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RPAnhn (Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid) is een krachtig samenwerkingsverband van gemeenten,
UWV, onderwijs, werkgevers en werknemers, dat zich sterk maakt voor een werkende arbeidsmarkt in de
regio Noord-Holland Noord.
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Ook in 2017 is het netwerk van ondernemers, onderwijs en overheid in
Noord-Holland Noord flink versterkt.
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Het jaar begon goed met een nieuwe partner door de toetreding van de gemeente
Uitgeest. En onze regio heeft zichzelf
overtroffen in de behaalde resultaten
op de banenafspraak. Eind
september 2017 al 1.514
gerealiseerde banen, terwijl
de regionale doelstelling tot
en met 2018 926 is. Maar
liefst 588 banen méér – een
resultaat waar we met elkaar
enorm trots op mogen zijn!

Grootste Werkfestival op 2 oktober in
Den Helder - trok 450 bezoekers uit
het netwerk die geïnspireerd over werk
geluk(t) naar huis gingen. En we kregen
Koninklijk bezoek van prinses Laurentien.
Ik was nog het meest verrast door de honderden vrouwen uit de regio die Kracht
on Tour bezochten
in de Maand van het
Werk. Het merendeel van hen was
middelbaar of hoog
opgeleid en beschikbaar voor werk.
Arbeidspotentieel voor werkgevers die
mensen zoeken. Een grote kans die we in
deze aantrekkende economie niet aan ons
voorbij kunnen laten gaan.

Ik ga ervoor,
doet u mee?

Ook de resultaten van het project Jeugd
Werkt tonen de kracht van ons netwerk
aan. Maar liefst 761 kwetsbare jongeren
zijn begeleid naar werk.
Afgelopen jaar stond voor het eerst de
hele maand oktober in het teken van
werk, met ruim twintig events. De start
van deze Maand van het Werk - Het

2018 staat voor mij dan ook in het teken
van kansen pakken. Samen kunnen we
ervoor zorgen dat iedereen in de regio
die kan werken ook daadwerkelijk werkt.
Het tij is gunstig en het netwerk is er klaar
voor. Ik ga ervoor! Doet u mee?
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Projectleiders

De kracht van een sterk netwerk
Sharon Smit | Directeur RPAnhn

Femke Blokker
Jeugd Werkt

Anita Metzelaar
Leerwerkloket NHN | Laaggeletterdheid | Kracht on Tour
De economie groeit fors en steeds meer
mensen vinden werk. Dat is heel positief
maar het brengt tegelijkertijd nieuwe
uitdagingen met zich mee. De wereld van
werk is aan exponentiële veranderingen
onderhevig. Banen verdwijnen en er
ontstaan nieuwe functies. Dat vergt een
andere kijk op de arbeidsmarkt en de wijze waarop vraag en aanbod elkaar vinden.

Bert Fintelman
Werkgeversdienstverlening - Matchen op werk

Henk Jan Jansen
ESF

Renate Ooms
Huis van het Werk

Om in te kunnen spelen op deze snel
veranderende arbeidsmarkt zijn slimme
co-creaties nodig. Co-creaties tussen
werkgevers, werknemers, onderwijs
en overheid. Dat vraagt om een sterk
netwerk Een netwerk dat elkaar treft
op de gezamenlijke uitdagingen en deze
met elkaar aanpakt. Ik ben er ontzettend

Om in te kunnen spelen
op de snel veranderende
arbeidsmarkt zijn slimme
co-creaties nodig.
trots op dat wij in onze regio beschikken
over zo’n sterk netwerk. Daarmee kunnen
we met elkaar nieuwe uitdagingen met
vertrouwen tegemoet treden.
Ook in 2018 staan wij met een bevlogen
team klaar om samenwerking en verbinding voor onze partners te organiseren.
Op zijn RPA’s: Resultaatgericht,
Professioneel en Ambitieus.

