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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). Samen willen wij ervoor zorgen dat iedereen in de regio 
die kan werken, daadwerkelijk werkt. De afgelopen jaren hebben we met elkaar een krachtig 
netwerk opgebouwd. Ondernemers, onderwijs en overheid vinden elkaar steeds beter in de 
samenwerking.  

Alle partijen in Noord-Holland Noord zien de noodzaak om extra acties te ondernemen om 
mensen aan het werk te krijgen en houden. Nieuwe afspraken hierover zijn vastgelegd in het 
convenant ‘Voor een werkende arbeidsmarkt 2019 – 2025’. Deze afspraken zijn uitgewerkt in de 
visie voor de arbeidsmarktregio in de ‘Regionale arbeidsmarktagenda 2019 – 2025’, onderstaand 
weergegeven in een schematische weergave:  

 

 

Figuur 1. Schematische weergave visie arbeidsmarkt NHN – Regionale arbeidsmarktagenda 2019 – 2025  

 

Een visie alleen is niet voldoende om activiteiten te kunnen starten om te komen tot een 
werkende arbeidsmarkt. Daarvoor maken we samen ieder jaar een nieuwe Uitvoeringsagenda. 
Hierin staan projecten en activiteiten waarmee we aan de slag gaan. Het betreft een plan voor 
een jaar met daarbij projecten en activiteiten die mogelijk een meerjarige uitvoering kennen.  

 

https://www.rpa-nhn.nl/application/files2/9415/6146/4741/Convenant_Voor_een_werkende_arbeidsmarkt_2019_-_2025.pdf
https://www.rpa-nhn.nl/application/files2/1615/6146/4693/Regionale_Arbeidsmarktagenda_NHN_2019_-_2025_-_Vastgesteld.pdf
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De projecten en activiteiten uit de Uitvoeringsagenda 2021 hebben geleid tot concrete 
resultaten:  

• Noord-Holland Noord is één van de drie best scorende arbeidsmarktregio’s in het 
realiseren van extra banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  

• De eerste 3 werkgevers zijn gestart met het concept Open Hiring©.  

• Er zijn zo’n 300 skillsprofielen opgesteld met behulp van het LLO-p 

• Ruim 100 werkenden/werkzoekenden zijn naar nieuw werk bemiddeld met behulp van 
het Regionale Mobiliteitsteam.  

• 12 werkgevers zetten interventies in om werkenden duurzaam inzetbaar te houden.   

Hier vindt u een overzicht van de resultaten (linkt volgt) vanuit de Uitvoeringsagenda 2021. 

Aanpassen aan de veranderende wereld 
Door de coronacrisis veranderde de zeer krappe arbeidsmarkt in enkele maanden tijd naar een 
arbeidsmarkt met oplopende werkloosheid en onzekerheid voor ondernemers en werknemers 
in diverse branches. Toch bleek de arbeidsmarkt flexibeler dan aanvankelijk verwacht: in de loop 
van 2021 was de krapte op de arbeidsmarkt zelfs groter dan voor de coronapandemie. En de 
energietransitie, woningbouwopgave, technologische ontwikkelingen en toenemende zorgvraag 
blijven hun stempel drukken op de vraag naar arbeid.  

Deze grote veranderingen op de arbeidsmarkt vragen om creatieve oplossingen en een 
vernieuwde uitvoeringsagenda. Daarom hebben wij de afgelopen periode werksessies gehouden 
en gesprekken gevoerd met onze samenwerkingspartners. In deze vernieuwde 
Uitvoeringsagenda 2022 staan de daaruit voortvloeiende gezamenlijke doelen en acties. Het is 
een integrale aanpak ter versterking van de regionale arbeidsmarkt, waarbij we samen met het 
bedrijfsleven werken aan de optimale match tussen werkgever en werknemer. Duurzaamheid 
(focus op kansrijke beroepen), ontwikkeling (een Leven Lang Ontwikkelen) en inclusie (aandacht 
voor kwetsbare groepen) zijn onze belangrijkste kaders bij de uitwerking.  

