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Een krachtige arbeidsmarkt waarin iedereen die kan werken, werkt. Dat is waar 34 partijen in de regio Noord-Holland Noord zich aan hebben verbonden door ondertekening van 

het convenant Voor een werkende arbeidsmarkt. Het convenant is het resultaat van nauwe samenwerking tussen de partners op de arbeidsmarkt in Noord-Holland Noord: werkge-

vers, werknemers, onderwijs en overheid. Met elkaar willen zij de arbeidsmarkt duurzaam versterken. De afspraken liggen voor zeven jaar vast. 

“Er moet nu actie worden 

ondernomen voor het 

versterken van de econo-

mie en arbeidsmarkt in 

onze regio, ook voor de 

lange termijn. De ontwikkelingen vragen om 

een integrale benadering van arbeidsmarkt-

vraagstukken. Het convenant Voor een wer-

kende arbeidsmarkt is het startpunt voor het 

samenstellen van een regionale arbeidsmarkt-

agenda. Hierin staat welke acties onze regio 

onderneemt om onze arbeidsmarkt te verster-

ken, zowel voor de korte als voor de langere 

termijn. Het werken met een agenda zorgt 

voor een flexibele aanpak, zodat bijgestuurd 

kan worden als (economische) ontwikkelingen 

daarom vragen. RPAnhn ontwikkelt de regi-

onale agenda samen met de partners in het 

convenant. Wij nodigen dan ook iedereen uit 

om initiatieven aan te melden die een bijdrage 

leveren aan een werkende arbeidsmarkt.”

Sharon Smit, directeur RPAnhn

“Ik ben enorm blij dat we in onze arbeids-

marktregio tot goede afspra-

ken zijn gekomen. De uitvoe-

ring van het convenant Samen 

sterk voor Werk 2015-2018 

heeft geleid tot duurzame 

samenwerking en mooie resultaten op de 

thema’s Van school naar werk, Van werk naar 

werk en Van uitkering naar werk. De afspraken 

in het nieuwe convenant zijn gericht op het 

verder versterken van onze arbeidsmarkt. En 

dat is hard nodig, want we krijgen de komende 

jaren te maken met een aantal forse opgaven. 

Voor de energietransitie, woningbouw en de 

toenemende zorgvraag zijn bijvoorbeeld extra 

gekwalificeerde arbeidskrachten nodig. Terwijl 

de vraag naar arbeidskrachten de afgelopen 

periode al fors is toegenomen en er een grote 

krapte is in diverse branches. Aan de andere 

kant zijn er in deze regio 15.000 werkzoe-

kenden die moeite hebben om aan de slag te 

komen. Het is fantastisch dat alle betrokken 

partijen zich actief willen inzetten om deze 

vraagstukken aan te pakken.” 

Elly Konijn-Vermaas, voorzitter RPAnhn

“Verder versterken van onze 
arbeidsmarkt is hard nodig” “Meld initiatieven die 

bijdragen aan een werkende 
arbeidsmarkt”

Samen voor een werkende arbeidsmarkt

Gezamenlijke inzet

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en regionale opgaven, zoals de energietransitie, woning-

bouw en een toenemende zorgvraag, vragen een andere benadering van arbeidsmarktvraagstuk-

ken en een herdefiniëring van de rol van overheid, onderwijs en bedrijfsleven. Reden om in onze 

arbeidsmarktregio nieuwe afspraken te maken. In het convenant Voor een werkende arbeidsmarkt 

2019-2025 hebben 34 partijen aangegeven zich gezamenlijk in te willen zetten voor een werken-

de arbeidsmarkt in Noord-Holland Noord. 

De samenwerkingspartners hebben vergaande ambities om de regionale uitdagingen gezamenlijk 

aan te pakken en met elkaar verder te bouwen aan een duurzame, ontwikkelingsgerichte en inclu-

sieve arbeidsmarkt in Noord-Holland Noord. Een krachtige arbeidsmarkt waarin iedereen die kan 

werken, werkt en daarmee een bijdrage levert aan een sterke regionale economie. 