Carla de Ruiter
Volwasseneneducatie
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Voor een werkende arbeidsmarkt
Over RPAnhn
Centrumgemeente arbeidsmarktregio
Elly Konijn, voorzitter
Wethouder Alkmaar

VNO-NCW
MKB

Kop van Noord-Holland

Mustapha Laboui
Bestuurder FNV

Pieter Kos
Wethouder Den Helder

Stuurgroep
RPAnhn

Gerard Oud
Bestuurder Clusius College

Gemeenten
regio Kop van
Noord-Holland
via PO Sociaal
Domein

West-Friesland
Ben Tap
Wethouder Hoorn

Horizon College
Clusius College
ROC Kop van NH

Gemeenten
regio WestFriesland
via Werksaam
VO-VSO
Anne Hoekstra
Bestuurder Regius College

VO-VSO
regio Alkmaar, Kop
van Noord-Holland
en West-Friesland
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Gido Oude Kotte
Wethouder Heerhugowaard

Werknemersorganisaties
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Regio Alkmaar

Jeroen Veerman
Bestuurder VNO-NCW West

FNV
CNV
VCP
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Werkgeversorganisaties

Gemeenten regio
Alkmaar
via PORA

RPAnhn werkt aan een duurzame,
ontwikkelingsgerichte, inclusieve
arbeidsmarkt in de regio NoordHolland Noord waarin iedereen die
kan werken, werkt. Want werk zorgt
voor economische zelfstandigheid,
draagt bij aan het gevoel van eigenwaarde en levert een bijdrage aan
een sterke, regionale economie.

Activiteiten in het thema Van school
naar werk dragen bij aan een goed
opgeleide beroepsbevolking en een
optimale benutting van het abeidspotentieel.

Van werk naar werk initiatieven
leveren een bijdrage aan het voorkomen van werkloosheid en het optimaal benutten van het beschikbare
arbeidspotentieel. Doelstelling is het
verkrijgen van meer grip op de mismatch tussen vraag en aanbod binnen
en tussen sectoren.

Binnen het thema Van uitkering
naar werk worden zoveel mogelijk
mensen met een uitkering naar werk
toegeleid. Activiteiten zijn specifiek
gericht op mensen die vallen onder de
doelgroep Banenafspraak.

Van school
naar werk

Van werk
naar werk

Van uitkering
naar werk

Jeugd
Werkt!

Huis van
het Werk

regionaal
Werkbedrijf

UWV
Hans Tromp
Regiomanager UWV

UWV landelijk

Verwerven subsidies (ESF, sectorplannen, projectsubsidies)
Leerwerkloket NHN | Kracht on Tour | Volwasseneneducatie | Aanpak Laaggeletterdheid
Het Grootste Werkfestival | Maand van het Werk
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De arbeidsmarkt in de regio

Een goed werkende arbeidsmarkt is grotendeels afhankelijk van de regionale
economische ontwikkeling. En effectief arbeidsmarktbeleid is een onmisbare
voorwaarde voor een goed functionerende regionale economie. Om de potentiële
beroepsbevolking optimaal te benutten is inzicht in de arbeidsmarkt nodig en een
sterke verbinding tussen het economische en sociale domein. In 2017 zijn stappen
gezet om in onze regio de verbinding te versterken.
Ter afsluiting van de Maand van het Werk gingen
de Provincie Noord-Holland, Ontwikkelingsbedrijf NHN (ONHN) en RPAnhn met de regionale
arbeidsmarktpartners in gesprek over inzicht
in de arbeidsmarkt en de verbinding tussen het
economisch en sociaal domein. In 2018 worden
verschillende strategiesessies met partners georganiseerd om hier vervolg aan te geven. RPAnhn
werkt samen met ONHN, Huis van het Werk en
het WerkgeversServicepunt NHN aan een ondernemersgerichte benadering.

Waar werken ze?

322.000 werkzame personen
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Een succesvolle overstap van school naar werk

Bestuurlijk trekker: Gido Oude Kotte

Jeugd Werkt

Jeugd Werkt! verbindt partijen in de
arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord: gemeenten, onderwijs
(PrO, VSO en MBO) en UWV om duurzame arbeidsmarkttoeleiding van (kwetsbare) jongeren te realiseren. Naast deze primaire
partners worden instellingen uit de arbeidsmarkt- en zorgdomeinen betrokken.