De maatregelen en opdrachten in het aanvullend sociaal pakket en overige landelijke 
opdrachten die van toepassing zijn voor de activiteiten vanuit RPAnhn zijn verwerkt in de 
Uitvoeringsagenda. Onderstaand in het kort welke activiteiten dit zijn: 

• Uitvoering Regionaal Mobiliteitsteam  

• Coördinatie WSP-NHN en Leerwerkloket NHN 

• Aanpak Jeugdwerkloosheid 

• Maatschappelijke Diensttijd 

• REACT-EU – ESF 

• Hoofdzaak WERK  

De Uitvoeringsagenda is een ontwikkeldocument. We evalueren de agenda regelmatig met onze 

partners, vullen aan en herzien waar nodig. Dit is noodzakelijk om in te kunnen spelen op 

nieuwe ontwikkelingen in deze complexe en veranderende arbeidsmarkt. 

Analyse, Ambitie, Aanpak 
In de Uitvoeringsagenda wordt een analyse gegeven van de huidige arbeidsmarkt aan de hand 

van de actielijnen: werken, ondernemen en ontwikkelen op de arbeidsmarkt. Vervolgens komen 

de ambities (kwalitatief en kwantitatief) aan bod. De ambities hebben wij uitgewerkt in een 

Uitvoeringsagenda: ‘wat’ moet er gebeuren in het komende jaar om toe te werken naar een 

werkende arbeidsmarkt in Noord-Holland Noord. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/09/23/uitwerking-aanvullend-sociaal-pakket
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2. Ambitie 
 

2.1 Kwalitatieve ambitie  
Onze gezamenlijke ambitie in de regio Noord-Holland Noord is dat iedereen die kan werken, werkt. 

We gaan voor een werkende arbeidsmarkt waarin mensen duurzaam kunnen werken, zich een leven 

lang kunnen ontwikkelen en naar vermogen mee kunnen doen. Mensen met perspectief worden zo 

snel mogelijk aan een duurzame baan geholpen. Deze drie thema’s vormen de rode draad in onze 

aanpak. 

 

Duurzame inzetbaarheid: benutten talent in de regio 

Door in te spelen op de vraag van werkgevers en door skills en vaardigheden van 

(toekomstige) werknemers te verbeteren, benutten we beter al het talent in de regio. Deze 

duurzaamheid op de arbeidsmarkt bereiken we door inzicht te creëren in kansberoepen in de regio 

en in te spelen op kansen en bedreigingen van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Daarnaast zetten 

we instrumenten in om werkgevers en werknemers te ontzorgen, en helpen wij bij het inzicht krijgen 

in de skills en talenten van de beroepsbevolking. Duurzame inzetbaarheid is gebaat bij maatwerk, bij 

initiatieven vanuit werknemers en stimulans door werkgevers. Sleutel tot succes is inzet en 

betrokkenheid van werknemer en werkgever. Bepaalde groepen verdienen onze extra aandacht, 

zodat wij hen een duurzaam perspectief op werk kunnen bieden. Bijvoorbeeld 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: inzicht in eigen kennen en kunnen 

Onze arbeidsmarkt vraagt om een weerbare en wendbare beroepsbevolking, een beroepsbevolking 

die vanzelfsprekend en voortdurend werkt aan de eigen ontwikkeling, talenten en skills. Mensen 

hebben daarom inzicht nodig in hun eigen kennen en kunnen, waardoor hun skills en talenten beter 

passen bij de arbeidsmarkt van de toekomst. Ook werkgevers spelen hierin een rol: minder kijken 

naar functies, meer naar skills en vaardigheden. Zo kan een juiste match gemaakt worden tussen 

gevraagde skills en de talenten van het individu. De huidige situatie op de arbeidsmarkt maakt dat 

deze match niet eenvoudig gemaakt kan worden en maatwerk van belang is. Wij betrekken het 

onderwijs bij de vraag van werkgevers om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar af te 

stemmen. Op deze manier kunnen we gericht werken 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 en 

talenten zijn beschreven. 



  

  

8 
 

 

Inclusiviteit: iedereen doet mee 

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 nodig 

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 2022 

 

 
 

Werken 
 

150 % van de doelstelling Banenafspraak 2022 is gerealiseerd. 

