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Samen werken in Noord-Holland Noord

In de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord  

werken 18 gemeenten, UWV, onderwijs, werkgevers-  

en 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 opge-

bouwd. Ondernemers, werknemers, onderwijs en over-

heid vinden elkaar steeds beter in de samenwerking. 

Deze partijen 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 een 
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visie voor de arbeidsmarktregio, maar 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 Uitvoerings-

agenda. Hierin staan concrete projecten en activiteiten 

waarmee we aan de slag gaan. 

De projecten en activiteiten uit de Uitvoeringsagenda 

2019-2020 hebben geleid tot concrete resultaten. Die 

presenteren wij vol trots in deze Resultaten & ambities. 

De regionale plannen voor 2021 mogen uiteraard niet 

ontbreken. Vragen over onze projecten, de regionale 

samenwerking of behaalde resultaten? Neem contact 

met ons op via info@rpa-nhn.nl.
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Resultaten en ambities RPA Noord-Holland Noord

Wij staan voor een duurzame, 
ontwikkelingsgerichte en 
inclusieve arbeidsmarkt in de 
regio Noord-Holland Noord. 

Dat vraagt om een aanpak 
waarbij werkgevers, 
werknemers, onderwijs 
en overheid intensief 
samenwerken.
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Beweging. Verandering. Aanpassing. 

In deze drie woorden is het afgelopen jaar gevangen. 

Het afgelopen jaar stond in het teken van mijn eigen 

beweging. Begin januari startte ik als directeur bij 

RPAnhn. Mijn conclusie na een ‘rondje langs de velden’: 

ik ben onder de indruk van de samenwerking in ons 

netwerk, het team en de resultaten die we samen 

boeken. 

Hoe groot kan een verandering zijn? Bij mijn aantreden 

in januari zag de economie en arbeidsmarkt er nog heel 

anders uit. In maart kwamen we in een ‘intelligente 

lockdown’ en betraden we een wereld die we nog niet 

eerder hadden gezien. De economie kreeg harde klap-

pen, horeca, recreatie en evenementen kwamen tot 

stilstand. We werkten en leerden allemaal vanuit huis. 

Nog steeds zijn we niet uit het coronatijdperk, op dit 

moment zitten we zelfs in een tweede golf.

Aanpassing. Van je werkplek. De manier van omgang 

met vrienden en familie. 1,5 meter en mondkapjes. We 

worstelden met de vraag of we ons 20-jarig bestaan 

wel moesten vieren – nee dus, dat vonden we niet 

gepast. Maar ook: hoe kunnen we vanuit RPAnhn de 

veranderingen op de arbeidsmarkt volgen en acties 

opzetten waar nodig? Dat vraagt om bijgestelde  

ambities, nieuwe aandachtspunten en op onderdelen 

een andere koers. 

Beweging. Verandering. Aanpassing. Ze beschrijven 

mooi de 20 jaar waarin RPAnhn staat voor de samen-

werking in onze arbeidsmarktregio. Deze woorden 

neem ik het komende jaar met mij mee. Want ze geven 

niet alleen de flexibiliteit weer die we nodig hebben 

in ons leven en werk. Ze beschrijven ook treffend hoe 

ik onze arbeidsmarkt zie. Hoe wij als partners op de 

arbeidsmarkt invulling kunnen geven aan ‘samen  

werken’. Om het morgen net weer wat beter te doen. 

Ben Tap

Directeur RPAnhn
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Vraagzijde arbeidsmarkt

Doelstellingen

Pilot open hiring

RPAnhn, Start Foundation, Werksaam WF, Intermaris, 

Regio Talent en Westfriese Bedrijven Groep hebben de 

handen ineengeslagen om het concept Open Hiring 

uit te rollen in Noord-Holland Noord. De gesprekken 

met potentiële bedrijven lopen sinds januari 2020. 

Eind oktober start de eerste werkgever met het  

concept. 

Bewustwording en verbinding creëren bij samen-

werkende partijen

Met bijeenkomsten creëren we draagvlak en vergroten 

we de betrokkenheid bij arbeidsmarktvraagstukken. 

Deze bijeenkomsten dragen bij aan het versterken  

van de samenwerking en saamhorigheid, verbinding 

tussen economisch en sociaal domein en het delen  

van kennis. Door de coronacrisis zijn meerdere bijeen-

komsten in 2020 uitgesteld of digitaal voortgezet.

