Actieplan Perspectief op Werk
Noord-Holland Noord 2019 – 2020

Inleiding
In de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord werken 18 gemeenten, UWV, het
beroepsonderwijs, de werkgevers- en de werknemersorganisaties actief samen in het Regionaal
Platform Arbeidsmarktbeleid (RPAnhn). De samenwerkende partijen hebben de ambitie om
ervoor te zorgen dat iedereen in de regio die kan werken, daadwerkelijk werkt. De afgelopen
jaren hebben de arbeidsmarktpartijen met elkaar een krachtig netwerk opgebouwd.
Ondernemers, onderwijs en overheid vinden elkaar steeds beter in de samenwerking.
De afgelopen jaren is vooral ingezet op het realiseren van duurzame samenwerkingsrelaties:
 van school naar werk (samenwerking onderwijs-gemeenten voor arbeidstoeleiding
kwetsbare jongeren en een Leven Lang Leren)
 van werk naar werk (samenwerking werkgevers voor intersectorale mobiliteit en
opleiding/ontwikkeling werknemers)
 van uitkering naar werk (samenwerking UWV-gemeenten voor werkgevers- en
werknemersdienstverlening en Banenafspraak).
Deze samenwerkingsrelaties hebben tot concrete resultaten geleid. Voorbeelden zijn een beter
sluitende keten rondom kwetsbare jongeren die van school naar werk gaan, een fors aantal
opleidingstrajecten bij werkgevers in kansrijke sectoren en het overtreffen van de doelstellingen
met betrekking tot de banenafspraak. Mede door deze resultaten is de verbinding tussen het
economisch en het sociaal domein versterkt en zijn meer mensen naar (ander) werk begeleid.
Daarmee is een stevige basis gelegd voor een regionale aanpak van arbeidsmarktvraagstukken.
Inmiddels is de wereld van werk volledig gedraaid en hebben we te maken met andere
vraagstukken. De economie is gegroeid en de werkloosheid gedaald. Dat is positief, echter de
toename van vacatures betekent niet dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt elkaar vanzelf
vinden. Op dit moment is de vraag naar vakkrachten in onder meer agri-business, zorg, handel,
bouw, techniek, onderwijs, industrie en overheid groter dan het aanbod. De regio NoordHolland Noord krijgt de komende jaren nog eens te maken met een aantal forse opgaven. De
energietransitie, woningbouwopgave en toenemende zorgvraag hebben een grote impact op de
vraag naar arbeid. Door de invloeden van robotisering, digitalisering en automatisering is de
vraag naar arbeid nog eens continu aan verandering onderhevig. Ondanks de vele vacatures is er
een groep mensen die moeilijk aan de slag komt. Velen van hen hebben extra ondersteuning of
omscholing nodig om aan het werk te komen.
De samenwerkende partijen in de arbeidsmarktregio erkennen de urgentie van het ondernemen
van extra actie en hebben daarom nieuwe afspraken voor de periode 2019-2025 vastgelegd in
het convenant ‘Voor een werkende arbeidsmarkt 2019 – 2025’ (bijlage 2). Met het actieplan
Perspectief op Werk kan een extra impuls worden gegeven aan het realiseren van de regionale
ambitie. Het actieplan Perspectief op Werk is tot stand gekomen met de samenwerkende
partijen. Er zijn werksessies georganiseerd en gesprekken gevoerd met alle betrokken partijen.
Zij gaan aan de hand van inhoudelijke thema’s die bijdragen aan een werkende arbeidsmarkt
aan de slag.
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In het actieplan Perspectief op Werk staan gezamenlijke doelen en acties benoemd waarmee
een integrale aanpak ter versterking van de regionale arbeidsmarkt wordt beoogd. Dat houdt in
dat los van de verschillende domeinen en doelgroepen gekeken wordt naar wat er nodig is voor
de optimale match. Duurzaamheid (focus op kansrijke beroepen), ontwikkeling (een Leven Lang
Ontwikkelen) en inclusie (aandacht voor kwetsbare groepen) zijn daarbij belangrijke kaders.
Het actieplan Perspectief op Werk is een ontwikkeldocument. Samen met partners wordt deze
regelmatig geëvalueerd, aangevuld en herzien waar nodig. Want de arbeidsmarkt is dermate
complex en dynamisch geworden dat het van belang is om in te spelen op en mee te gaan met
ontwikkelingen.

1. Analyse, opgaven en trends1
Huidige situatie arbeidsmarkt Noord-Holland Noord
De regio Noord-Holland Noord kan worden omgeschreven als een gemêleerde economie en
arbeidsmarkt: een verscheidenheid aan branches met regionale accenten in agri-business, zorg,
handel, bouw, onderwijs, industrie en overheid. De potentiele beroepsbevolking bedraagt circa
502.000 personen; de regio biedt aan circa 270.000 mensen werk. Er is een sterke uitgaande pendel
naar de Randstad.
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Figuur.1: Algemene schets arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, cijfers zijn niet actueel