Opdracht

Een sluitend vangnet creëren door
kwetsbare jongeren in kaart te brengen, arbeidsmarkt (actoren)
te analyseren, te monitoren, kennisdeling tot stand te brengen,
innovatieve ideeën te stimuleren, pilots te starten en de samenwerking tussen partijen tot stand te brengen.

De doelstelling om in 2017 tenminste 700
jongeren naar werk te helpen is ruimschoots behaald. Er zijn 1.106 plaatsingen
gerealiseerd, waarvan 761 naar werk.
Bestaande activiteiten konden voortgezet
worden, zoals het 200-banenplan en de
leerwerkmakelaar. Maar
ook nieuwe projecten gingen van start, bijvoorbeeld
de masterclass en verdiepingstraining Subsidioloog
en de Lerende Netwerken in het PrO en
VSO.

Voor de periode 2017-2019 is het doel
meer (kwetsbare) jongeren te laten participeren door ten minste nog eens 486
jongeren te matchen op werk.

AMBITIE

Partners

RESULTAAT

draagt bij aan een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt
en een duurzame arbeidstoeleiding van (kwetsbare) jongeren.

De focus voor het komende jaar ligt op
de verdere versteviging van het samenwerkingsnetwerk, het monitoren en
analyseren van de
resultaten, zorgen
voor kennisdeling
en innovatie en tot
slot het borgen van
de resultaten van Jeugd Werkt! voor de
toekomst.

1.106 plaatsingen,
761 naar werk
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Huis van het Werk
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Bevorderen intersectorale mobiliteit en duurzame inzetbaarheid

Bestuurlijk trekkers: Jeroen Veerman en Mustapha Laboui

Huis van het Werk

van intersectorale mobiliteit in
Noord-Holland Noord en met partners werken aan om- en bijscholing
van medewerkers. Doelstelling is om 200 mensen aan werk te helpen
door middel van passende scholing en begeleiding.

Samenwerken

met partners, door onder
meer kennis te delen en initiatieven te ontwikkelen voor werk hebben
en houden in Noord-Holland Noord. Daarvoor organiseert Huis
van het Werk inspiratie- en Meet & match-bijeenkomsten. Bij Huis
van het Werk zijn inmiddels 51 grote werkgevers in Noord-Holland
Noord aangesloten.

Via het sectorplan Intersectorale mobiliteit
in Noord-Holland Noord hebben ruim 130
werknemers een opleidingstraject gevolgd
in de bouw, transport, zakelijke dienstverlening, agri, techniek en zorg.
Het digitale Wie wil
ik worden-plein trok
4.000 bezoekers,
er werden 100.000
vacatures geplaatst en 600 testen afgenomen.

Huis van het Werk ontwikkelt zich het komende jaar tot hét platform voor benutten
en behouden van talenten voor de regio.
Daarom wordt ook in 2018 ingezet op een
uitbreiding van het partnernetwerk.

AMBITIE

Stimuleren

RESULTAAT

is een intensieve, intersectorale samenwerking tussen werkgevers uit diverse sectoren in Noord-Holland
Noord. Doelstelling is om samen de in- en externe mobiliteit en werkzekerheid voor werknemers te bevorderen en medewerkers in de veranderende arbeidsmarkt te
behouden voor de regio.

Het Huis van Werkvermogen wordt verder ontwikkeld. Via
dit concept kunnen
voorkeursleveranciers ondersteuning
bieden aan de partnerbedrijven, met als doel een optimale
inzetbaarheid van medewerkers.

Een opleidingstraject voor
130+ werknemers

Kansen

Via het Wie wil ik worden-plein kunnen mensen kansen creëren en vergroten om werk te hebben, te houden of te
krijgen. Zij krijgen praktische hulp om talenten te ontdekken en hun
loopbaan verder te ontwikkelen.
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Samenwerking werkgeversdienstverlening - matchen op werk

Bestuurlijk trekkers: Ben Tap en Jeroen Veerman
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Regionaal Werkbedrijf

Het regionaal Werkbedrijf

richt zich op het naar werk toeleiden van mensen met een
arbeidsbeperking, via onder meer eenduidige werkgeversbenadering, transparanter maken van vraag en aanbod en het hanteren van een uniform
instrumentarium.