   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.

Ben jij gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan het maken van de bekende 
Davelaar koeken? Ben jij iemand die hard werkt en graag de handen uit de mouwen steekt? 
Dan hebben we een baan voor 20 of 40 uur voor jou!

Wij stellen geen vragen. Het enige wat je moet doen is zelf langskomen om je in te schrijven. 
Dit kan elke donderdag tussen 09:00 en 12:00 op de Appelmarkt 12 in Zwaagdijk-Oost.
Meer informatie over deze vacature vind je op www.openhiring.nl/davelaar

Een baan zonder 
sollicitatiegesprek!

Davelaar neemt als pilotbedrijf deel aan het programma Open Hiring | Een baan zonder sollicitatiegesprek
Voor meer informatie kijk op www.openhiring.nl

Heeft het oude 
sollicitatieproces jou te vaak 
teleurgesteld? Bepaal nu zelf 
of je geschikt bent voor een 

baan in een bakkerij!

Najaar 2020 start de eerste 
werkgever in Noord-Holland 
Noord met Open Hiring©

75 werkgevers zijn aangesloten  
bij het Taalakkoord NHN



7

Talkshow NV NHN

De talkshow NV Noord-Holland Noord is voor, door 

en met ondernemers. In een levendige en informele 

setting.

• Live in Alkmaar, Den Helder en Enkhuizen.  

Aantal deelnemers tussen 50 en 100.  

• Omdat fysieke bijeenkomsten niet mogelijk waren, 

is NV NHN omgezet naar een online talkshow met 

21 interviews met ondernemers, onderwijs- en 

overheidspartners.

• Resultaten NV NHN Online t/m augustus:  

6.800 kijkers, totale kijktijd 748 uur.

Afsluiting Maand van het Werk: Het Grootste  

Werkfestival 2019 en Goede Doel Diner

• Thema: Innovatie

• Gemiddeld cijfer 7,8

• 350 deelnemers, 36% bedrijfsleven

• Netwerkplein met innovaties, MeetMatch-app  

en robot

• Goede Doel Diner tijdens de Wieler3daagse  

Alkmaar: 100 gasten

‘Verfrissend, dynamisch concept. 
Interessante, relevante en 
inspirerende onderwerpen’

13 van de 60 proud partners 
(ambassadeurs voor sociaal 
ondernemen) actief in de regio

In 2020 is de afsluiting van de Maand van het Werk  

een Online Banenmarkt en een OnLive Grootste  

Werkfestival, op 29 oktober.

Kennis- en eventpartners

We willen ondernemers duurzaam betrekken bij onze 

activiteiten en hen actief meenemen in de mogelijk-

heden van onze Uitvoeringsagenda. Ondernemers 

kunnen daarom Kennis- en eventpartner RPAnhn  

worden. Naast Rabobank en ’s Heeren Loo zijn nu ook 

Luba Uitzendbureau, PAVO Advice, Agros, RPC NH, 

provincie Noord-Holland en PDZ Uitzendbureau voor 

langere periode aangesloten.

NHN Werkt door

Aan het begin van de coronacrisis is NHN Werkt door 

opgezet door het WSP-NHN. Via dit initiatief brengt 

WSP-NHN werkgevers met een (tijdelijk) overschot aan 

personeel in contact met werkgevers met een tekort 

aan medewerkers.
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Route naar werk

Doelstellingen

Registratievraagstuk en pilot Leven Lang  

Ontwikkelen Platform

Een regionaal innovatieteam brengt samen het 

registratiegedrag van klanten in beeld. Daarnaast is 

een platform in ontwikkeling gericht op individuele 

ontwikkeling van competenties en vaardigheden van 

kandidaten. Het Leven Lang Ontwkkelen Platform 

biedt inzicht in persoonlijke competenties, talenten en 

vaardigheden, ontwikkelmogelijkheden, opleidingen 

en (kans)beroepen. 

    Efficiënte en effectieve ondersteuning van de 

match op de arbeidsmarkt.

    Inzicht in de werking van initiatieven om de match 

op de arbeidsmarkt te realiseren.

697 werkzoekenden of scholieren 
hebben een zelfscan (315), 
loopbaanadvies (115) + (169)  
of skills paspoort (98)

Doelstelling werkvermogenscan 
Huis van het Werk 100% gehaald 
(200 deelnemers)

ESF-subsidie Duurzame  
Inzetbaar heid toegekend aan  
Huis van het Werk.