100 extra plaatsingen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. 

Ondernemen 350 Harries actief in NHN. 

5 werkgevers omarmen Open Hiring. 

100 bedrijven doen mee aan KBBBD 2022. 

Werkgevers waarderen de dienstverlening van het WSP-NHN met minimaal een 7,5. 

Ontwikkelen 120 mensen ontvangen een ontwikkeladvies en een competentie/skills profiel via het 

LWL. 

100 mensen worden aangemeld voor praktijkleren met verklaringen.  

200 mensen hebben zich laten om/bijscholen naar een kansberoep via het 

Ontwikkelfonds.   

In 2 jaar tijd hebben 8 groepen van 15 tot 20 jongeren tussen de 16 en 27 jaar in het 

Gouden Kans project.  
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3. Aanpak 
Om de doelstellingen te realiseren zetten we de succesvolle initiatieven, ervaringen en 

samenwerkingen in de regio voort. De benodigde acties en activiteiten is met inzet van alle partners 

vertaald naar een actiegerichte Uitvoeringsagenda. Hierin hanteren we drie actielijnen:  

• Werken op de arbeidsmarkt  

• Ondernemen op de arbeidsmarkt  

• Ontwikkelen op de arbeidsmarkt  

Het Algemeen Bestuur RPAnhn geeft akkoord op ‘wat’ de samenwerkende organisaties gaan 

aanpakken het komende jaar. Na goedkeuring worden het ‘hoe’ voor de projecten en activiteiten in 

de Uitvoeringsagenda concreet uitgewerkt. Daarvoor stellen we per activiteit samen met de partners 

een projectplan op om te bespreken bij het Strategisch team. 

 

1. Werken op de arbeidsmarkt 

Bij deze actielijn staan de activiteiten en projecten gericht op het aan het werk helpen en houden van 

mensen centraal. Met de dienstverlening vanuit het Regionale Mobiliteitsteam (RMT) wordt 

aanvullende dienstverlening ingezet om mensen van werk(loosheid) naar kansrijke beroepen te 

bemiddelen samen met gemeenten, UWV, WSP-NHN en vakbonden. Hierbij is extra aandacht voor 

de groep zij-instromers. Daarnaast wordt extra ingezet op het toepassen van de skillsbenadering bij 

publieke dienstverlening, onderwijsinstellingen en werkgevers. Het inzicht hebben in eigen skills en 

hiermee matchen helpt mensen op weg naar een carrière in een bij hun talenten passend 

(kans)beroep of geeft zicht op een passende opleiding. Ook de subregionale activiteiten om mensen 

aan het werk te helpen en te houden worden gebundeld in het REACT-EU programma, waarmee 

extra middelen worden gegenereerd voor nieuwe projecten. Verder heeft de bemiddeling van 

kwetsbare jongeren en mensen met een psychische kwetsbaarheid naar werk extra aandacht in 

2022. Belangrijkste punt voor 2022 is de verbinding met de economische kant van de arbeidsmarkt 

waarbij de vraag van de werkgevers de komende jaren voorop staat. Hiervoor wordt met de partners 

samen een Human Capital Agenda opgesteld.  

 

2. Ondernemen op de arbeidsmarkt 

Ondernemers zijn de motor van werkgelegenheid en economische groei. In deze actielijn staan de 

activiteiten beschreven om werkgevers te faciliteren in de zoektocht naar voldoende en geschikt 

talent in de regio. Het WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord (WSP-NHN) fungeert als het 

aanspreekpunt in NHN voor de werkgevers met een vraag over personeel, duurzaam 

personeelsbeleid en subsidies/regelingen. Vanuit het Uitvoeringsplan WSP-NHN 2022 wordt extra 

ondersteuning ingezet op sub-projecten als Open Hiring, Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen, SROI en 