Van de potentiële beroepsbevolking bieden 352.000 zich actief aan op de arbeidsmarkt. Deze
werkenden en werklozen vormen samen de beroepsbevolking. Van de beroepsbevolking hebben
337.000 mensen betaald werk (de werkende beroepsbevolking). De overige 15.000 mensen hebben
geen betaald werk, maar zochten daar wel recent naar en zijn ook direct beschikbaar. Dit is de
werkloze beroepsbevolking. Het werkloosheidspercentage voor Noord-Holland Noord bedraagt 4,3%.
Het aanbod van werkzoekenden strekt verder dan alleen de werkloze beroepsbevolking. Ook
parttimers die meer zouden willen werken, personen met een arbeidsbeperking en personen die niet
direct beschikbaar zijn worden hiertoe gerekend. In Noord-Holland Noord staan zo’n 38.000 mensen
als werkzoekend geregistreerd. Velen van hen hebben extra ondersteuning of omscholing nodig om
aan het werk te komen.
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Bronnen: Kaders en perspectief datagestuurde aanpak nhn, Arena Consulting juli 2018, UWV Regio in
Beeld 2018
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Specifieke knelpunten aan de kant van de aanbodzijde van de arbeidsmarkt zijn:
 Het werkloosheidspercentage voor mensen met een niet-westerse migratieachtergrond
(10,8%), jongeren tot 25 jaar (7,9%) en laagopgeleiden (7,0%) ligt duidelijk hoger dan het
landelijk gemiddelde.
 Voor ruim de helft van de mensen met een bijstandsuitkering vormt lichamelijke gezondheid
een belemmering om een baan te vinden. Voor bijna vier op de tien bijstandsgerechtigden
geldt dat de geestelijke gezondheid het vinden van werk belemmert.
 Bijna twee derde van de bijstandsgerechtigden (6.500 mensen) is laagopgeleid. Een fors deel
van de laagopgeleiden slaagt er wel in werk te vinden, maar niet altijd om duurzaam aan de
slag te blijven.
 50-plussers hebben moeite om weer aan het werk te komen. Zo’n 4.330 van de 10.620
mensen in de bijstand zijn 50+. Bijna de helft van de lopende WW-uitkeringen gaat naar 50plussers.
 Mensen met een arbeidsbeperking komen moeizaam aan de slag. Deze groep is zo
heterogeen, waardoor de toeleiding naar werk, werkhervatting en behoud van werk complex
is voor alle partijen die daarbij zijn betrokken.
 In Nederland is 1 op de 9 inwoners laaggeletterd, ook in Noord-Holland. Deze mensen
hebben moeite met communiceren in het Nederlands, zowel met lezen als met schrijven. Dit
belemmert het functioneren op de werkvloer.
 Van veel werkzoekenden is de kennis of werkervaring verouderd.
 De skills, competenties en talenten van werkzoekenden zijn onvoldoende in beeld.
Vraag
De werkgelegenheid in de regio Noord-Holland Noord is zeer divers en het merendeel van de
bedrijven is MKB. Specifiek liggen er vooral kansen voor (lager en middelbaar opgeleide)
werkzoekenden in de volgende branches/sectoren:










In de agrarische en groensector is er een tekort aan hoveniers.
De sterk groeiende bouwsector vraagt meer vakmensen, zoals metselaars en timmerlui.
In de financiële sector liggen er kansen voor medewerkers klantcontact/klantenservice. In dit
laatste geval gaat het vooral om mensen die in een callcenter werkzaam zijn.
In de horeca is er vooral een tekort aan koks en bedienend personeel.
In de sector overheid heeft de marine in Den Helder een grote vraag naar personeel.
Binnen de techniek zijn er grote tekorten in beroepen als spuiter, CNC-verspaner, elektricien,
medewerker technische dienst en uitvoerder.
In de transport & logistiek liggen volop kansen voor chauffeurs.
De zorg is een van de grootste sectoren in de regio. In de zorg zijn er vooral tekorten aan
verzorgenden IG.

Match tussen vraag en aanbod
Zoals de cijfers weergeven is er bij werkgevers een grote vraag naar menselijk kapitaal. Daarnaast is
er een arbeidspotentieel dat nog niet aan de slag is. Theoretisch zouden vraag en aanbod elkaar
moeten kunnen vinden, maar als wordt ingezoomd op dat beschikbare potentieel blijkt de zaak toch
gecompliceerder dan op het eerste gezicht waarneembaar. Het aanbod valt niet zonder meer één5

op-één te matchen met de vraag vanuit werkgevers en het lukt zeker niet altijd om te voorzien in de
acute personeelskrapte. Een goede aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt vergt in
bepaalde gevallen een (flinke) inspanning van meerdere partijen.
De afgelopen jaren is met de middelen vanuit het Regionaal Werkbedrijf fors ingezet op de
samenwerking met betrekking tot werkgeversdienstverlening in het WerkgeversServicepunt NoordHolland Noord (WSP-NHN). Het WSP-NHN is zichtbaar als een aanspreekpunt voor werkgevers,
instrumenten zijn grotendeels geharmoniseerd, er zijn ruim 250 ‘Harries’ vanuit het bedrijfsleven
opgeleid tot interne jobcoach en de realisatie van de Banenafspraak is overtroffen (in 2018; 2100
banen gerealiseerd ten opzichte van de doelstelling van 1228 banen). Het WSP-NHN heeft een goede
samenwerking met relevante arbeidsmarktpartijen binnen de arbeidsmarktregio maar ook met
andere arbeidsmarktregio’s.
Ook vanuit werkgevers zijn verschillende samenwerkingsverbanden opgestart waarbij onderwijs en
arbeidsmarkt een belangrijk thema s. Voorbeelden zijn Huis van het Werk, Greenport Noord-Holland
Noord, Bouw- en Techniekcampus, Servicepunt Techniek, Horeca-academie en ZWplus
(samenwerking werkgevers in zorg en welzijn). Met deze samenwerkingsverbanden zijn succesvolle
projecten opgestart:











Werkgevers binnen Huis van het Werk hebben met de sectorplannen intersectorale
mobiliteit opleidingstrajecten gerealiseerd voor 157 kandidaten waarvan een groot deel uit
een uitkeringssituatie kwamen.
In het project Groenstart werken AOC Clusius College, ROC Horizon College,
samenwerkingsverbanden ProVSO, WerkgeversServicepunt NHN, uitzendorganisaties en de
Greenport NHN samen om de instroom in de agrarische en groene sector te bevorderen.
Het project dat zich richt op kwetsbare jongeren is inmiddels verbreed met een groep
statushouders. Daarbij worden de deelnemers naast vakvaardigheden ook in taal en
inburgering geschoold.
Het WerkgeversServicepunt NHN werkt nauw samen met Espeq bedrijfsopleidingen om
meer instroom te realiseren in de bouwsector. Specifiek voor het project vernieuwing van
de Afsluitdijk is een samenwerking opgezet met het WerkgeversServicepunt Friesland.
Binnen de horeca is een koksproject gestart op Texel waarbij jongeren in opleiding ook
woonruimte krijgen aangeboden. Er is een horeca-academie in oprichting om zij-instromers
richting de horeca op te leiden.
Binnen het servicepunt techniek zijn veel matches gemaakt tussen technische bedrijven en
zij-instromers in de techniek.
In de sector zorg & welzijn is door de werkgeversorganisatie in de zorg (ZWplus), het ROC
Kop van Noord-Holland, het Horizon College en het WerkgeversServicepunt NHN een
intensieve samenwerking om een aantal zij-instromers op te leiden tot verzorgende IG.