FIT-programma voor werkgevers 
opgestart, Turien & Co en STAN zijn 
hiermee aan de slag gegaan. 

Datagestuurde aanpak Noord-Holland Noord

Sinds begin 2020 werkt een kwartiermaker data-

gestuurde aanpak aan een datagestuurde aanpak voor 

de regio. Het online dashboard ArbeidsmarktInZicht  

is opnieuw gelanceerd door middel van drie online  

trainingen. Er is meegedacht over de ontsluiting  

van de arbeidsmarktinformatie van het UWV en de 

ontwikkeling van een regionaal onderwijsdashboard. 

Een eerste datavraagstuk is uitgewerkt met inzet 

vanuit het Clusius college, ROC Kop van Noord- 

Holland en Horizon College: ‘Naar een integrale  

aanpak van jongeren in een kwetsbare positie’.  En 

er is een enquête uitgevoerd met betrekking tot het 

gebruik en kwaliteit van relevante data bij gemeenten 

en uitvoeringsorganisaties.



‘RPAnhn heeft zich in 
de afgelopen 20 jaar 
ontwikkeld tot ‘Het’ 
regionale platform met 
een stevige, inhoudelijke 
agenda. Dé plek waar de 
diverse partijen op de 
regionale arbeidsmarkt met 
elkaar in contact komen en 
daardoor een, inmiddels, 
onmisbaar instrument voor 
de aankomende 20 jaar!’

Frank Beekman, Acc ountmanager en projectcoördinator  

praktijkleren Horizon College
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Aanbodzijde arbeidsmarkt

Doelstellingen

Maatschappelijke diensttijd is Gouden kans!

In de eerste zes maanden van 2020 startten  

29 jongeren, 22 van hen behaalden een certificaat

Jongeren van 16 t/m 27 jaar kunnen in het Gouden 

Kans project ontdekken wat hun talenten zijn, waar ze 

echt goed in zijn en wat hen inspireert, terwijl ze wer-

ken aan aansprekende maatschappelijke opdrachten. 

De Gouden Kans betekent voor jongeren 6 maanden 

vol inspiratie, leren door te doen en ontwikkelen tot 

de beste versie van henzelf! 

Twee groepen in Alkmaar en Den Helder sloten hun 

maatschappelijke diensttijd in juli succesvol af.  

Ondanks corona! In de tweede helft van 2020 starten 

nog eens vier groepen. Hun programma is coronaproof 

aangepast.

   Alle talenten in de regio zijn in beeld.

    Adequate ondersteuning voor mensen om aan het 

werk te komen en te blijven.

20 extra inburgeringstrajecten 
(via Groenstart).

De eerste 15 mensen zijn gestart 
met een traject voor het behalen 
van een praktijkverklaring. 

Extra banen voor mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt

Tot en met eind 2019 zijn 3.155 extra banen gereali-

seerd. Dat is ruim 200% van de doelstelling! Ook het 

eerste kwartaal van 2020 scoort goed: 133% van de  

– vernieuwde – doelstelling.

Onderzoek projecten & arrangementen: Dennis & Eva

In 2019 is onderzoek gedaan naar een proces om alle 

regionale arbeidsmarktprojecten en -arrangementen 

overzichtelijk te krijgen en houden. Dit onderzoek is  

afgerond en het proces wordt voortgezet in een  

landelijk project genaamd ‘Dennis & Eva’.

Platfom ‘Dennis‘ geeft werkgeversadviseurs inzicht 

in alle landelijke en regionale subsidies en regelingen. 

De eerste versie is gereed, het platform wordt nu 

gevuld. Daarnaast is platform ‘Eva’ in ontwikkeling, 

om regionale instrumenten transparant te maken voor 

klantmanagers.

Onderzoek draaideurconstructies

Hoe kunnen draaideurcliënten beter naar duurzaam 

werk geholpen worden? Aanbevelingen uit onderzoek 

onder cliënten met een bijstandsuitkering worden 

opgepakt binnen verschillende lopende projecten.
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Kennis- en informatiedeling rondom  

kwetsbare doelgroepen

Diverse kenniskringen in de regio buigen zich over 

de onderwerpen: Jongerenloket West-Friesland, het 

train-de-trainer concept ‘Intens’, ‘jonge nieuwkomers’, 

route Arbeid Alkmaar en de vragen ‘wat is een  

effectievere (preventieve) aanpak van verzuim in het 

MBO?’ en ‘wat is de impact van de huidige crisis op 

arbeidsmarktkansen voor kwetsbare jongeren?’