Partners

In Noord-Holland Noord zijn diverse partners aan de slag met de regionale arbeidsmarkt. De con-

venantspartners zijn de overheid (18 gemeenten in Noord-Holland Noord, UWV, Ontwikkelings-

bedrijf 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 event- en mediapartners, onder meer Rabo-

bank, ’s Heeren Loo, Arboadviescentrum, Snelstart, Rodi media en Westfriese Zaken. Daarnaast 

werkt RPAnhn nauw samen met branchevertegenwoordigers, MKB, provincie Noord-Holland en 

diverse ministeries, en staan we altijd open voor nieuwe samenwerkingsverbanden.
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Anita Metzelaar

Strategie en beleid

Marleen Mul

Administratie

Nicole Meskers

Marketing en communicatie

Manon Kant

Marketing en communicatie

Cynthia Boorsma

Events

Gabrielle van Wonderen

Secretariaat

Brian Verweij 

Strategie en beleid

Sharon Smit

Directie

Femke Blokker

Strategie en beleid

Hans Tromp
Regiomanager UWV

Namens UWV

Anne Hoekstra
Bestuurder Regius College

Namens VO-VSO regio Alkmaar, Kop 
van Noord-Holland en West-Friesland

Kholoud Al Mobayed
Wethouder Hoorn

Namens gemeenten regio West-Friesland

Pieter Kos
Wethouder Den Helder

Namens gemeenten regio Kop van 
Noord-Holland

Elly Konijn, voorzitter
Wethouder Alkmaar

Centrumgemeente arbeidsmarktregio 

Jeroen Veerman
Bestuurder VNO-NCW West

Namens werkgeversorganisaties
VNO-NCW en Huis van het Werk

Mustapha Laboui
Bestuurder FNV

Namens werknemersorganisaties
CNV, FNV en VCP 

Gerard Oud
Bestuurder Clusius College

Namens MBO-HBO: Clusius College, Horizon 
College, ROC Kop van Noord-Holland, 
InHolland

Falgun Binnendijk  
Wethouder Castricum

Namens gemeenten regio Alkmaar

De mensen achter RPAnhn: stuurgroep De mensen achter RPAnhn: team
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Regionale 
arbeidsmarktagenda

2019 - 2025
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Partners werken in onze regio aan een duurzame, ontwikkelingsgerichte en inclusieve arbeidsmarkt. Dat vraagt om een aanpak waarbij werkgevers, werknemers, onderwijs en 

overheid intensief samenwerken aan een krachtige arbeidsmarkt. De drie  thema’s worden ingevuld door activiteiten en acties langs vier operationele lijnen uit te voeren. Deze 

aanpak wordt ondersteund door instrumenten die verder zijn uitgewerkt in een concreet regionaal actieplan. 

Focus op een krachtige arbeidsmarkt

Hoe gaan we dit bereiken?

Aanbodzijde arbeidsmarkt

• Alle talenten in de regio zijn in beeld.

• Adequate ondersteuning voor mensen om aan het werk te komen en te 

 blijven. 

Vraagzijde arbeidsmarkt

• Inzicht in kansrijke sectoren en beroepen.

• Werkgevers zetten actief in op het anders werven van werkzoekenden en  

 formuleren hun vraag naar arbeid  in de vorm van competenties, skills en   

 talenten.

Route naar werk 

• Efficiënte en effectieve ondersteuning van de match op de arbeidsmarkt.  

• Inzicht in de werking van initiatieven om de match op de arbeidsmarkt te   

 realiseren.

Scholing

• Een flexibel opleidingsaanbod dat aansluit op de vraag van werkgevers. 

• Continue ontwikkeling van werkgevers, werknemers, werkzoekenden, 

 studenten en scholieren.

Wat willen we bereiken?