Harrie Helpt-trainingen. Er wordt ingezet op het creëren van inzicht voor alle instrumenten, 

arrangementen en scholingsmogelijkheden met behulp van DENNIS & EVA, de subsidiecalculator en 

nieuwe subsidiologen. Ook worden de mogelijkheden over interventies voor werkgevers inzake LLO 

en duurzaam personeelsbeleid onder de aandacht gebracht en is een belangrijk aandachtspunt 

creatieve oplossingen bedenken voor het vraagstuk van voldoende begeleiding en nazorg (job, life & 

leer coaching) op de werkvloer.  
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3. Ontwikkelen op de arbeidsmarkt 

Ontwikkeling stimuleren op de arbeidsmarkt bij iedereen is van groot belang om flexibel om te 

kunnen gaan met de veranderende wereld. Dienstverlening vanuit het Leerwerkloket wordt ingezet 

om mensen inzicht te bieden in skills en talenten, en dit inzicht te vertalen naar een stap richting 

werk of opleiding. Met de opzet van een Ontwikkelfonds worden de verschillende beschikbare 

scholingsbudgetten zo goed mogelijk benut en aangevuld waar nodig als de vraag naar ontwikkeling 

in beeld is. Daarnaast gaan we, na het succes van het eerste programma, het Gouden Kans project 

voortzetten om nog meer jongeren een kans te bieden om zich te ontwikkelen in hun skills, talenten 

en toekomst. Tot slot is er extra aandacht voor laaggeletterdheid op de werkvloer en de 

ontwikkelmogelijkheden voor werkgevers om hiermee aan de slag te gaan voor hun personeel.  

 

Door alle actielijnen heen wordt met de projecten en activiteiten aangesloten op andere initiatieven 

van partners in Noord-Holland Noord gericht op een werkende arbeidsmarkt, hierbij valt te denken 

aan de activiteiten van Match2020, Pact van West-Friesland, RIF’s, Talentacademy, Focusagenda 

regio Alkmaar etc.  

 

Kennis- en informatiedeling 
Tot slot is het van groot belang om alle successen en resultaten te delen. Deze kennis- en 
informatiedeling gaat enerzijds over het uitdragen van positieve resultaten, maar ook het delen van 
relevante arbeidsmarktdata en het bespreekbaar maken van kansen en bedreigingen. Om die reden 
is hier expliciet aandacht voor in de Uitvoeringsagenda.  
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Werken 
Project/activiteit Globale stappen Gewenst resultaat in 2022 

1. Human Capital Agenda (HCA) 
 

Een sociaaleconomische agenda met lange termijn (>5 

jaar) doelstellingen voor Noord-Holland Noord. 

1. Kaders vaststellen voor de totstandkoming van een HCA. 

2. Proces opzetten en begeleiden om samen met alle partners te komen 

tot een HCA-NHN. 

Een concrete en gedragen HCA-NHN met lange 

termijn doelstellingen op het gebied van menselijk 

kapitaal.  

2. Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) 
 

Integraal team van gemeenten/UWV/vakbonden/ 

onderwijs dat via aanvullende dienstverlening 

werkzoekenden en werkenden naar werk begeleidt. Inzet 

is borging van de werkwijze in de bestaande 

dienstverlening.   

1. Het RMT zet zich gezamenlijk in voor de bemiddeling (met aanvullende 

dienstverlening) van werkenden en werkzoekenden. 

2. Analyseren welke elementen vanuit de werkwijze van RMT 

geïmplementeerd kunnen worden in de bestaande dienstverlening.  

3. Extra inzet op bemiddeling van de doelgroep Banenafspraak.  

1. Het RMT werkt integraal samen in de uitvoering 

om mensen van werk(loosheid) naar duurzaam 

werk te begeleiden via aanvullende 

dienstverlening. De goede elementen worden 

geborgd in de bestaande organisaties.  

2. Noord-Holland Noord behaalt 150% van de 

doelstelling Banenafspraak. 

3. REACT-EU – ESF+ 
 

Succesvol afronden REACT-EU, om extra middelen te 

genereren voor arbeidsmarktprojecten om mensen te 

begeleiden in hun loopbaan. Starten met ESF+.  

1. De projecten binnen het programma REACT-EU afronden voor eind 

2022. 

2. Met de extra gegenereerde middelen nieuwe projecten (subregionaal 

en bovenregionaal) starten. 