Onder het motto Samenwerken aan werk wordt de eenduidige werkgeversdienstverlening
uitgevoerd door het WerkgeversServicepunt Noord-Holland
Noord (WSP-NHN). Eén aanspreekpunt als werkgevers op zoek
zijn naar personeel, meer willen weten over subsidies en regelingen op hr-gebied en/of sociaal ondernemen. De dienstverlening is
kosteloos en snel.

Omdat er nog veel te doen is en er nieuwe
vraagstukken zijn bijgekomen, gaat het
regionaal Werkbedrijf door. Matchen op
werk is het motto.

AMBITIE

WSP-NHN

RESULTAAT

Al in maart 2017 is de doelstelling voor het hele jaar,
926 extra banen voor mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt, ruimschoots gehaald.

Er is vooral geïnvesteerd in samenwerking binnen het
WSP-NHN om werkgevers in de regio op dezelfde
Het komende jaar gaat de aandacht onder
wijze te kunnen adviseren. Het WSP-NHN heeft als
meer naar het verbeteren van klantpropartner tijdens Het Grootste
opleidingstraject
fielen, versterken van
Werkfestival de nieuwe website
de samenwerking en
gelanceerd, www.wsp-nhn.nl.
eenduidige communica-

voor
1.300+ extra banen
gerealiseerd

Een groot succes van het WSPNHN zijn de Harrie Helpt-trainingen. Deze leiden mensen vanuit het bedrijfsleven
op 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 onze regio al meer dan 140 HARRIES opgeleid.

10.137

nulmeting 2013

8.254

maart 2017

tie vanuit het WSP-NHN
naar werkgevers.

Succesvolle tijdelijke initiatieven (o.a.
Harrie Helpt-trainingen en harmonisatie-instrumenten) worden structurele
activiteiten vanuit WSP-NHN.
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ESF brengt meer dan geld alleen

Bestuurlijk trekker: Gido Oude Kotte
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Coördinatie ESF-subsidies

Het Europees Sociaal Fonds

(ESF) ondersteunt duurzame arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door subsidies op basis van 50% co-financiering.

Doelgroepen

niet-uitkeringsgerechtigden, arbeidsbelemmerden, 50+ers, jongeren en mensen
met ten minste zes maanden WWB. Vluchtelingen vormen een
nieuwe doelgroep.

RESULTAAT

is ESF gericht op het
terugdringen van de jeugdwerkloosheid en arbeidsinpassing van
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

In 2018 wordt meer verbinding gezocht
tussen Van school naar werk- projecten
van PrO-VSO scholen en regiogemeenten.
Daarnaast ligt de focus op het versterken
van de samenwerking tussen arbeidsmarktregio’s, Agentschap SZW
en andere partners (bijv. UWV)
om onder meer alternatieve (co)
financiering voor werkgelegenheidsprojecten te realiseren.

€ 1,6 miljoen
extra middelen
gerealiseerd

Het Agentschap SZW
organiseert de ESF
Awards, om stil te staan bij bijzondere projecten en activiteiten die mede mogelijk
zijn gemaakt door het ESF. In november
ontving WerkSaam de Aanmoedigingsprijs
en de derde prijs bij de publieksprijs met
het Westfriese project About a jacket.

AMBITIE

In onze regio

Het huidige ESF programma loopt van
2014-2020 en is verdeeld in drie perioden van twee jaar. In de eerste periode
(tranche), tot en met 31 maart 2017, is de
beoogde subsidie (€ 1,6 miljoen) volledig
gerealiseerd. Voor de tweede tranche
(1 april 2017 - 1 april 2019) is de te
verwachten totale
subsidieopbrengst ongeveer € 2,5 miljoen.