Ondanks de succesvolle inspanningen en resultaten zijn er nog forse uitdagingen om vraag en
aanbod te verbinden en is extra actie noodzakelijk. In de SWOT-analyse op de volgende pagina
worden de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen kort weergegeven.
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SWOT-tabel – Werkgevers- werknemersdienstverlening Noord-Holland Noord

-

-

-

-

-

-

-

Sterkten (intern)
WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord
(WSP-NHN) is zichtbaar als één aanspreekpunt voor
werkgevers, via één telefoonnummer, één emailadres, één website en één afzender op social
media.
Er is ingezet op het vergroten van
naamsbekendheid van het WSP-NHN middels een
campagne.
Er is 1 regionaal marktbewerkingsplan.
Alle gemeenten zijn aangesloten op Stekker 4.
In WBS worden de vacatures en werkgevers binnen
de regio grotendeels gedeeld.
Er is een sterke betrokkenheid en deskundigheid
van alle medewerkers van WSP-NHN.
Er is een MVO-NHN werkgeversplatform met een
netwerk van proud partners en smaakmakers.
Er is een platform van werkgevers die met elkaar
inzetten op duurzame inzetbaarheid en
intersectorale mobiliteit.
Een groot deel van de instrumenten en werkwijzen
binnen de arbeidsmarktregio is geharmoniseerd.
Noord-Holland Noord scoort goed met de
Banenafspraak (in de top 3 van Nederland).
Er is een sterke verbinding met het onderwijs.
De Harrie Helpt trainingen aan werkgevers worden
gratis aangeboden en gevolgd door een groot
aantal werkgevers.
Er is aandacht voor taal (aanpak laaggeletterdheid)
en scholing.
Er is een sterke governance en onafhankelijke
coördinatie met verbinding op alle niveaus:
bestuurlijk, strategisch, tactisch en operationeel.
Kansen (extern)
(Innovatieve) technologie inzetten om meer
competentie- en talentgericht te kunnen matchen.
Inzet van extra middelen op de brede
arbeidsmarktagenda.
De huidige krapte op de arbeidsmarkt.
Versterking van de samenwerking tussen publieke
organisaties en werkgevers middels Perspectief op
Werk.
Inzetten op nieuwe manieren van werven (open
hiring).
Alle beschikbare data bundelen en uitbouwen tot
een datagestuurde arbeidsmarktaanpak.
Inzetten op een integrale aanpak o.a. door
wegnemen belemmeringen voor mensen om aan
het werk te komen

-

-

-

-

-

Zwaktes (intern)
De skills en competenties van werkzoekenden zijn
niet in beeld.
Werkzoekenden hebben geen regie over een
eigen competentie/skills profiel.
Voor opgezette arrangementen blijft het
aanleveren van kandidaten vaak achter.
De regio is groot (18 gemeenten verdeeld over 3
subregio’s ) en er zijn verschillen in structuur,
werkwijzen, systemen en targets.
Er is op regionaal niveau onvoldoende inzicht in
arbeidsmarktdata, beschikbare arrangementen en
het effect daarvan.
Systemen worden niet optimaal gevuld en benut.
Er is onvoldoende verbinding met andere
domeinen (bijvoorbeeld EZ)
Er is op regionaal niveau onvoldoende
kennisuitwisseling met betrekking tot
arbeidstoeleiding van mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt.
De bekendheid van het WSP (landelijk) bij
werkgevers is erg laag.
Werkgevers hebben nog niet op een toegankelijke
manier inzicht in het bestand van werkfitte
kandidaten.
Werkgevers- en werkzoekendendienstverlening
worden gescheiden georganiseerd.

Bedreigingen (extern)
-

-

Werkgevers en publieke organisaties spreken
onvoldoende dezelfde taal.
De werkgelegenheid in kansberoepen zoals de
agri en de horeca is vaak seizoensgebonden.
Geen aandacht hebben voor de preventieve kant
om mensen van werk naar werk te begeleiden.
Krimpende beroepsbevolking, vergrijzing en
ontgroening.
Het huidige bestand werkzoekenden heeft vaak
een grote afstand tot de arbeidsmarkt, waaronder
psychische beperkingen.
De financieringsstromen (met name voor
scholing) zijn nog teveel gericht op
doelgroepen/hokjes.
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2. Ambitie
2.1 Kwalitatieve ambitie
Partners in de regio Noord-Holland Noord hebben de ambitie dat iedereen die kan werken, werkt. Zij
werken samen aan een werkende arbeidsmarkt waarbinnen mensen duurzaam aan het werk komen,
zich een leven lang kunnen ontwikkelen en iedereen naar vermogen mee kan doen. De focus ligt
hierbij op drie thema’s: Duurzame inzetbaarheid, Leven lang ontwikkelen en Inclusiviteit.
Duurzaamheid
Door in te spelen op de vraag van werkgevers en door competenties en vaardigheden van
(toekomstige) werknemers te verbeteren kan al het talent in de regio worden benut. Deze
duurzaamheid op de arbeidsmarkt wordt onder meer bereikt door inzicht te creëren in de
kansberoepen in de regio en in te spelen op de kansen en bedreigingen van de eerder geschetste
ontwikkelingen en trends. Daarnaast is het essentieel om instrumenten in te zetten om werkgevers
en werknemers te ontzorgen en is inzicht nodig in de competenties en talenten van de
beroepsbevolking. Duurzame inzetbaarheid is gebaat bij maatwerk, bij initiatieven vanuit
werknemers en stimulatie daarvan door werkgevers. Sleutel tot succes is met name de voortdurende
inzet en betrokkenheid van werknemer en werkgever. Bepaalde groepen verdienen extra aandacht
om een duurzaam perspectief op werk te bieden, zoals werknemers die niet direct intrinsiek
gemotiveerd zijn, lager opgeleiden, flexwerkers, ouderen en werknemers in zware beroepen.
Wat willen we bereiken?
Medewerkers zijn productief, gezond en gemotiveerd, zodat zij tot de pensioengerechtigde leeftijd kunnen
blijven werken. En daarna ook nog de energie hebben om van hun pensioen te genieten.