‘Reparatieteam’ Klant in Beeld wordt  

Registratievraagstuk

Doel: het proces van het in beeld brengen van de klant 

op korte termijn verbeteren. Er is verder onderzoek 

nodig naar het onderliggende registratiegedrag. Dit 

onderwerp wordt opgepakt binnen de pilot Leven 

Lang Ontwikkelen Platform. De eerste klantreizen zijn 

in kaart gebracht.

Opleidingstrajecten en werkfit maken

In de pilot regionaal brancheteam in de zorg werken 

werkgeversdienstverlening en werkzoekendendienst-

verlening samen om werkzoe kenden en werkgevers  

te matchen binnen de branche. Deze pilot is het  

begin van meer regionale branche teams en nieuwe 

opleidingsarrangementen. 

Voor de Regionale Energietransitie (RES) wordt een 

Leerwerktraject ontwikkeld zodat werkzoekenden, 

werkenden en scholieren zich richting de banen van 

de toekomst kunnen ontwikkelen. 

‘ Het is inspirerend  
om jongeren met  
een frisse blik binnen 
je organisatie mee te 
laten kijken. Ik raad 
iedere organisatie aan 
hier aan mee te doen.’ 
Marije van der Stelt-Ooievaar, ondernemer en eigenaar 

van Hart op Groen, over Maatschappelijke diensttijd.

Om mensen een duurzame baan met opleiding  

aan te bieden is hard gewerkt aan de opzet van een  

opleidingsarrangement in de installatietechniek voor 

werkzoekenden met of zonder uitkering. 

In plaats van bijeenkomsten Kracht on Tour zijn  

in de eerste helft van 2020 digitale workshops  

geor ganiseerd om vrouwen te stimuleren economisch 

zelfstandig te worden.
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Scholing

Doelstellingen

Pilot Praktijkleren met praktijkverklaringen  

in het mbo

Praktijkleren is het behalen van een of meer onder-

delen van een mbo-opleiding. Het is geschikt voor een 

brede groep werkenden én werkzoekenden zonder 

startkwalificatie en kan op de individuele situatie en 

behoefte worden aangepast. De eerste kandidaten 

zijn gestart en ontvangen najaar 2020 hun verklarin-

gen. Nieuw informatiemateriaal is beschikbaar voor 

werkgevers, klantmanagers en WSP-medewerkers. 

Daarnaast bieden diverse workshops meer informatie 

voor aanmelders van kandidaten.

Scholing werkgevers

In Alkmaar en West-Friesland is een platform  

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 

actief. Dit platform gaat ook starten in de Kop van 

Noord-Holland.

Scholing werknemers

Is een Ontwikkelfonds voor vakmanschap, taalvaar-

digheid en werknemersvaardigheden een geschikt 

instrument voor Noord-Holland Noord? De aanpak in 

de regio Twente biedt inspiratie. Volgende stap is het 

bepalen van doelen, doelgroep en benodigde  

(financiële) inzet. 

Match ondersteunen door begeleiding van de  

werknemer op de werkvloer

CNV Jongeren heeft op ons verzoek de Harrie 

Helpt-trainingen ingekort tot één dag, gekoppeld  

aan een nog te ontwikkelen e-learningmodule.  

Daarnaast is een training voor nieuwkomers 

 beschikbaar waarvoor een trainer wordt opgeleid.  

De data voor trainingen in 2020 zijn helaas voorals- 

nog afgezegd vanwege corona. Desondanks zijn er  

80 Harries opgeleid.

    Een flexibel opleidingsaanbod dat aansluit op  

de vraag van werkgevers.

    Continue ontwikkeling van werkgevers, 

werknemers, werkzoekenden, studenten  

en scholieren.
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‘Als verbinder in de regio 
geeft RPAnhn mij de kans 
om de samenwerking 
met diverse partijen aan 
te gaan en een goede 
dienstverlening neer 
te zetten. Daarnaast 
vind ik het team van 
RPAnhn gastvrij en vooral 
meedenkend. Ik kom graag 
bij ze over de vloer!’