Evaluatie eerste tranche

De bijdrage van ESF aan de werkgelegenheid in onze regio krijgt meer aandacht,
evenals het terugbrengen van de administratieve last in samenhang met aangescherpte privacy-eisen.
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Leerwerkloket Noord-Holland Noord
Een leven lang ontwikkelen

Bestuurlijk trekker: Hans Tromp

Leerwerkloket NHN

stimuleert mensen een leven lang te leren, zodat ze kunnen participeren. Het is een Expertisecentrum voor arbeidsmarktgerichte (flexibele) scholing en lerend werken.

Kerntaken
•
•
•
•
•

van het Leerwerkloket NHN zijn:
Bieden van informatie en advies over scholing, loopbaan en ervaringscertificaten (EVC)
Inbrengen van expertise en bouwen van leerwerkarrangementen in
afstemming met de werkgeversservicepunten
Inzage bieden in de (regionale) scholings- en arbeidsmarkt
Ondersteunen van de netwerkfunctionaliteit arbeidsmarkt en onderwijs
Bevorderen duurzame inzetbaarheid en transities van school naar
werk, van uitkering naar werk en van werk naar werk.

De samenwerking en verbinding tussen
arbeidsmarkt, overheid en onderwijs
wordt verder geoptimaliseerd. Extra
aandacht krijgen laaggeletterdheid en
taalvaardigheid,
EVC, de doelgroep
23+ en flexibele
opleidingsmogelijkheden.

Expertisecentrum voor
arbeidsmarktgerichte
(flexibele) scholing en
lerend werken

Met de regio’s Haarlem en Zaanstad wordt
gesproken over verdere samenwerking.

Het komende jaar wordt onder meer het
regionaal scholingsaanbod voor klanten
zonder startkwalificatie in beeld gebracht,
aansluiting gezocht op de regionale werkgeversbenadering en zowel persoonlijke
als elektronische dienstverlening geoptimaliseerd.

Om-, her-, en
bijscholing van
personeel

Diensten

Regionale
arbeidsmarktanalyse

Taal op de
werkvloer

Leerbedrijf worden

Subsidies en fiscale
voordelen

SROI

Mobiliteit

Melden van
leerbanen en
stageplekken

Melden van
(moeilijk vervulbare)
vacatures

Resultaten

Voorlichtings- en
netwerkbijeenkomsten
Leren en Werken

Samenwerking

Informatie & advies
over Leren en Werken

Informatie

Informatie & advies
over taalvaardigheid

Aansluiting Taalakkoord

Ondersteunen van
EVC-trajecten

Plaatsingen in EVC-trajecten

Leerwerkloket
In samenwerking en
onder wisselende regie
Vragen met
leercomponent

Gerdurende 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.

Werkgevers

Expertise leren
en werken

RESULTAAT

Om participatie te stimuleren is het noodzakelijk te investeren in kennis, om de snelle en complexe
veranderingen op de arbeidsmarkt bij te houden en duurzame en flexibele inzetbaarheid te bevorderen. Een leven lang leren is nodig om een
baan te vinden en te behouden.

Dienstverleningsmodel
Werkgevers
Dienstverleningsmodel
Vragen over

AMBITIE

Inzetbaarheid

In 2017 heeft het Ministerie van SZW
laten weten dat de financiering van de
Leerwerkloketten structureel wordt.

Dienstverleningsmodel
Werkzoekenden, werknemers en scholieren

Werven leerbanen
en stageplaatsen
Plaatsingen op leerbanen
Organiseren
leerwerktrajecten

Financial
Engineering

WerkgeversServicePunt
Regionaal werkbedrijf
ea regionale teams,
bv jongerenloket

Vacaturebehandeling

Plaatsingen op vacatures

Programmateam Leren en Werken - 15 december 2017

Met een regionale ondernemer is samengewerkt om een 23+ popupstore en leerwerkplaats te starten in Heerhugowaard.
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Zelfredzaamheid op alle deelgebieden

Bestuurlijk trekker: Anne Hoekstra
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Volwasseneneducatie en aanpak laaggeletterdheid

Volwasseneneducatie

Maar liefst 2,5 miljoen mensen in Nederland van 16 jaar en ouder hebben moeite met lezen, schrijven en/
of rekenen. Dat betekent dat zij moeite hebben met het invullen van formulieren, het begrijpen van informatie over zorg en gezondheid of hun kinderen niet kunnen voorlezen. De gevolgen zijn enorm: schaamte, onbegrip, moeite met het lezen van instructies op het werk, en voor dagelijkse bezigheden afhankelijk zijn van anderen.