3. Voorbereiden en starten programma ESF+. 

Met verschillende projecten in Noord-Holland 

Noord om mensen te begeleiden in hun loopbaan 

zijn extra middelen gegenereerd voor 

arbeidsmarktprojecten. 

4. Hoofdzaak Werk – GGZ & Werk en inkomen 
 

Versterken van de samenwerking tussen GGZ & Werk en 

Inkomen met als doel extra plaatsingen.   

Vanuit het PVA – Hoofdzaak Werk gezamenlijk acties inzetten om de 

samenwerking tussen GGZ & Werk en inkomen te versterken en extra 

plaatsingen te realiseren.  

Met behulp van de versterkte samenwerking 

(convenant Sterk door Werk) zijn 100 extra 

plaatsingen gerealiseerd.  

5. Aanpak Jeugdwerkloosheid 
 

Versterken van de bestaande infrastructuur om jongeren 

naar werk of opleiding te begeleiden. 

1. Analyseren knelpunten in de infrastructuur van (NUG) jongeren naar 

school of werk.   

2. Aanpak opstellen met als doel versterken van de bestaande structuren 

en jongerenpunten (n.a.v. Jeugd Werkt!) in de regio.  

De bestaande infrastructuur voor jongeren richting 

werk of school in NHN is versterkt en acties zijn 

ingezet waardoor de jeugdwerkloosheid afneemt.   

 

 



  

  

12 
 

Ondernemen 

Project/activiteit Globale stappen Gewenst resultaat in 2022 

1. Werkgeversdienstverlening WSP-NHN 
 

Publieke dienstverlening aan werkgevers optimaal 

inzetten. 

 

1. Het WSP-NHN voert het Uitvoeringsplan en marktbewerkingsplan 

WSP-NHN 2022 uit. Sub projecten (met ondersteuning RPAnhn): 

- Uitvoeringsplan WSP-NHN coördineren  
- Branchetafels NHN  
- Harrie Helpt NHN 
- Open Hiring 
- Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen 
- SROI 

2. Dienstverlening van het WSP-NHN onder de aandacht brengen bij 

werkgevers in NHN.  

WSP-NHN en andere partners zetten zich actief in voor 

het realiseren van de volgende resultaten: 

a) 350 Harries actief in NHN. 

b) 5 werkgevers omarmen Open Hiring. 

c) 100 bedrijven doen mee aan KBBBD 2022. 

d) Werkgevers waarderen de dienstverlening van 

het WSP-NHN met minimaal een 7,5. 

e) Vergroten naamsbekendheid WSP-NHN. 

   

2. Harmonisering van arbeidsmarktbeleid 
 

Inzicht bieden (DENNIS & EVA) in alle instrumenten, 

arrangementen en onderwijsmogelijkheden in NHN en het 

harmoniseren hiervan.  

1. Een overzicht maken van alle instrumenten, arrangementen en 

onderwijsmogelijkheden in NHN en deze invoeren in de landelijke 

ontsluiting via Dennis & Eva.  

2. Waar mogelijk harmoniseren instrumenten en arrangementen in 

NHN.  

3. Trainen subsidiologen.  

4. Doorontwikkelen van de subsidiecalculator. 

Overzicht van (waar mogelijk geharmoniseerde) 

instrumenten, arrangementen en 

onderwijsmogelijkheden in NHN, beschikbaar voor alle 

partners en werkgevers. Subsidiologen zijn opgeleid en 

bieden werkgevers inzicht in voor hen relevante 

subsidies en regelingen.  

3. Duurzame Inzetbaarheid 
 

Stimuleren van duurzame inzetbaarheid van werkenden. 

Inzicht bieden aan werkgevers over de mogelijkheden 

voor duurzaam personeelsbeleid, laaggeletterdheid en 

Leven Lang Ontwikkelen.  

1. Analyseren welke instrumenten werkgevers kunnen inzetten voor 

een duurzaam personeelsbeleid, laaggeletterdheid en leven lang 

ontwikkelen op de werkvloer. 

2. Deze instrumenten breed onder de aandacht brengen van 

werkgevers in Noord-Holland Noord.  