Duurzame inzetbaarheid

Iedereen die kan werken is productief, gezond en gemotiveerd, zodat hij/zij tot de 

pensioengerechtigde leeftijd kan blijven werken. En daarna ook nog de energie heeft 

om van zijn/haar pensioen te genieten. 

Leven lang ontwikkelen

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.

Inclusiviteit

Iedereen die kan werken, werkt naar vermogen. Voor sommige groepen is een ge-

richte 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. Werkgevers 

denken anders over werk en passen hun bedrijfsvoering daar op aan zodat ieder 

talent benut kan worden.
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In de regio Noord-Holland Noord is 13% van de inwoners tussen de 16 en 65 jaar laaggeletterd. Laaggeletterdheid houdt in dat mensen moeite hebben met lezen, schrijven, luiste-

ren, spreken, rekenen en digitale vaardigheden. Deze vaardigheden zijn nodig om volwaardig te kunnen functioneren in de hedendaagse samenleving en vergroot de kansen op de 

arbeidsmarkt. De regionale aanpak volwasseneneducatie en het Taalakkoord Noord-Holland Noord dragen bij aan het vergroten van deze vaardigheden.

Gedurende het jaar is het Leerwerkloket NHN benaderd door 

750 personen met een hulpvraag. Onder meer zij-instromers en 

niet-uitkeringsgerechtigden kwamen met vragen over leren en 

werken, wisseling van werk/sector, omscholing, EVC, hulp bij CV en 

competentietesten. De persoonlijke benadering is in 2018 verder 

ontwikkeld door meerdere bijeenkomsten te bezoeken waar werk-

gevers en werkzoekenden zijn voorgelicht over de dienstverlening 

van het Leerwerkloket NHN.

De samenwerking en verbinding tussen arbeidsmarkt, overheid 

en onderwijs is verder geoptimaliseerd door de dienstverlening 

voor werkgevers te laten verlopen via WSP-NHN. Speerpunten 

van het aanbod aan werkgevers zijn opsporen laaggeletterdheid, 

bevorderen taalvaardigheid, flexibele opleidingsmogelijkheden en 

de mogelijkheden met betrekking tot EVC en ondersteuning van de 

doelgroep 23+.

Het in kaart brengen van het regionaal scholingsaanbod voor klan-

ten zonder startkwalificatie is gestart met het bij elkaar brengen 

van betrokken onderwijsorganisaties, gemeentes en WSP-NHN. 

De elektronische dienstverlening is geprofessionaliseerd met een 

vernieuwde website.  

In het kader van de regionale aanpak volwasseneneducatie 

heeft het ROC Kop van Noord-Holland 1.084 deelnemers op-

geleid. Het Taalakkoord NHN heeft inmiddels ruim 50 onder-

tekenaars, die actief deelnemen aan de tweejaarlijkse Taalak-

koord-bijeenkomsten, waar kennisdeling centraal staat.

Voor 2019 is het 

voornemen om 

meer Neder-

landstalige volwassenen met een taalachterstand te bereiken. 

De samenwerking tussen het ROC Kop van Noord-Holland en 

het informele taalaanbod bij de taalhuizen wordt versterkt. In 

2019 wordt de landelijke wetswijziging op de aanpak laaggelet-

terdheid voorbereid zodat die in 2020 uitgevoerd kan worden. 

Voor de regionale aanpak volwasseneneducatie komt in 2019 

een aanbesteding zodat de uitvoering in 2020 kan starten. 

Leerwerkloket NHN
Aanpak laaggeletterdheid 

Een leven lang ontwikkelen

50+ ondertekenaars 
Taalakkoord NHN
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Het project Jeugd Werkt! verbindt partijen in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord (gemeenten, onderwijs en UWV) om bij te dragen aan een goede aansluiting tussen on-

derwijs en arbeidsmarkt en een duurzame arbeidstoeleiding van (kwetsbare) jongeren. Ook organisaties uit de arbeidsmarkt- en zorgdomeinen zijn betrokken. 