RESULTAAT

Taalakkoord

Het Taalakkoord Noord-Holland Noord is gericht op bevordering van taalvaardigheid. Het akkoord is sinds de start op 5 september 2016 getekend door 44 organisaties uit de regio. Met het tekenen van het Taalakkoord verbinden
organisaties zich aan het streven om taal-, reken- en digitale vaardigheden binnen hun organisatie te faciliteren en verder te verbeteren.

Begin 2017 is een subsidieaanvraag
ingediend voor de aanpak van laaggeletterdheid in de periode tot halverwege
2019. Het bedrag à € 50.000,- werd in juni
toegekend door het ministerie van OCW.
In 2017 zijn 13 nieuwe organisaties toegetreden tot het Taalakkoord Noord-Holland
Noord, tijdens twee bijeenkomsten in mei
en oktober. De ondertekening door vijf
organisaties tijdens Het Grootste Werkfestival in oktober werd bijgewoond door
prinses Laurentien.
Uit een enquête onder deelnemers aan
het Taalakkoord is duidelijk naar voren
gekomen dat alle deelnemers gestart zijn
met hun ambities.

Voor 2018 is het voornemen om de dienstverlening met betrekking tot Volwasseneneducatie voor de hele regio gratis, in
de buurt en op maat te organiseren. Er
komt een vorm van begeleiding voor mensen van wie de maximale leercapaciteit
onder het niveau 2F ligt en een oplossing
voor cursisten die geen vervoer naar cursuslocaties kunnen regelen.

AMBITIE

44 deelnemers
regionale Taalakkoord

In het kader van de regionale volwasseneneducatie heeft het ROC Kop van
Noord-Holland 723 deelnemers opgeleid.

Ook in 2018 worden weer twee bijeenkomsten georganiseerd voor de deelnemers aan het Taalakkoord en nieuwe
toetreders. Intentie is om voor de bijeenkomst in het voorjaar, bij het Taalpunt
Alkmaar, prinses Laurentien te vragen
deze bij te wonen.
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Marketing en communicatie
Positionering draagt bij aan verbinding

Krachtig netwerk

Medio 2016
heeft RPAnhn zich tot doel gesteld binnen twee jaar een krachtige
organisatie te zijn, die met een sterke betrokkenheid van alle partners
dynamisch inspeelt op de huidige en toekomstige arbeidsmarktproblematiek in de regio. RPAnhn is zowel binnen de regio als landelijk zichtbaar. Marketing en communicatie heeft daar een bijdrage aan geleverd
door onder meer actief te communiceren binnen en buiten het netwerk
via uiteenlopende kanalen, trends in de samenleving te signaleren, inspiratie te bieden via bijeenkomsten en resultaten te delen.

RESULTAAT

Bijdrage leveren aan de bekendheid van en het draagvlak voor de visie, de werkwijze en de ontwikkeling
van het RPAnhn, versterken van de marktpositionering en het imago,
en projecten en initiatieven bij een breed publiek onder de aandacht
brengen.

De nieuwe website van RPAnhn is online.
Daarmee is een start gemaakt met een
multimediaal portaal.
Oktober is de Maand van het Werk geworden en het concept voor Het Grootste
Werkfestival heeft geresulteerd in een
groots event op 2 oktober in Den Helder.
Het betrekken van partners/organisaties
in de regio bij RPAnhn kreeg vorm tijdens
de Maand van het Werk. Diverse businesspartners hebben o.a. Het Grootste
Werkfestival en Kracht on Tour mogelijk
gemaakt en een actieve bijdrage geleverd
aan de invulling.