Leven lang ontwikkelen
Onze arbeidsmarkt vraagt om een weerbare en wendbare beroepsbevolking, een beroepsbevolking
die vanzelfsprekend en voortdurend werkt aan de eigen ontwikkeling, talenten en competenties.
Mensen hebben daarom inzicht nodig in hun eigen kennen en kunnen, waardoor hun competenties
en talenten beter passen bij de arbeidsmarkt van de toekomst. Ook werkgevers spelen hierin een rol:
minder kijken naar functies, meer naar competenties en vaardigheden. Zo kan een juiste match
gemaakt worden tussen gevraagde competenties en de talenten van het individu. De huidige situatie
op arbeidsmarkt maakt dat deze match niet eenvoudig gemaakt kan worden en maatwerk van
belang is. Door het onderwijs te betrekken bij de vraag van werkgevers worden vraag en aanbod op
de arbeidsmarkt beter op elkaar afgestemd en kan gericht gewerkt worden aan talenten-, skills- en
competentieontwikkeling van individuen.
Wat willen we bereiken?
Iedereen die kan werken heeft de mogelijkheid om zich een leven lang te ontwikkelen zodat hij/zij
wendbaar, weerbaar en inzetbaar blijft in de veranderende arbeidsmarkt. Individuen kunnen gekoppeld
worden aan het werkaanbod van werkgevers en het leeraanbod van onderwijsinstellingen doordat skills,
competenties en talenten zijn beschreven.
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Inclusiviteit
In een inclusieve arbeidsmarkt doet iedereen mee. Sommige mensen hebben extra ondersteuning
nodig om aan het werk te komen en te blijven. Bijvoorbeeld omdat zij een arbeidshandicap hebben,
de taal onvoldoende beheersen, langdurig werkzoekend zijn, geen startkwalificatie hebben, niet
economisch zelfstandig zijn of persoonlijke problemen hebben. Ook 55-plussers en nieuwkomers
ondervinden problemen bij het (opnieuw) betreden van de arbeidsmarkt.
Wat willen we bereiken?
Iedereen die kan werken, werkt naar vermogen. Voor sommige groepen is een gerichte aanpak
ontwikkeld om optimaal aan te sluiten bij de ondersteuningsbehoefte. De mens staat centraal:
maatwerk wordt beleid en ondersteuning is gericht op het versterken van wat iemand aan skills,
talenten en mogelijkheden heeft. Daarnaast is de werkgever geactiveerd om anders over werk te
denken zodat ieder talent benut kan worden op de werkvloer.

2.2 Kwantitatieve ambities 2019-2020
200% van de doelstelling Banenafspraak voor de komende 2 jaar (ten opzichte van de
nulmeting 3126 mensen aan een baan) is gerealiseerd.
Aanbod
300 extra matches van werkfitte kandidaten
20 extra inburgeringstrajecten
500 werkzoekenden geactiveerd om economisch zelfstandig te worden
Vraag

60 werkgevers kijken op een andere manier naar het functieprofiel
60 werkgeverambassadeurs actief in de regio
25 nieuwe werkgevers zijn toegetreden tot het Taalakkoord

Route

325 werkzoekenden of scholieren hebben een zelfscan, loopbaanadvies en skills
paspoort
300 werkzoekenden maken gebruik van een matchingsplatform
200 werkenden hebben een werkvermogen scan gedaan

Scholing

100 werkzoekenden zijn met middelen uit het ontwikkelfonds om- of
bijgeschoold ten behoeve van de regionale opgaven
150 werkzoekenden en werkenden zonder startkwalificatie behalen een
praktijkverklaring MBO
250 extra Harries en 50 Harries statushouders zijn opgeleid
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3. Aanpak
Om de doelstellingen te realiseren wordt voortgeborduurd op de succesvolle initiatieven, ervaringen
en samenwerkingen in de regio. Daarnaast worden de volgende extra inspanningen gedaan om vraag
en aanbod efficiënt, effectief en duurzaam met elkaar te verbinden:
1. Vraag en aanbod in beeld
De vraag van werkgevers in kansrijke sectoren (agri en groen, bouw, techniek, toerisme, horeca en
dienstverlening, zorg en welzijn) en het aanbod van werkzoekenden worden transparant in beeld
gebracht aan de hand van skills, competenties en talenten. Voor het inzicht in de vraag van
werkgevers wordt als basis het regionale arbeidsmarktdashboard benut. Daarnaast wordt de vraag
opgehaald bij de werkgeverscontacten van VNO-NCW, MKB, WSP-NHN, Huis van het Werk en het
Ontwikkelingsbedrijf NHN en de branche-gerichte werkgeversnetwerken - Greenport,
opleidingsbedrijven bouw en techniek, horeca-academie en ZWplus.
Werkgevers benutten de analyse inclusieve arbeidsmarkt om functies te creëren die passend zijn bij
het aanbod van werkzoekenden en experimenteren met concepten als open hiring om op een
andere manier werkzoekenden te werven. Om de skills, competenties en talenten van het aanbod in
beeld te krijgen worden pilots opgezet waarbij de werkzoekende zoveel mogelijk zelf de regie over
zijn of haar ontwikkeling krijgt op basis van inzichten in eigen competenties, skills en talenten.
2. Werkfit maken
Voor kandidaten die niet werkfit zijn worden, voor specifieke belemmeringen naar werk (inburgering,
vakvaardigheden, taal, psychische beperkingen, ed.), samen met werkgevers, het onderwijs,
maatschappelijke organisaties en werkgevers de nodige opleidings-of begeleidingstrajecten ingezet.
Alle instrumenten en arrangementen worden hiervoor in kaart gebracht. Middels de pilot
praktijkleren wordt voor werkzoekenden en werkenden die geen startkwalificatie kunnen halen,
door werkgevers een praktijkverklaring verstrekt. Om financiering van scholing voor werkzoekenden
mogelijk te maken wordt een ontwikkelfonds opgezet, waarbij publieke en private middelen
gebundeld worden. Voor mensen met een duurzaam lage loonwaarde worden de mogelijkheden van
het organiseren van detachering op het niveau van de arbeidsmarktregio onderzocht.
3. Matching
Op regionaal niveau worden voor de kansrijke sectoren teams met branchespecialisten van UWV en
gemeenten opgezet en worden regionale uitstroom targets bepaald. De brancheteams zijn het
aanspreekpunt voor zowel de werkgevers als voor de werkzoekenden. De deelnemers van de
brancheteams worden opgeleid als strategisch partner voor de werkgever en de werkzoekende. Zij
worden -evenals de werkgevers- getraind om meer in competenties, skills en talenten te denken en
te handelen. De profielen van werkfitte kandidaten worden ontsloten voor professionals en
werkgevers in kansrijke branches, waardoor op een toegankelijke manier gematcht kan worden. Om
het matchingsproces efficiënter en effectiever te laten verlopen worden pilots opgezet.
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Een regionaal innovatieteam (werkgevers en publieke organisaties) onderzoekt welke methoden
passend zijn voor de behoefte van de regio. Met de pilots wordt op innovatieve wijze het
matchingsproces verbeterd/versterkt door matching tools gericht op competenties, skills en
talenten. Deze pilots worden geanalyseerd naar aanleiding van de behoefte van de regio waarna de
implementatie volgt.
Om de werkgevers en werkzoekenden elkaar persoonlijk te laten treffen, organiseren werkgevers
samen met brancheteams skillsgerichte Meet & Match bijeenkomsten, 50+ netwerkcafés en Kom
Binnen bij Bedrijvendagen. Voor het waarborgen van de duurzaamheid van de match en mensen
werkfit te houden, volgen werkgevers Harrie Helpt trainingen om de begeleiding op de werkvloer te
verzorgen. Daarnaast worden de instrumenten van het Huis van Werkvermogen ingezet en kan naar
behoefte extra jobcoaching worden ingezet. Onderzocht wordt hoe de duurzaamheid van de
matches ook op andere manieren kunnen worden versterkt en draaideursituaties kunnen worden
vermeden.
4. Marketing en communicatie
Er wordt sterk ingezet op branche-gerichte marketing en communicatie en bijeenkomsten voor het
delen van succesvolle voorbeelden, van elkaar te leren en om inzicht te bieden in de mogelijkheden
van arrangementen, instrumenten, subsidies en regelingen. Via MVO-bijeenkomsten motiveren
werkgeversambassadeurs andere werkgevers om zich in te zetten voor sociaal ondernemerschap,
het anders kijken naar functies en het opleiden van zij-instromers.
De successen en leerpunten vanuit het actieplan Perspectief op Werk worden breed gedeeld middels
kenniskringen en diverse bijeenkomsten voor het brede netwerk in de arbeidsmarktregio.