Door inzet van de leerwerkmakelaars op het MBO, de trajectbegeleider werk van Parlan (70-ba-

nenplan) en de plaatsingsvouchers zijn 494 jongeren in traject genomen naar werk. Daarnaast 

hebben de partners in Jeugd Werkt! via het WSP-NHN, UWV en de RMC-functies de gezamen-

lijke ambities gerealiseerd: 635 kwetsbare jongeren (Wajongeren, jongeren met een bijstands-

uitkering en voortijdig schoolverlaters) zijn begeleid naar werk. 

Het samenwerkingsnetwerk is verder 

verstevigd door onder andere de 

lerende netwerken van scholen in de 

regio en door de visie verder uit te werken in animatie en videoblogs op de website www.jeugd-

werkt.nl.

Eind november bleek uit de eerste Jongerentop NHN dat er blijvende aandacht 

nodig is voor de overgang naar de arbeidsmarkt van kwetsbare jongeren. De top 

leverde daarnaast actiepunten op voor de nieuwe regionale arbeidsmarktagenda 

2019-2025, zodat de aandacht voor kwetsbare jongeren op de agenda blijft.

Jeugd Werkt!

Jongerentop NHN

Meer kwetsbare jongeren participeren

Stand van zaken Jeugd Werkt!
november 2018

Jongeren die zonder startkwalificatie uitstromen 
uit speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en MBO1

Thuiszitters

Voortijdig schoolverlaters uit regulier onderwijs 

Jongeren met een beperking die hen belemmert 
deel te nemen aan de arbeidsmarkt (Wajongeren) 

Specifieke groepen zoals jongeren die uit detentie 
komen, straatcultuur, migrantenoepen

Jongeren bij wie behandeling/ jeugdzorg op de 
voorgrond heeft gestaan den die daardoor weinig 
aan onderwijs zijn toegekomen 

Kwetsbare jongeren zijn...

Regio Alkmaar

West Friesland

Kop van NH

aandeel 

zonder SK

Ontwikkeling geregistreerde 
werkzoekenden UWV  <27 jaar 

zonder dienstverband

Dienstverlening aan jongeren 
<27 jaar zonder startkwalificatie 

en dienstverband - juni 2018

Bron: UWV
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Matchen Op Werk - schooljaar 2017-2018

Dashboard kwetsbare jongeren NHN/ informatie-
set voor de regio

Monitoren overgang school naar werk/ participatie

ambitie:
635

gerealiseerd tm sept 2018

612

Informatieset voor de regio is ontwikkeld en beschikbaar. Tevens 
gaat de Provincie NH ism RPAnhn en het Ontwikkelingsbedrijf 
een monitor ontwikkkelen.

Uitstroommetingen door RMC’s worden al meerdere jaren door 
de 3 RMC regio’s eenduidig uitgevoerd en herhaald. Nulmetin-
gen van de regio’s zijn gereed. Als gevolg van de AVG is gegevens-
uitwisseling per mei 2018 niet meer wettelijk toegestaan.

Monitoren voortgang Boris methodiek

200
Boris leerbedrijven

60
Boris leerlingen

93
Praktijkverklaringen

Monitoren van gegevens over kwetsbare jongeren 
voor relevante sturingsinformatie

Visie op arbeidstoeleiding Jeugd Werkt! 

Jongerenloket 2.0 Regio Alkmaar
Het bestaande jongerenloket wordt verbreed tot een loket 
waar jongeren terecht kunnen met meervoudige vragen op 
het gebied van werk, inkomen, opleiding, zorg, wonen, schul-
den en verslaving.

Lerende netwerken
Pilot tot half december 2018, gericht op de versterking en 
verbinding van de lerende netwerken van professionals die 
dagelijks zorgdragen voor het begeleiden van jongeren van 
onderwijs naar arbeid.

Aansluiting bij structuur en werkwijze WSP
Er is een regionale agenda en focus nodig om een optimaal 
effect te krijgen van allerlei initiatieven. Hiervoor worden een 
actieplan en ontwikkelagenda ontwikkeld. 