Daniëlle de Gier

Projectmanager WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord



Er is altijd werk 
aan de winkel in 
2021

Beweging. Verandering. Aanpassing. Ondernemers 

staan vooraan, omdat ze graag actie ondernemen in 

een dynamische wereld. Anderen sluiten daar graag bij 

aan - of willen dat mogelijk maken - zoals werknemers, 

onderwijs en overheid.

De energie die vrijkomt door al die bedrijvigheid, de 

ideeën die continu onze wereld in geslingerd worden 

en de lessen die we leren willen we opvangen. Zodat 

we het kunnen bundelen, structuren, analyseren en 

uiteindelijk weer teruggeven. Om het morgen net weer 

wat beter te doen. Hoe we dat doen?

Resultaten en ambities RPA Noord-Holland Noord
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Uitvoeringsagenda 2021
Werken / Ondernemen / Ontwikkelen

In de regio Noord-Holland Noord zijn in de afgelopen 

jaren diverse initiatieven gestart om de match tussen 

vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te verbeteren. 

Verschillende organisaties en instanties werken hier 

samen aan. In 2021 wordt deze dienstverlening ver-

sterkt met een Mobiliteitscentrum om mensen van 

werk naar werk te begeleiden. Een Ontwikkelfonds 

maakt om- en bijscholing toegankelijk voor iedereen 

bij wie het nodig is om de arbeidsmarktpositie te 

versterken.   

Via praktijkleren, gestart in 2020, kunnen werkzoe-

kenden en werkenden zonder startkwalificatie een 

praktijkverklaring behalen bij een werkgever. Inmiddels 

zijn we met zeven organisaties in gesprek om bij hen 

praktijkleren met verklaringen in te zetten. Ook in 2021 

kunnen jongeren hun talenten ontdekken en verder 

ontwikkelen in het Gouden Kans project. Nieuw is de 

aanpak jeugdwerkloosheid, waarbij de bestaande  

infrastructuur wordt versterkt. Om vrouwen te stimu-

leren economisch zelfstandig te worden staat Kracht 

on Tour ook in 2021 op de agenda.

Binnen het project Leven Lang Ontwikkelen Platform 

kunnen werkenden, werkzoekenden en scholieren de 

eigen competenties in kaart brengen. Dat helpt hen op 

weg naar een carrière in een bij hun talenten passend 

(kans)beroep of geeft zicht op een passende opleiding. 

Daarnaast worden vacatures competentiegericht  

ingevuld en gematcht via het platform. 

Er is een overzicht in ontwikkeling met daarin alle  

arrangementen, instrumenten, subsidies en regelingen 

die er zijn in Noord-Holland Noord. Dit overzicht wordt 

toegankelijk voor iedereen. Tot slot wordt inzicht 

gecreëerd in arbeidsmarktvraagstukken door de inzet 

van fieldlabs en een datagestuurde arbeidsmarkt-

aanpak.
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Werken op de arbeidsmarkt

Potentiële beroepsbevolking in Noord-Holland Noord (Q2 2020)

Geregistreerd werkzoekenden Werkzoekenden

    Bijstand – 13.620 personen;

    WW – 9.080 personen;

    Mensen met een arbeidsbeperking – 7.840 personen; 

    ‘overig’ van 4.290 personen: mensen die geen uitkering 

hebben maar wel hun cv op werk.nl plaatsen. B
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van (kwetsbare) jongeren. 
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met een bijstandsuitkering vormt 
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belemmering om een baan te 

vinden. Voor bijna vier op de tien 
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de geestelijke gezondheid het 
vinden van werk belemmert. 

Mensen met een arbeidsbeper-
king komen moeizaam aan de 
slag. Deze groep is zo hetero-
geen, waardoor de toeleiding 
naar werk, werkhervatting en 

behoud van werk complex is voor 
alle partijen die daarbij zijn 
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Knelpunten

Er is een grote stijging zichtbaar in 

het werkloosheidspercentage van 

(kwetsbare) jongeren.
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bijstandsgerechtigden geldt dat de 

geestelijke gezondheid het vinden 
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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. 
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Ondernemen op de arbeidsmarkt 
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Knelpunten

Er is op regionaal 

niveau onvoldoende 

inzicht in arbeids-

marktdata, beschik-

bare arrangemen-

ten en het effect 

daarvan. 