Doe-agenda
De bovenstaande aanpak is met inzet van alle partners concreet omgezet in een actiegerichte doeagenda. In de doe-agenda worden 4 actielijnen gehanteerd: aanbod, vraag, route en scholing. De
activiteiten voor het actieplan Perspectief op Werk maken deel uit van een brede
arbeidsmarktagenda. In de actietabel zijn ook acties opgenomen voor de aanpak laaggeletterdheid,
een leven lang ontwikkelen, duurzame inzetbaarheid, arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren en een
datagestuurde arbeidsmarktaanpak.
Voor de uitvoering van het actieplan is het essentieel dat de betrokken partijen elkaars taal spreken
en dezelfde definities gebruiken. Derhalve zal een start gemaakt worden met de definiëring van
termen als werkfit, duurzaamheid, inclusiviteit en dergelijke. De definities worden gedurende het
hele traject van het actieplan getoetst, gecommuniceerd en daar waar nodig bijgesteld.
In hoofdstuk 5 is kostenraming opgenomen aan de hand van de acties in de doe-agenda. Daarbij is
rekening gehouden met overheadkosten (projectleiding, communicatie etc.). De kostenraming geeft
geen inzicht in de toekenning van de middelen Perspectief op Werk of andere middelen zoals
genoemd in Hoofdstuk 5. De uitwerking van kosten en de toekenning van middelen zal plaatsvinden
aan de hand van de uit te werken onderliggende plannen van aanpak/actieplannen.
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DOE-agenda
1.

Aanbod: Werkfitte kandidaten aanbieden:
A. Gemeenten en UWV zetten het reguliere instrumentarium en middelen dat hun ter beschikking staat optimaal in voor deze 1-op-1 matching.
B. Zij zorgen dat bestanden worden doorgelicht en werkzoekenden worden geïdentificeerd die gemotiveerd en voldoende in staat zijn om te werken. Hierbij
presenteren werkfitte kandidaten zich op een toegankelijke manier voor werkgevers.
C. Indien nodig wordt een werkfittraject ingezet om werkzoekenden beschikbaar te krijgen.
D. Private intermediairs kunnen een rol spelen in de werving, selectie, het werkfit maken van mensen en het door ontwikkelen van mensen om de kans op
duurzaam werk te vergroten.

Activiteiten/fasering

Hoe gaan we dit doen?

Actoren

Meetbaar resultaat

Planning
realisatie

1.

1.

RPAnhn, WSP-NHN,
VNO-NCW,
werkgevers,
Ontwikkelingsbedrijf
NHN.

1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2019
2020
2020
2020
2020
2020

1.
2.
3.
4.

2019
2019
2019
2020

Volledig in beeld brengen
van het bestand WSP-NHN
(samenwerking tussen 18
gemeenten en UWV) en
werkgevers inzicht in het
bestand werkfitte
kandidaten bieden.

2.
3.
4.

5.

6.

2.

Werkzoekenden en
werkenden werkfit maken
door instrumenten en
opleiding in te zetten

1.
2.

Uniforme afspraken maken over de werkwijze van het
spreken van werkzoekenden (ook die nog niet goed in
beeld zijn), het vullen van profielen, en het opzetten van
een werkgroep.
Klantprofielen van WSP-NHN volledig vullen, gericht op
talenten, skills en competenties.
Borgen proces van het invullen van klantprofielen bij de
klantmanager. (punt 4.2)
Koppelen systeem aan bestaande instrumenten en
arrangementen zodat inzichtelijk is wat mogelijke kansen
biedt voor de werkzoekende. Daarnaast koppelen van het
financieel CV van een kandidaat aan het systeem.
Systeem ontsluiten voor werkgevers waarin
klantprofielen van werkfitte kandidaten geanonimiseerd
inzichtelijk zijn.
Werkgevers op de hoogte brengen van de mogelijkheden
om klantprofielen van werkfitte kandidaten te
doorzoeken.
Teams samenstellen op niveau van de arbeidsmarktregio
met specialisten per branche.
In kaart brengen welke arrangementen er zijn in de regio
(punt 1.4).