De animatie over het project Jeugd Werkt! en de filmpjes van 
mensen uit de praktijk staan online. Dit wordt nu via een 
campagne verder uitgerold.

Netwerk kwetsbare jongeren verstevigen

Afsluitende conferentie Jeugd Werkt!

Zorgen dat het vangnet sluitend wordt gehouden

Jeugd Werkt! is mede organisator van de Jongerentop NHN, 
die op 30 november 2018 plaatsvindt. Het doel is om een 
werkagenda voor de komende periode te formuleren.

Hiervoor wordt eind 2018 een eindadvies opgeleverd. 
Tevens wordt een plan van aanpak geschreven voor de 
komende periode.

Werkfestival/ Maand vh Werk: aandacht voor jeugd

ESF sociale inclusie: mogelijkheden voor jongeren
Wegens het schrappen van de 3e ESF tranche is er 
vanaf volgend schooljaar minder geld voor activi-
teiten die eerder mede dankzij ESF subsidie moge-
lijk werden gemaakt.  Vanuit het Rijk wordt € 
370.400 voor de regio NHN beschiikbaar gesteld 
voor de groep kwetsbare jongeren uit het PrO-VSO 
onderwijs.

In 2017 is vanuit Jeugd Werkt! een 
workshop over data en een over 
begeleiding van jongeren georgani-
seerd. Tevens heeft JW! een goede 
doel tafel gesponsord.

Kennisdeling tot stand brengen en innovatieve 
projecten/ pilots starten

Het project Jeugd Werkt! borgen

NAAR SCHATTING BETREDEN 
JAARLIJKS 1.400 

VAN HEN DE ARBEIDSMARKT

HET GROOTSTE WERKFESTIVAL

DE PLAATJESMAKER
datavisualisatie & infographics
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Het netwerk van Huis van het Werk is uitgebreid met negen nieuwe partnerbedrijven. 

Deelnemende bedrijven in het netwerk 

konden tien Meet & Match- en vier 

inspiratiebijeenkomsten bezoeken. 

In 2018 is de succesvolle afronding 

geweest van de derde tranche van het subsidietraject Intersectorale Mobiliteit in 

Noord-Holland Noord, met als resultaat dat 157 kandidaten met diverse achtergron-

den de kans hebben gekregen op nieuw werk. Er zijn 16 ‘van werk naar werk’-matches 

gemaakt en het visierapport NHN Werkt! is gepubliceerd. 

Huis van het Werk is een intensieve samenwerking tussen werkgevers uit diverse sectoren in 

Noord-Holland Noord op het gebied van de aanpak van uitdagingen op de arbeidsmarkt. Door 

kennisdeling en concrete activiteiten, zoals Meet & Match-bijeenkomsten en kennissessies, 

is een platform ontstaan voor de in-, uit-, zij- en doorstroom van (toekomstig) gekwalificeerd 

personeel, waar werkgevers bewust worden gemaakt over het belang van de thema’s duurza-

me inzetbaarheid, een leven lang ontwikkelen en inclusiviteit.

Huis van het Werk

Intensieve samenwerking

Voor én door werkgevers in Noord-Holland Noord

157 kandidaten kans 
gekregen op nieuw werk

VOOR ÉN DOOR
WERKGEVERS IN

NHN

VOOR ÉN DOOR
WERKGEVERS IN

VOOR ÉN DOOR
WERKGEVERS IN
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Een groot succes zijn de Harrie Helpt-trainingen, waarbij 

mensen vanuit het bedrijfsleven worden opgeleid tot interne 

jobcoach, die 

mensen (gaan) 

begeleiden met 

een afstand 

tot de arbeidsmarkt. Binnen de regio Noord-Holland Noord 

zijn tien trainers actief die zich inzetten voor het opleiden van 

Harries. Inmiddels zijn in deze regio ruim 250 Harries opgeleid 

bij meer dan 75 organisaties. 