De bekendheid van 

het WSP (landelijk) 

en de dienstverle-

ning (MVO, SROI) bij 

werkgevers is laag. 

Werkgevers en  

publieke organi-

saties spreken  

onvoldoende  

dezelfde taal.

De werkgelegenheid 

in kansberoepen 

zoals de agri is vaak 

seizoensgebonden.  

Werkgevers hebben 

nog niet op een 

toegankelijke manier 

inzicht in het  

bestand van werk-

fitte kandidaten. 

Waar wordt nu voor geworven?
Verhouding online vacatures WW-uitkeringen naar inschrijfberoep

Technisch
39%

Bedrijfseconomisch 
en administratief
13%

Transport en 
logistiek
12%

Zorg en welzijn
8%

Commercieel
6%

Dienstverlenend
6%

Pedagogisch
4%

Overig
12%

Overig
13%

Onbekend
6%

Zorg en welzijn
7%

Managers
8%

Transport en 
logistiek
8%

Dienst-
verlenend
9%

Commercieel
12%

Technisch
15%

Bedrijfseconomisch 
en administratief
22%



Resultaten en ambities RPA Noord-Holland Noord

Ontwikkelen op de arbeidsmarkt

Aansluiting onderwijs naar arbeidsmarkt

Waar liggen mogelijkheden met korte om/bijscholing?

Geregistreerde werkzoekenden naar opleidingsniveau

Wat zoeken werkgevers en werkzoekenden?

Ontwikkelen op de arbeidsmarkt

Geregistreerde werkzoekende naar opleidingsniveau

Aansluiting onderwijs naar arbeidsmarkt

Wat zoeken werkgevers en werkzoekenden?

Waar liggen mogelijkheden met korte om/bijscholing?

Werkgevers

• Bij WW heeft 25% geen startkwalificatie
• Aandeel onbekend in WW ook 20%

20%11%9%5%7%44% 4%

OnbekendHBO/WOMBO-4MBO-3MBO-2Havo/VWOStartkwalificatie
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Online nieuwe vacatures, naar beroepsklasse en opleidingsniveau

MBO niveau 1-2 MBO niveau 3-4

Knelpunten

Bij welke branches is momenteel veel vraag 
per opleidingsniveau?

In beroepen op MBO ½ niveau veel werk in techniek, dienst-
verlening, zorg en welzijn, transport en logistiek, bedrijfseco-
nomische en administratieve beroepen. 

MBO ¾ Commerciële en bedrijfseconomische en administra-
tieve beroepen, zorg en welzijn, techniek, pedagogische en 
dienstverlenende beroepen. 

Laagopgeleiden en laaggeletterden
In Nederland is 1 op de 9 inwoners laaggeletterd, ook in Noord-Holland. 
Bijna twee derde van de bijstandsgerechtigden (6.500 mensen) is laagopgeleid. 

Skills onvoldoende in beeld
Van veel werkzoekenden is de kennis of werkervaring verouderd.
De skills, competenties en talenten van werkzoekenden zijn onvoldoende in beeld.

Bij welke branches is momenteel veel vraag per opleidingsniveau?

Online nieuwe vacatures, naar beroepsklasse en opleidingsniveau

MBO niveau 1-2 MBO niveau 3-4

Wat zijn de overige knelpunten bij het ontwikkelen op de arbeidsmarkt
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In beroepen op MBO ½ niveau veel werk in techniek, 
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In Nederland is 1 op de 9 inwoners laaggeletterd, 
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bijstandsgerechtigden (6.500 mensen) is laagopgeleid. 
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‘De grens van de arbeidsmarkt houdt niet op 
bij de gemeente of de regio. Daarom is het 
goed dat de 18 gemeenten in Noord Holland 
Noord de krachten bundelen binnen het RPA. 

Eigenlijk moet dat worden doorgetrokken 
naar de Metropoolregio Amsterdam. 
Daarbij gaat het om mensen met afstand 
tot de arbeidsmarkt, maar zeker ook om de 
bovenkant. 

Er is ook een grote vraag naar hoogopgeleide 
mensen met een innovatief DNA. In de ICT, de 
zorg, de voedingsmiddelindustrie. Overheid, 
onderwijs en bedrijven slaan gelukkig de 
handen steeds meer in elkaar!’
Hans Huibers

Frontier NMK Esbaco en voorzitter Westfriese Bedrijvengroep
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Meer weten? 
rpa-nhn.nl