2.

3.
4.

5.
6.

Werkgevers, RPAnhn,
WSP-NHN, VNONCW, brancheorganisaties,

Er zijn uniforme afspraken vastgelegd voor het
spreken van werkzoekenden en vullen van
systemen die worden nageleefd.
75% in 2019 en 100% in 2020 van de in te vullen
klantprofielen van de nieuwe instroom van
uitkeringsgerechtigden, zijn volledig gevuld,
gericht op talenten, skills en competenties.
Alle klantmanagers zijn getraind om
klantprofielen volledig in te vullen.
Per werkzoekende is inzichtelijk welke
mogelijkheden er zijn met behulp van
bestaande arrangementen of instrumenten.
Als pilot zijn 100 profielen ontsloten voor
werkgevers.
100% van de werkgevers waar het WSP-NHN
contact mee heeft zijn op de hoogte van de
mogelijkheden.

1. Per branche is een team samengesteld met
branchespecialisten.
2. Zie 1.4
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richting de branches –bouw,
energie/techniek, zorg,
horeca/toerisme, agri en
composiet.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

3.

Kennis en informatiedeling
rondom kwetsbare
doelgroepen (jongeren,
statushouders, mensen met
een psychische
kwetsbaarheid, 50+ers etc.)
gericht op de ontwikkeling
van mensen naar een positie
op de arbeidsmarkt.

1.
2.
3.

Samen met werkgevers de vraag per branche in kaart
brengen (bijvoorbeeld door de analyse inclusieve
arbeidsorganisatie).
Aanbod werkzoekenden en werkenden opleiden richting
de vraag van de werkgevers.
Instrumenten inzetten als TEK Park/Hack lab/Kracht on
Tour om werkzoekenden te activeren en te matchen
richting werk.
Voor nieuwkomers een combinatie organiseren van
inburgering, taaltraining en vakopleiding (vb. Groenstart).
Uitvoeren van een pilot Maatschappelijke Diensttijd
(Belgisch samenlevingsmodel)
Onderzoeken op welke wijze voor mensen met een
duurzaam lage loonwaarde detacheringsfaciliteiten
worden aangeboden aan reguliere werkgevers in de
gehele arbeidsmarktregio.

onderwijs, ESPEQ,
installatiewerk, Sigra,
Fundeon, Uneto-VNI,
Greenport NHN, KHN,
Ontwikkelingsbedrijf
NHN, Leerwerkloket
NHN, O&O fondsen.

Opzetten kenniskring gericht op de arbeidstoeleiding van
kwetsbare doelgroepen.
Ophalen en agenderen van knelpunten rondom
arbeidstoeleiding kwetsbare doelgroepen
Organiseren arbeidstoeleiding kwetsbare doelgroepen
naar werk.

RPAnhn, WSP-NHN,
Pro, VSO, Entree
MBO, gemeenten
(Participatie, RMC,
WMO en Jeugdhulp),
UWV, Leerwerkloket,
Jongerenloketten,
Jeugdzorg,
woningbouworganisaties,
maatschappelijke
organisaties

3. De analyse inclusieve arbeidsorganisatie is bij
een aantal werkgevers in diverse branches
toegepast
4. Minimaal 1 groep van minimaal 12 personen
geschoold en bemiddeld naar werk ten behoeve
van de regionale kansberoepen.
5. 500 werkzoekenden zijn geactiveerd om
economisch zelfstandig te worden.
6. 20 nieuwe inburgeringstrajecten waarbij
nieuwkomers meteen aan het werk gaan en
ondertussen de taal leren.
7. In 2 jaar tijd hebben 8 groepen van 15 tot 20
jongeren tussen de 16 en 27 jaar een 6
maandelijks programma gevolgd gericht op
ontwikkelen van softskills / leven in de huidige
samenleving.
8. Detacheringsfaciliteiten worden in de gehele
arbeidsmarktregio aangeboden aan reguliere
werkgevers.
1. Er is inzicht in de succes- en faalfactoren bij de
arbeidstoeleiding van kwetsbare doelgroepen.
2. Knelpunten zijn gesignaleerd, onderzocht en
(bestuurlijk) geagendeerd (middels bijvoorbeeld
een Jongerentop 2019)
3. Zie punt 1.2.

5.
6.
7.
8.

2020
2020
2020
2020

1.
2.
3.

2019
2019
2020
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4.

Onderzoek naar methodes
om draaideurconstructies
tegen te gaan en het in kaart
brengen van alle
instrumenten,
arrangementen en trajecten
in de regio NHN.

1.

2.
3.

4.
5.
6.

Onderzoek naar de werking van draaideurconstructies
(inclusief de definitie) met aanbevelingen om dit tegen te
gaan.
Nazorgtraject organiseren voor draaideur cliënten.
Met behulp van de betrokken organisaties alle huidige
instrumenten, arrangementen en trajecten in de regio
NHN in kaart brengen.
Afspraken maken over mogelijke extra harmonisatie van
instrumenten.
Ontsluiten overzicht voor alle partijen en afspraken om
dit up-to-date te houden.
Organiseren kenniskringen met betrekking tot
arrangementen (wat werkt en wat werkt niet) (punt 1.3)

RPAnhn, WSP-NHN,
VNO-NCW, CNV, Huis
van het Werk,
branche organisaties,
onderwijs.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

De methodes om draaideurconstructies tegen
te gaan zijn inzichtelijk en toepasbaar.
Het aantal draaideur cliënten neemt middels
nazorg met 10% af.
Alle instrumenten, arrangementen en trajecten
in de regio NHN zijn in kaart gebracht
Een sluitende aanpak en harmonisatie in
regelgeving en instrumenten, met name voor
mensen in het Doelgroepenregister, kwetsbare
jongeren en jongvolwassenen.
Het overzicht is voor alle partijen inzichtelijk en
wordt up-to-date gehouden.
Er is inzicht in succes- en faalfactoren bij de
regionale arrangementen. (punt 1.3)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2019
2020
2019
2019
2019
2019
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2. Vraag: Een werkplek aanbieden:
A. Werkgevers bieden voor elke aangeboden werkfitte werkzoekenden een baan, leerwerkplek of aangepaste plek (basisbaan) aan.
B. Bij deze werkplekken wordt door werkgevers rekening gehouden met de specifieke eigenschappen en mogelijkheden van de doelgroep werkzoekenden.
Activiteiten/fasering

Hoe gaan we dit doen?