Werkgevers hebben inzicht in de mogelijkheden voor 

duurzaam personeelsbeleid, laaggeletterdheid en Leven 

Lang Ontwikkelen en zijn gemotiveerd om hiermee aan 

de slag te gaan.  

4. Begeleiding en nazorg op de werkvloer 
 

Koppelen van initiatieven om begeleiding en nazorg op de 

werkvloer te organiseren. 

Inzetten Harries, job, life & leer coaches, ontwikkelcentra (voorbeeld: 

technohub) of andere instrumenten die nodig zijn op de werkvloer en 

bij leerwerktrajecten in samenwerking met de werkgevers. 

Er zijn initiatieven ingezet om werkgevers te 

ondersteunen in de zoektocht naar voldoende 

doelmatige begeleiding op de werkvloer.  
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Ontwikkelen 

Project/activiteit Globale stappen Gewenst resultaat in 2022 

1. Leerwerkloket NHN 
 

Dienstverlening aan werkenden, werkzoekenden en 

scholieren op het gebied van leren en werken.   

1. Het Leerwerkloket voert het Jaarplan Leerwerkloket 

NHN 2022 uit. Hier valt onder: ontwikkeladviezen, 

loopbaangesprekken, assessments.  

2. Dienstverlening van het Leerwerkloket onder de 

aandacht brengen van werkenden, werkzoekenden en 

scholieren in NHN. 

1. 120 mensen ontvangen een ontwikkeladvies en een 

competentie/skills profiel via het LWL. 

2. 100 mensen worden aangemeld voor praktijkleren met 

verklaringen.  

2. Ontwikkelfonds NHN 
 

Uitvoering geven aan het regionaal Ontwikkelfonds om 

Leven Lang Ontwikkelen te stimuleren en 

scholingsbudgetten te ontsluiten. Ook praktijkleren krijgt 

hierin een plek. 

1. Uitvoeren van het Ontwikkelfonds NHN.   
2. Bekendheid genereren over het Ontwikkelfonds NHN 

(intern en extern).  
3. Middelen werven om het ontwikkelfonds vorm te 

geven. Naast het Inzetten van bestaande budgetten.  

1. NHN heeft een regionaal Ontwikkelfonds. 

2. 200 mensen hebben zich laten om/bijscholen naar een 

kansberoep via het Ontwikkelfonds.   

3. Matchen & ontwikkelen via skills 
 

Het stimuleren, doorvoeren en toepassen van de 
skillsbenadering binnen gemeenten, UWV, onderwijs en 
werkgevers.  
 

1. De aanbevelingen vanuit de pilot Leven Lang 

Ontwikkelen Platform doorvoeren in een plan van 

aanpak voor een skillsbenadering NHN.  

2. Maken en coördineren van uniforme afspraken over de 

werkwijze van het toepassen van de skillsbenadering en 

het delen van data binnen publieke dienstverleners, 

onderwijsinstellingen en werkgevers.  

Er zijn uniforme afspraken gemaakt over het (samen)werken met 

de skillsbenadering en het delen van data bij publieke 

dienstverleners, onderwijsinstellingen en werkgevers.  

3. Maatschappelijke Diensttijd 
 

Gouden Kans Project 2 voor jongeren om zich te kunnen 

ontwikkelen in hun skills, talenten en toekomststappen. 

Doel is om jongeren een gouden kans te bieden om op een 

vernieuwende manier hun talenten te ontdekken en 

ontwikkelen. 

1. Via een wervingscampagne deelnemers werven om te 

starten met de maatschappelijke diensttijd. 

2. Samen met de partners van RPAnhn opdrachten bij 

organisaties ophalen waar de jongeren mee aan de slag 

gaan tijdens het project. 

In 2 jaar tijd hebben 8 groepen van 15 tot 20 jongeren tussen de 

16 en 27 jaar een 5-maandelijks programma gevolgd gericht op 

het ontwikkelen van softskills/leven in de huidige samenleving.  
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Kennis- en informatiedeling 

Project/activiteit Globale stappen Gewenst resultaat in 2022 

Kennis- en informatiedeling 
 

Uitdragen en bespreken van kansen, ontwikkelingen, 

resultaten en bedreigingen op de arbeidsmarkt samen met 

alle partners.    