Harrie Helpt

Van matchen naar perspectief op werk

WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord (WSP-NHN) is inmiddels zichtbaar als één 

aanspreekpunt voor werkgevers, via één telefoonnummer, één e-mailadres,  één website en 

één afzender op social media. Om dit te ondersteunen is een grote naamsbekendheidcam-

pagne gestart, gericht op werkgevers. Via onder meer een filmpje wordt de werkwijze van het 

WSP-NHN uitgelegd.

Er zijn twee vakontwikkelingsdagen georganiseerd voor alle accountmanagers om werkge-

vers in de regio op dezelfde wijze te kunnen adviseren. Naast de diverse matchbijeenkomsten 

zijn er bijeenkomsten georganiseerd voor de aansluiting van het onderwijs op de werkgevers-

dienstverlening in de regio.

Werkgeversdienstverlening

In de regiegroep Afsluitdijk Werkt! is een samenwerking gestart met de arbeidsmarktregio 

Friesland om de SROI-opgave in te vullen bij de verbouwing van de afsluitdijk met zoveel 

mogelijk mensen uit beide regio’s. Ook met andere arbeidsmarktregio’s is samenwerking, 

om te komen tot eenduidige afspraken (arrangementen) met landelijke werkgevers. In het 

najaar is een overeenkomst ondertekend met A.S. Watson, het moederbedrijf van Kruidvat 

en Trekpleister. Door het maken van deze eenduidige afspraken wordt het wervingsproces 

sterk vereenvoudigd. 

Landelijke samenwerking

2100+ extra banen 
gerealiseerd

Ruim 250 Harries bij 
75 organisaties

Al in maart 2017 is de doelstelling van het Regionaal werkbedrijf voor 

2018, 1228 extra banen voor mensen met een afstand tot de arbeids-

markt, ruimschoots gehaald. 

In juni 2018 waren er 2.121 

extra banen gerealiseerd. 

Noord-Holland Noord staat in 

de top 3 van de 35 arbeidsmarktregio’s in Nederland.

Regionaal werkbedrijf
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Kracht on Tour is een programma gericht op economische zelfstandigheid (werk en persoonlijke ontwikkeling) voor vrouwen. Doelstelling is vrouwen bewust maken van het belang 

van economische zelfstandigheid en bijdragen aan concrete stappen richting de arbeidsmarkt en zelfontwikkeling.  Na drie jaar Kracht on Tour in onze regio is de behoefte aan deze 

bijeenkomsten onverminderd groot. Niet alleen bij vrouwen die aan het werk willen of een onderneming willen starten, ook mannen geven aan te willen komen (en komen ook daad-

werkelijk!), evenals organisaties die in contact willen komen met dit arbeidspotentieel. 

Ook in 2018 trok Kracht on Tour door de regio Noord-Holland Noord. Drie bijeenkom-

sten in Hoorn, Alkmaar en Schagen 

trokken gezamenlijk ruim 750 vrou-

wen, die kansen wilden pakken op 

weg naar een nieuwe (loop)baan en 

financiële onafhankelijkheid. Dit jaar werd de eerste bijeenkomst, in Hoorn, gecombi-

neerd met de Pak je kansen-dag van Werksaam WF, zodat in de middag ook mannen 

aansloten. Deze samenwerking wordt in 2019 voortgezet. 

Kracht on Tour Noord-Holland Noord

Economische zelfstandigheid

Deelnemers aan de bijeenkomsten in 2018 gaven Kracht on Tour NHN ge-

middeld een 8. Voornaamste redenen om deel te nemen waren het opzetten 

of uitbreiden van het eigen netwerk, inzicht verkrijgen in de eigen talenten 

en hoe die in te zetten, contact leggen met werkgevers en het vinden van 

een betaalde baan. 

30% van de deelnemers ondernam direct actie na de bijeenkomst (o.a. sollici-

taties, aanmelden vervolgtraject) en 60% van de deelnemers heeft gevonden 

wat zij zochten op de bijeenkomsten.