Actoren

Meetbaar resultaat

Planning

1.

Werkgevers zetten zich
actief in om werk anders te
organiseren en vacatures
anders op te stellen.

1.

1.

1.
2.

Bewustwording en
verbinding creëren bij
samenwerkende partijen
(publieke- en private
partijen) gericht op de
optimale match op de
arbeidsmarkt. (Hierbij valt te
denken aan onderwerpen
als subsidies, psychische
kwetsbaarheid, sociaal
ondernemen)

1.

Werkgevers, RPAnhn,
WSP-NHN, VNONCW, Huis van het
Werk, branche
organisaties.
Werkgevers, RPAnhn,
event-partners
RPAnhn, WSP-NHN,
VNO-NCW, Huis van
het Werk, branche
organisaties,
LeerwerkloketNHN,
st. Lezen en Schrijven,
deelnemers
Taalakkoord NHN

2.

2.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

Een aanjager (WSP-adviseur) gaat samen met werkgevers
op strategisch niveau in gesprek (bijvoorbeeld door
middel van de inclusieve arbeidsorganisatie).
Starten van een pilot samen met een werkgever die zich
committeert aan open hiring (via startfoundation).
Ronde tafel gesprekken organiseren voor werkgevers om
ervaringen te delen, en voor publieke- en private partijen
om dezelfde taal te gaan spreken.
Het werkgeversnetwerk van VNO-NCW, MKB-Nederland
en Huis van het Werk wordt benut voor de voorlichting
naar de achterban.
Organiseren van NV NHN Werkt, een live talkshow voor,
door en vooral mét ondernemers.
Organiseren van Het Grootste Werkfestival en Goede
Doel Diner.
Organiseren van een bustour voor bestuurders langs
organisaties in de arbeidsmarktregio.
Organiseren van MVO-bijeenkomsten waarbij
Smaakmakers en Proud partners in de spotlight worden
gezet.
Organiseren van regionale bijeenkomsten Taalakkoord
per jaar.
Gezamenlijk factsheets ontwikkelen gericht op kennis en
informatiedeling.

2.

30 werkgevers per jaar kijken op een andere
manier naar het functieprofiel.
Een werkgever zet open hiring in als middel om
werkzoekenden een baan te bieden.

1-5. Kennis- en informatiedeling heeft geleid tot
bewustwording en verbinding om te komen
tot een optimale match op de arbeidsmarkt.
6. Middels 10 MVO-bijeenkomsten per jaar zijn 60
werkgeversambassadeurs in Noord-Holland
Noord actief.
7. Middels 2 bijeenkomsten per jaar zijn 25
nieuwe werkgevers aangesloten bij het
Taalakkoord en zijn op de hoogte van de aanpak
laaggeletterdheid, rekenvaardigheid,
digivaardigheid, schuldenproblematiek.
8. Er wordt duidelijk gecommuniceerd middels
factsheets over ontwikkelingen op de
arbeidsmarkt.

2019
2020

1-8. 2019 –
2020
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3.

4.

Bij meet & match
bijeenkomsten bieden
werkgevers werkfitte
werkzoekenden een baan,
leerwerkplek of aangepaste
plek (basisbaan) aan.
Traject opzetten gericht op
de verbinding tussen
werkgevers op
bedrijventerreinen.

Organiseren meet & match bijeenkomsten voor werkfitte
kandidaten samen met werkgevers. (voorbeeld: een
competentie en skills markt, kom binnen bij bedrijven dag, 50+
netwerkcafé).

Werkgevers, RPAnhn,
WSP-NHN, VNONCW, Huis van het
Werk, CNV, branche
organisaties.

50 matches per jaar door meet & match
bijeenkomsten.

2019-2020

Werkgevers op bedrijventerreinen zoeken de verbinding om
het gesprek aan te kunnen gaan en afspraken te maken ten
behoeve van het duurzaam aan het werk houden van
werknemers.

RPAnhn, WSP-NHN,
VNO-NCW,
vakbonden, Huis van
het Werk, brancheorganisaties,
onderwijs,
Ontwikkelingsbedrijf
NHN, uitzendbureaus.

De samenwerking van een groep werkgevers op een
bedrijventerrein zorgt ervoor dat werknemers
duurzaam aan het werk kunnen blijven.

2020
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3. Route: Matchen in een toegankelijk bestand en begeleiding:
A. Partijen maken afspraken hoe ze werkzoekenden (aanbod) en werkplekken (vraag) in de regio effectief bij elkaar brengen voor een match (bijvoorbeeld
middels één bestand).
B. De match wordt ondersteund door de noodzakelijke begeleiding van de werkzoekende op zijn nieuwe werkplek totdat de werknemer duurzaam aan de
slag is.
Activiteiten/fasering

Hoe gaan we dit doen?

Actoren

Meetbaar resultaat

Planning

1.

Op een innovatieve wijze
het matchingsproces
verbeteren/versterken
middels een skills
benadering.

1.

RPAnhn,
Leerwerkloket NHN,
WSP-NHN, ROC’s,
werkgevers,
Ontwikkelingsbedrijf
NHN, VMBO, Pro,
RMC’s , gemeenten,
UWV en zelfmelders,
uitzendbranche.

1.

1.
2.
3.

2.

Match ondersteunen door
begeleiding van de
werknemer op de werkvloer.

Inzet van Harries en jobcoaches of andere instrumenten die
nodig zijn (punt 4.3) op de werkvloer in samenwerking met de
werkgevers.

RPAnhn, WSP-NHN

Werknemers zijn duurzaam aan het werk door
gerichte ondersteuning op de werkvloer.

