.
1954 - 1969 10 omslagen
1073 Instelling. 1954 - 1960
1076 Jaarverslagen. 1955 - 1965
1100 Taakwaardering van de sociaal ambtenaren. 1956 - 1964
1074 Administratieve aanwijzingen voor de sociaal-ambtenaren. 1956 - 

1965
1075 Vergaderverslagen. 1956 - 1969
1077 De (re)organisatie. 1957 - 1966
1078 Inschakeling van sociaal-ambtenaren ten behoeve van de Stichting 

Samenwerkende Havenbedrijven te Amsterdam. 1962
1079 Inschakeling van sociaal-ambtenaren ten behoeve van de 

Gemeentelijke Sociale Werkvoorziening en Sociale Werkplaatsen. 
1962 - 1964

1080 Jaarverslagen. 1966 - 1968
1081 Vaststellen van de taak en plaats van de sociaal-ambtenaren in de 

Arbeidsvoorzieningsorganisatie. 1969
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Bijlagen

B I J L A G E N
Afkortingenlijst

AFKORTINGENLIJST

ABU Algemene Bond Uitzendondernemingen

Art Artikel

Artevo Arbeidstechnische Vooroefening

AW Aanvullende Werkgelegenheid

BBA Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen

BLO Bijzonder Lager Onderwijs

CAO Collectieve Arbeidsovereenkomst

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek

CCBA Centrale Commissie van Bijstand en Advies voor het 
Rijksarbeidsbureau

CCA Centrale Commissie van Advies voor de 
Arbeidsvoorziening

CHA Centraal Historisch Archief

COW Coordinatie College voor Openbare Werken

CSV Complementaire Sociale Voorzieningen

DBA Districtsbureau voor de Arbeidsvoorziening

DACW Districten voor de Aanvullende Civieltechnische 
Werken

DG Directoraat-Generaal

DG ARBVO Directoraat-Generaal voor de Arbeidsvoorziening

DUW Rijksdienst voor de Uitvoering van Werken

EEG Europese Economische Gemeenschap

EGKS Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal

ESF Europees Sociaal Fonds

EZ Economische Zaken

FME Federatie van ondernemingen in de metaal, 
electronica- en electrotechnische industrie en 
aanverwante sectoren

GAB Gewestelijk Arbeidsbureau

HID Hoofdinspecteur-Directeur

ILO International Labour Office

KAZ Kabinets- en Administratieve Zaken (Centrale 
Afdeling)

KB Koninklijk Besluit

LTS Lagere Technische School

OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en 
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Ontwikkeling

OKW Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (Ministerie 
van)

O&W Onderewijs en Wetenschappen (Ministerie van)

RAB Rijksarbeidsbureau

RWP Regionale Werkplaats voor Vakopleiding

SER Sociaal Economische Raad

Stb Staatsblad

Stcrt Staatscourant

SZV Sociale Zaken en Volksgezondheid

VB Volkshuisvesting en Bouwnijverheid

VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten

WW Werkloosheidswet
Lijst van ontbrekende inventarisnummers

LIJST VAN ONTBREKENDE INVENTARISNUMMERS
• 412
• 591
• 592
• 593
• 594
• 595
• 596
• 597
• 598
• 599
• 1106
• 1110
• 1113
• 1117
• 1118
• 1135
• 1143
• 1144
• 1153
• 1155
• 1165
• 1172
• 1181
• 1184
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