Waardering

2018
Vacatures
Concrete acties
Matchen van leren en werken

Elke bijeenkomst bood een brede keuze aan workshops over werk, 
talent en persoonlijke ontwikkeling. Op elke locatie is een 
werkplein ingericht, waar bedrijven en organisaties uit de regio 
onder meer vacatures, stages, trainingen en coaching aanbieden.

Evaluatie 2018

OPZET EVENTS 2018

PARTNERS 2018

OVER DE DEELNEEMSTERS IN 2018

HOORN           ALKMAAR           SCHAGEN

Doelstellingen:

Vrouwen bewust maken van het belang van economische zelfstandigheid

Bijdragen aan concrete stappen richting de arbeidsmarkt en zelfontwikkeling

ECONOMISCH ZELFSTANDIG?

Het persoonlijke inkomen uit 

arbeid of eigen onderneming 

is hoger dan de bijstands-

uitkering voor een 

alleenstaande.
Kracht on Tour is een evenement gericht op werk en persoonlijke ontwikkeling voor vrouwen. Het 
inspireert hen om hun talenten te ontdekken en te verzilveren, zodat meer vrouwen economisch 
zelfstandig worden.

Annemarie van Gaal
dagvoorzitter:

workshops

werkplein

krachtige 
vrouwen 
uit de regio

250
vrouwen

oktober

20188

Hoorn

350
vrouwen

november

20188

Alkmaar

170
vrouwen

november

201822

Schagen

waardering 
2018:

8,0

8,4

8,0

8,1

7,0

7,6

overall

locatie

plenair programma

workshops

stands

communicatie

op basis van 770 
deelneemsters

BIJEENKOMSTEN
HOORN           ALKMAAR           SCHAGEN

3 

770
vrouwen

deelgenomen

heeft op de bijeenkomst 
gevonden wat zij zocht

60%
heeft direct actie ondernomen 
naar aanleiding van Kracht 

on Tour

30%

opleiding leeftijd

bezoekmotief tijdsbesteding

werk

werkzoekend

studie

vrijwilligerswerk

anders

46%
21%

27%
2%
4%

53% 
vindt zichzelf economisch 

zelfstandig

1. inzicht in 
eigen talenten

2. netwerken

3. een baan vinden

5. contact met gelijkgestemden

4. contact met werkgevers

6. ondersteuning bij het vinden van werk

<25 ja
ar

>64 ja
ar

25-3
4 ja

ar

35-4
4 ja

ar

45-5
4 ja

ar

55-6
4 ja

ar

2%
6%

19%

47%

20%

1%

hoog: 
51%

middelbaar: 
41%

laag: 
8%

750 deelnemers 
in de hele regio
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De speerpunten in de marketing en communicatie lagen in 2018 op het verder bekend maken van de missie en visie van RPAnhn, kennisdeling op het gebied van arbeidsmarktvraag-

stukken, ondersteunen bij het creëren van draagvlak voor regionale samenwerking bij stakeholders, verbinden nieuwe partners en zichtbaar maken van activiteiten. 

Kennisdeling en informatievoorziening heeft verder vorm gekregen in 2018, via 

websites, nieuwsbrieven, social media en persberichten. Evenementen vormden 

een belangrijk onderdeel van de strategische communicatie, voor onder meer ken-

nisdeling en zichtbaarheid van regionale arbeidsmarktinitiatieven. Voor meerdere 

evenementen zijn aparte websites opgezet om deelnemers te werven, ook is ge-

bruik gemaakt van een eventtool om de aanmeldingen te managen en de commu-

nicatie met deelnemers te stroomlijnen. Social media kanalen zijn vaker ingezet, 

ondersteund door ICT. Voor Jeugd Werkt! is een communicatieplan ontwikkeld 

voor het presenteren van de resultaten via video’s. Ook voor de JongerenTop 

NHN is vanuit marketing en communicatie ondersteuning gegeven.