2019

3.

Ontwikkelen en testen van
sociaal innovatieve
instrumenten, methoden en
werkwijzen om
medewerkers werkfit te
houden.

Werkvermogen op maat programma (Huis van
Werkvermogen) bij werkgevers inzetten.

RPAnhn,
Ontwikkelingsbedrijf
NHN, Huis van het
Werk

200 medewerkers hebben een werkvermogen scan
gedaan.

2020

2.
3.

Een regionaal innovatieteam onderzoekt welk
matchingsplatform voldoet aan de behoefte en het
dienstverleningsconcept van de regio (bijvoorbeeld Hallo
Werk, Helder zicht op Werk, Fibonacci).
Pilots matchingsplatforms opzetten.
Opzetten van een pilot Employability Center, formatieve
assessments (assessments gericht op de ontwikkeling van
het individu) welke bijdragen aan een goed zelfbeeld,
zelfsturing op basis van inzichten in eigen competenties,
skills en talenten.

2.
3.

De behoefte van de regio is in beeld en gelinkt
aan mogelijke platforms.
Een pilot is gestart waarbij 300 werkzoekenden
gebruik maken van het matchingsplatform.
Een pilot Employability Center met in het eerste
jaar 325 deelnemers met zelfscan,
loopbaanadvies en skills paspoort. In het
tweede jaar wordt geëvalueerd wat het
resultaat is.

2019
2020
2019

17

4.

Inzicht creëren door
combineren van
arbeidsmarktdata middels
een fieldlab arbeidsmarkt.

1.
2.

3.

Ontwikkelen regionaal arbeidsmarktdashboard.
In kaart brengen werkgelegenheid in de vorm van
benodigde skills bij energietransitie, toenemende
zorgvraag en woningbouwopgave.
Doorontwikkelen arbeidsmarktdashboard naar een
datagestuurde aanpak.

RPAnhn, Etil,
Provincie NH,
Ontwikkelingsbedrijf
NHN, UWV, MBO,
Datascience Alkmaar,
Datalab
Westfriesland.

1.

2.

3.

Samenhangend, toegankelijk en actueel inzicht
in arbeidsmarktontwikkelingen middels een
arbeidsmarktdashboard.
Inzicht in de behoefte van werkgevers aan
benodigde skills voor de energietransitie,
toenemende zorgvraag en woningbouwopgave.
Kunnen maken van prognoses. Inzicht in
mechanismen in de arbeidsmarkt. Interactie
tussen onderzoek, ondernemers, onderwijs en
overheid.

1. 2019
2. 2020
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4. Scholing als onderdeel van begeleiding
A. Partijen maken afspraken over de inzet van scholing en praktijkleren.
Activiteiten/fasering

Hoe gaan we dit doen?

Actoren

Meetbaar resultaat

Planning

1.

1.

Opzetten regionaal Ontwikkelfonds voor vakmanschap,
taalvaardigheid en werknemersvaardigheden.
Pilots Praktijkleren met de praktijkverklaring in het MBO
voor verschillende sectoren inzetten in de regio, bedoeld
voor werkzoekenden en werkenden voor wie het behalen
van een startkwalificatie vooralsnog niet haalbaar is.

RPAnhn, SBB,
gemeenten (SW,
W&I), MBO, RMC’s,
Leerwerkloket NHN,
werkgevers,
Ontwikkelingsbedrijf
NHN, O&O fondsen.

1.

100 werkzoekenden zijn met middelen uit het
ontwikkelfonds om- of bijgeschoold ten
behoeve van de regionale opgaven.
150 mensen zonder startkwalificatie behalen
een praktijkverklaring MBO.

1.
2.

2020
2020

Adviseurs WSP-NHN worden opgeleid (vakontwikkeling)
tot strategisch partner van de werkgever.
Klantmanagers worden opgeleid om meer in
competenties, talenten en skills te denken en te
handelen.

RPAnhn, WSP-NHN.

1.

1.
2.

2019
2020

Organiseren van Harrie-Helpt trainingen voor passende
begeleiding op de werkvloer.
Harrie Helpt statushouders inzetten
MVO bijeenkomsten in Noord-Holland Noord

Werkgevers, RPAnhn,
WSP-NHN, VNONCW, CNV, Huis van
het Werk, branche
organisaties,
onderwijs.

50% in 2019 en 100% in 2020 van de WSPadviseurs zijn opgeleid tot strategisch partner.
50% in 2019 en 100% in 2020 van de
klantmanagers zijn opgeleid om meer in
competenties, talenten en skills werkzoekenden
te denken en te handelen.
Er zijn in 2 jaar 250 extra Harries opgeleid
middels Harrie Helpt-trainingen voor
begeleiding op de werkvloer bij de werkgever
(punt 3.2).
Er zijn in 2 jaar 50 Harries statushouders
opgeleid (punt 3.2).
(punt 2.2).

1.

20192020
2020
2020

Scholing van de werknemers

2.

2.

3.

Scholing van de
klantmanagers en adviseurs
WSP-NHN

1.

Scholing van de werkgevers

1.

2.

2.
3.

2.

2.

1.

2.
3.

2.
3.
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4. Betrokkenen en samenwerking
In Noord-Holland Noord zijn diverse partners aan de slag met de uitvoering van de regionale arbeidsmarktagenda. De convenantpartners zijn de overheid
(18 gemeenten in Noord-Holland Noord, UWV, Ontwikkelingsbedrijf NHN), werkgevers (VNO-NCW, Huis van het Werk), werknemers (FNV, CNV, VCP) en het
onderwijs (ROC Horizon College, ROC Kop van Noord-Holland, AOC Clusius College, Hogeschool Inholland, samenwerkingsverbanden PrO-VSO). Voor diverse
activiteiten werkt RPAnhn samen met eventpartners, onder meer Rabobank, ’s Heeren Loo en Arboadviescentrum. Daarnaast werkt RPAnhn nauw samen
met branche-vertegenwoordigers, MKB, provincie Noord-Holland en diverse ministeries en staat altijd open voor nieuwe samenwerkingsverbanden.

Stuurgroep RPAnhn:
Bestuurlijk overleg, stuurt op de
uitvoering van de regionale
arbeidsmarktagenda.
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