Zichtbaarheid van en
betrokkenheid bij
RPAnhn op social
media groeit
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Blijvend aandacht besteden aan behaalde
(project)resultaten, actieve persbenadering en social mediabeheer.

AMBITIE

Doelstelling

Er is in 2017 doorlopend aandacht besteed aan behaalde (project)resultaten,
via een actieve persbenadering en social
media. De Facebookpagina’s RPAnhn en
Kracht on Tour zijn flink gegroeid. Vooral
de interactie op de Kracht on Tour pagina is enorm. De Linkedin pagina RPAnhn
heeft meer volgers gekregen, evenals het
Twitteraccount @RPAnhn. Met name in
aanloop naar Het Grootste Werkfestival/
de Maand van het Werk is het aantal volgers toegenomen.

De nieuwe website verder ontwikkelen
met vlogs/blogs en arbeidsmarktdata.

Meer aandacht gaan besteden aan de kwaliteit van te volgen Twitteraars, actiever
posten en nieuws delen.
De Maand van het Werk verder doorontwikkelen.

Kennissessies organiseren op diverse thema’s, in overleg met projectleiders.
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Verhogen interactie op social media met
partnerorganisaties.
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Maand van het Werk
De regio in het teken van werk en arbeidsmarktontwikkelingen

De Maand van het Werk

is er op gericht om activiteiten, resultaten, kansen en mogelijkheden van de arbeidsmarktregio
Noord-Holland Noord onder de aandacht te brengen van iedereen die betrokken is bij de arbeidsmarkt, en daarmee draagvlak te creëren voor en betrokkenheid bij de regionale samenwerking.

RPAnhn stimuleert partijen in NoordHolland Noord om aan de arbeidsmarkt gerelateerde activiteiten
(banenmarkten, ondernemersbijeenkomsten, kennissessies, …)
zoveel mogelijk te laten plaatsvinden in oktober, coördineert de
kalender, ondersteunt partners bij communicatie (via nieuwsbrieven, website en social media) en zoekt verbinding tussen
subregionale evenementen waar mogelijk.

RESULTAAT

Concept

RPAnhn zorgde voor de coördinatie van
activiteiten tijdens de Maand van het
Werk, benaderde zelf partijen om activiteiten te organiseren en ondersteunde
bij de zichtbaarheid van evenementen via
de eigen website, nieuwsbrief en social
media. Daarnaast organiseerde RPAnhn
zelf Het Grootste Werkfestival, het Goede
Doel Diner en drie bijeenkomsten Kracht
on Tour (zie volgende pagina).

AMBITIE

Activiteiten

in de Maand van het Werk
sluiten aan op één of meer van de volgende onderwerpen:
• Duurzaamheid (inspelen op kans- en krapteberoepen en duurzame inzetbaarheid werknemers)
• Ontwikkeling (inspelen op scholingsmogelijkheden en een Leven
Lang Leren)
• Inclusiviteit (speciale aandacht voor kwetsbare groepen).

Ruim 20 activiteiten vonden plaats gedurende de hele maand (m.u.v. een week
herfstvakantie), verspreid over verschillende subregio’s en met bijdragen vanuit
diverse branches. Enkele voorbeelden:
de kick-off van het project GroenStart,
diverse workshops door o.a. WSP-NHN,
aftrap Terra Technica, het Promotie Event
Techniek en twee dagen Westfriesland
Werkt.

Verdeling activiteiten
Maand van het Werk 2017

Ontwikkeling van een Maand van het
Werk-marketingkit voor deelnemende
organisaties om de positionering van de
Maand van het Werk te versterken.

Regio Alkmaar
Regio Kop van Noord-Holland
Regio West-Friesland

20+ regionale events
in Maand van het Werk
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Het Grootste Werkfestival
Podium voor voorbeeldprojecten en regionale arbeidsmarktprojecten

HET

GROOTSTE

WERKFESTIVAL

Het Grootste Werkfestival
Thema

Diner

Aansluitend aan Het
Grootste Werkfestival vond het Grote
Goede Doel Diner plaats, waarvan de
opbrengst ten goede kwam aan de Edwin
van der Sar Foundation.