1. Bewustwording en verbinding creëren bij samenwerken 

partijen (publieke- en private partijen) via (virtuele) 

events, bijeenkomsten en een RPAnhn congres 

(Grootste Werkfestival) 

2. Ophalen en delen van relevante arbeidsmarktdata 

middels Arbeidsmarktinzicht.  

3. Kennis en informatiedeling rondom kwetsbare 

doelgroepen (o.a. jongeren, statushouders, mensen met 

een psychische kwetsbaarheid, 50+ers) gericht op de 

ontwikkeling van mensen naar een positie op de 

arbeidsmarkt. 

Kennis- en informatiedeling heeft geleid tot bewustwording en 

verbinding tussen alle partners om te komen tot (creatieve) 

oplossingen voor een optimale match op de arbeidsmarkt.  
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Bijlage 1: Tabel: Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen werkgevers- en 
werknemersdienstverlening in Noord-Holland Noord 

 
Sterkten (intern) Zwaktes (intern) 

- WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord 
(WSP-NHN) is zichtbaar als één aanspreekpunt voor 
werkgevers, via één telefoonnummer, één e-
mailadres, één website en één afzender op social 
media. 

- Campagne vergroot naamsbekendheid van het 
WSP-NHN. 

- Eén regionaal marktbewerkingsplan. 
- Medewerkers WSP-NHN zijn zeer betrokken en 

deskundig.  
- Netwerk van proud partners en smaakmakers is 

samengebracht onder een MVO-NHN 
werkgeversplatform.  

- Huis van het Werk biedt een platform voor 
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 (top 3 van Nederland). 

- Sterke verbinding met het onderwijs.  
- De Harrie Helpt trainingen aan werkgevers worden 

gratis aangeboden, animo is zeer groot. 
- Aandacht voor taal (aanpak laaggeletterdheid) en 

scholing, groeiend netwerk van organisaties die zijn 
aangesloten bij het Taalakkoord NHN. 

- Sterke governance en onafhankelijke coördinatie 
met verbinding op alle niveaus: bestuurlijk, 
strategisch, tactisch en operationeel. 

- De skills en competenties van werkzoekenden zijn 
niet in beeld.  

- Werkzoekenden hebben geen regie over een 
eigen competentie/skillsprofiel. 

- Voor opgezette arrangementen blijft het 
aanleveren van kandidaten vaak achter. 

- De regio is groot (18 gemeenten verdeeld over 
drie subregio’s ) en er zijn verschillen in structuur, 
werkwijzen, systemen en targets.  

- Op regionaal niveau onvoldoende inzicht in 
arbeidsmarktdata, beschikbare arrangementen en 
het effect daarvan.   

- Systemen worden niet optimaal gevuld en benut. 
- Onvoldoende verbinding met andere domeinen 

(bijvoorbeeld EZ) 
- Op regionaal niveau onvoldoende 

kennisuitwisseling over arbeidstoeleiding van 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

- De bekendheid van 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.  

Kansen (extern) Bedreigingen (extern) 

- Landelijke communicatiecampagne voor de 
zichtbaarheid van de dienstverlening van de WSP’s. 

- (Innovatieve) technologie inzetten om meer 
competentie- en talentgericht te kunnen matchen. 

- Inzet van extra middelen op de brede 
arbeidsmarktagenda. 

- Versterking van de samenwerking tussen publieke 
organisaties en werkgevers binnen 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 

 

- Werkgevers en publieke organisaties spreken 
onvoldoende dezelfde taal. 

- De werkgelegenheid in kansberoepen 
(bijvoorbeeld agri en horeca) is vaak 
seizoensgebonden.   

- Geen aandacht voor de preventieve kant om 
mensen van werk naar werk te begeleiden.  

- Krimpende beroepsbevolking, vergrijzing en 
ontgroening. 

- Financieringsstromen (met name voor scholing) 
gericht op doelgroepen/’hokjes’.  
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