Online en offline

Zichtbaar in de regio

De leden van de Algemene vergadering RPAnhn ontmoetten elkaar eind 

juni tijdens het eerste Rondje Regio, een inspirerende bustour langs diverse 

aansprekende initiatieven in de regio Alkmaar. De tour ging langs Ravo, 

Create en Noorderhoeve. In 2019 volgt een Rondje Regio in de Kop van 

Noord-Holland. 

Bustour Rondje Regio

Er zijn meerdere partners verbonden aan RPAnhn, waaronder Rabobank, ’s 

Heeren Loo, Arboadviescentrum en Snelstart. Diverse mediapartners (Rodi 

Media, Westfriese Zaken) hebben communicatieve ondersteuning geboden 

bij de Maand van het Werk, Kracht on Tour en Het Grootste Werkfestival. 

Eventpartners
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Naast reguliere communicatieactiviteiten om bekendheid te geven aan de missie, visie en activiteiten van RPAnhn (nieuwsbrieven, website, social media etc.) zet RPAnhn bijeen-

komsten strategisch in om draagvlak en gevoel van betrokkenheid te vergroten en nieuwe partijen te betrekken bij arbeidsmarktvraagstukken. Deze bijeenkomsten dragen bij aan 

het versterken van de samenwerking en saamhorigheid (‘samen voor een werkende arbeidsmarkt’) en het delen van kennis. 

Kennisdeling en informatievoorziening via bijeenkomsten

In 2018 is de Maand van het Werk, oktober, gepositioneerd als hét podium voor initiatieven en 

activiteiten op het gebied van werk en arbeidsmarktontwikkelingen in de arbeidsmarktregio 

Noord-Holland Noord. Thema was Expeditie Arbeidsmarkt: een zoektocht naar inspiratie om 

regionale arbeidsmarktvraagstukken gezamenlijk aan te pakken. Van de WSP Inspiratiedag tot 

de Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen, van Walk & Talks tot inloopdagen: zowel ondernemers, 

onderwijs als overheid sloten aan en maakten de Maand van het Werk tot een succes. Ook voor 

de evenementen van RPAnhn, waaronder Het Grootste Werkfestival en de ondertekening van 

het nieuwe convenant Voor een werkende arbeidsmarkt, was veel belangstelling. 

Maand van het Werk
Op 29 oktober 2018 was de tweede editie van Het 

Grootste Werkfestival, in schouwburg Het Park te Hoorn. 

Het festival was de afsluiting van de Maand van het Werk 

2018.  Het programma is tot stand gekomen in samenwer-

king met de Westfriese Bedrijvengroep. 

Net als de Maand van het Werk stond het Werkfestival 

in het teken van een expeditie over de arbeidsmarkt, met 

prikkelende Werksafari’s. Onderdeel van het programma 

was de eerste 

editie van de 

Talkshow NV 

Noord-Holland 

Noord, met daarin diverse regionale ondernemers en 

werkgevers die werden geïnterviewd over de uitdagingen 

waar zij tegen aanlopen op de arbeidsmarkt. Gedurende 

de middag en avond waren ruim 500 bezoekers aanwezig, 

waarvan 46% ondernemers/werkgevers. De evaluatie 

gaf aan dat o.a. inspirerende sprekers en een uitstekende 

organisatie pluspunten waren. 

Het Grootste Werkfestival

Aansluitend aan Het Grootste Werkfestival was het Goede Doel Diner, waarvan de opbrengst 

ten goede kwam aan het project Alleen jij bepaalt wie je bent van Stichting Laureus Nederland. 

Het diner was met ruim 180 gasten volgeboekt. De opbrengst, deels opgebracht via een veiling, 

kwam uit op ruim € 17.000,-, waarna RPAnhn-eventpartner Rabobank het bedrag afronde tot 

een respectabele € 20.000,-.

Goede Doel Diner

500 bezoekers voor 
middag en avond
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