Op 2 oktober 2017 vond in theater De
Kampanje in Den Helder Het Grootste
Werkfestival plaats. Vijf businesspartners
verbonden hun naam aan Het Grootste
Werkfestival.
In totaal kwamen 450 bezoekers op het
evenement af (doelstelling: minimaal 250),
voor een aansprekend programma met
onder meer Joris Luyendijk, Erik Scherder
en prinses Laurentien en veertien workshops/kennissessies. Deelnemers gaven
het Werkfestival een 7,4 gemiddeld.
Twintig tafels waren gevuld bij Het Grote
Goede Doel Diner, de opbrengst was
€ 10.000,-. De deelnemers beoordeelden
het diner met een 7,9.

450 geïnspireerde
deelnemers

AMBITIE

Werk geluk(t) vandaag? En morgen? Mensen
zijn het belangrijkste kapitaal van elke succesvolle onderneming.
Maar mensen die passen bij een bedrijf zijn schaars en ze komen
niet vanzelf. Het werven van medewerkers die bijdragen aan het
succes van uw organisatie: hoe doen andere organisaties dat? En hoe
zorgen werkgevers in Noord-Holland Noord voor Werk Geluk[t] in
deze razendsnel veranderende wereld – voor zichzelf en hun medewerkers?

RESULTAAT

is hét event in Noord-Holland Noord voor werkgevers, en overige geïnteresseerden
in het thema werk, om nieuwe inzichten op te doen over de (regionale) arbeidsmarkt, contacten te leggen, te luisteren naar inspirerende en gezaghebbende sprekers en
te leren door workshops en debatten.

Ook in 2018 wordt Het Grootste Werkfestival georganiseerd. Vanaf dit jaar
krijgen organisaties de mogelijkheid om
meerjarige partnerschappen aan te gaan
voor (onder meer) Het Grootste Werkfestival.
In het programma voor 2018 worden
meer interactieve/verbindende werkvormen toegepast en wordt het thema
nog duidelijker geïntegreerd in het
geheel.
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Kracht on Tour

is een initiatief van het ministerie van OCW om vrouwen te attenderen op hun economische zelfstandigheid en hen te helpen hun talent (verder) te ontdekken en verzilveren.
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Elke bijeenkomst heeft een vast programma, met een plenaire spreker/inspirator, diverse workshops over twee
rondes en een dealingroom waar deelnemers kennis kunnen maken
met organisaties en inschrijven op deals (o.a. workshops, vacatures).

Annemarie van Gaal was
dagvoorzitter bij alle bijeenkomsten.

500+ deelnemers,
200 deals

Drie succesvolle bijeenkomsten, met totaal meer dan 500 deelnemers: 2 oktober
in Den Helder, 12 oktober in Alkmaar
en 19 oktober in Hoorn. In alle regio’s
hebben enthousiaste wethouders deelnemers gevraagd een dag mee te lopen. In
West-Friesland zelfs twee wethouders.
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Het concept wordt verder ontwikkeld om
nog meer vrouwen in de regio te bereiken
en hun economische zelfstandigheid te
bevorderen.
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Concept

RESULTAAT

Minimaal 450
vrouwen laten deelnemen aan het programma (150 per subregionale
bijeenkomst) en vijftig deals per subregio (150 in totaal).

In 2018 wordt Kracht on Tour in
Noord-Holland Noord voortgezet, ook
zonder landelijke subsidie. Er komen drie
bijeenkomsten in de regio, op 11 oktober,
8 en 22 november 2018, met optioneel
een vierde bijeenkomst
op 18 oktober.

AMBITIE

Doelstelling 2017

Studenten organiseerden een dealmakersbijeenkomst op 8 juni in Bibliotheek
Alkmaar, met 40 deelnemers. Doel:
regionale organisaties enthousiasmeren
om vrouwen te helpen stappen te zetten
richting economische zelfstandigheid.
Aantal deals: 200.
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