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Ambitie

Arbeidsmarktanalyse

In de periode tot 2020 wordt economische groei verwacht, tegelijkertijd is er 

krimp van de beroepsbevolking en sprake van vervangingsvraag. De kansen 

op de Noord-Hollandse arbeidsmarkt liggen bij enkele speerpuntclusters:

Er zijn vooral kansrijke beroepen in de techniek; zoals  installatie-, elektro- en 

metaaltechniek. Ook zijn er grote tekorten in de procestechniek, energiesector 

en food en agri (operators A, B en C). Daarnaast is er behoefte aan 

medewerkers in de transportsector. 

In de zorg is er vooral vraag naar therapeuten en verpleegkundigen, waarbij er 

ruimte is voor opwaardering vanuit het MBO 1 en 2 niveau. 

In de sector ICT is er vraag naar programmeurs en systeembeheerders.

300 met ontslag bedreigde werknemers en werklozen duurzaam aan het werk krijgen 

in kansrijke beroepen met behulp van begeleiding en om- of bijscholing.

Hoofdaanvrager

Stichting Huis van het Werk

Dhr. J.W. Veerman

j.veerman@huisvanhetwerk.nl

Comeniusstraat 7 

1817MS Alkmaar

Bevorderen van transities op de arbeidsmarkt naar 

kansrijke beroepen; van werk naar werk (VWNW) en van 

werkloosheid naar werk (VWWNW)

Subsidiabele kosten: 

€ 1.562.806

Subsidiebedrag:

€ 781.403

Eigen bijdrage 

samenwerkingsverband: 

€ 781.403

Productie: 
Adviestalent in opdracht van het ministerie van 

SZW

www.adviestalent.nl

Contactpersoon:
Dhr. F. el Hajioui

feh@adviestalent.nl

Van werk naar een ander beroep bij een andere werkgever
Van werk naar hetzelfde beroep bij een andere 

werkgever
Van WW naar een ander of hetzelfde beroep

Doel: 75 met ontslag bedreigde werknemers worden van 

werk naar een ander beroep begeleid. Bij deze maatregelen 

kan gebruik worden gemaakt van brug-WW.

Doel: 75 werknemers worden van werk naar hetzelfde 

beroep bij een andere werkgever begeleid. 

Doel: 100 personen met een WW-uitkering worden in een ander of hetzelfde 

beroep geplaatst bij een andere werkgever  dan waarbij werkloosheid is 

ontstaan. Bij deze maatregelen kan gebruik worden gemaakt van brug-WW.

Activiteit 1: Bemiddeling en begeleiding

Het Transfercentrum is een digitale portal. Werkgevers 

melden hun mobiliteitsvragen aan bij het Huis van het Werk, 

waarin de bemiddelaar transfercentrum adviseert over een 

passende aanpak.

Activiteit 2: Omscholing

Het Huis van het Werk biedt omscholingstrajecten die 

gericht zijn op de geïdentificeerde kansrijke sectoren. Het 

gaat zo veel mogelijk om middellange tot langdurige leer-

werktrajecten (0,5 – 1 jaar).

Activiteit 3:  In kaart brengen competenties

Het Huis van het Werk biedt competentieonderzoeken op 

basis waarvan deelnemers een loopbaanadvies krijgen.

Activiteit 1: Bemiddeling en begeleiding

Het Transfercentrum is een digitale portal. Werkgevers melden hun 

mobiliteitsvragen aan bij het Huis van het Werk, waarin de bemiddelaar 

transfercentrum adviseert over een passende aanpak.

Activiteit 2: Bijscholing

Het Huis van het Werk inventariseert welke mensen 

binnen de bedrijven bijscholing behoeven. Eventueel 

wordt middels competentieonderzoek bekeken waar 

aanvulling op de beschikbare kennis nodig is. Het 

betreffen korte tot middellange scholingstrajecten (max. 

6 maanden).  

Activiteit 1: Bemiddeling en begeleiding

Het Transfercentrum is een digitale portal. Werkgevers 

melden hun mobiliteitsvragen aan bij het Huis van het 

Werk, waarin de bemiddelaar transfercentrum adviseert 

over een passende aanpak.

Van overig naar een ander of hetzelfde 

beroep

Doel: 50 personen worden van een overige 

situatie naar  werk in een kansrijk beroep 

begeleid. 

Activiteit 1: Bemiddeling en begeleiding

De focus ligt op mensen die zijn 

doorgezakt van de WW naar de 

Participatiewet en/of jongeren zonder 

uitkering. Zij worden gekoppeld aan 

vacatures bij de deelnemende bedrijven , 

mede door een speciale matchingmarkt 

met regionale bedrijven.

Activiteit 2: Om- of bijscholing

Op basis van de vraag van het 

bedrijfsleven wordt gekeken naar 

bijscholings- en andere opleidings-

mogelijkheden. Daarnaast is er aandacht 

voor coaching, loopbaanadvies, 

assessments, EVC  en sollicitatietraining.

Activiteit 3: In kaart brengen competenties

Het Huis van het Werk biedt competentie-

onderzoeken op basis waarvan deelnemers 

een loopbaanadvies krijgen. 

Brug-WW: brug-WW is een WW-uitkering waarbij het mogelijk is, i.c.m. werken bij een nieuwe 

werkgever, noodzakelijke scholing te volgen. Daarbij geldt vrijstelling van de sollicitatieplicht. Doel is 

de transitie naar werk te ondersteunen.

Activiteit 4:  Opzetten en onderhouden infrastructuur

Het Transfercentrum van het Huis van het Werk speelt een 

rol in intersectorale mobiliteit  in de regio Noord–Holland 

Noord. Het  onderzoekt ten behoeve van elke match van 

werkzoekenden bij een nieuwe werkgever wat nodig is om 

uitvoering te geven aan begeleiding en kennis- en 

vaardigheidontwikkeling alsmede het scherp stellen van de 

baangarantie. Dit centrum wordt verder ontwikkeld en 

uitgebouwd.

Activiteit 3:  In kaart brengen competenties

Het Huis van het Werk biedt competentieonderzoeken 

op basis waarvan deelnemers een loopbaanadvies 

krijgen.

Activiteit 3:  In kaart brengen competenties

Het Huis van het Werk biedt competentieonderzoeken op basis waarvan 

deelnemers een loopbaanadvies krijgen.

Activiteit 4:  Opzetten en onderhouden 

infrastructuur

De digitale opleidingsportal van het Huis 

van het Werk wordt aangepast om de 

toegang vanuit deze doelgroep mogelijk te 

maken.

Activiteit 4:  Opzetten en onderhouden infrastructuur

Het Transfercentrum van het Huis van het Werk speelt 

een rol in intersectorale mobiliteit  in de regio Noord–

Holland Noord. Het  onderzoekt ten behoeve van elke 

match van werkzoekenden bij een nieuwe werkgever 

wat nodig is om uitvoering te geven aan begeleiding en 

kennis- en vaardigheidontwikkeling alsmede het scherp 

stellen van de baangarantie. Dit centrum wordt verder 

ontwikkeld en uitgebouwd.

Activiteit 4:  Opzetten en onderhouden infrastructuur

Het Transfercentrum van het Huis van het Werk speelt een rol in 

intersectorale mobiliteit  in de regio Noord–Holland Noord. Het onderzoekt 

ten behoeve van elke match van werkzoekenden bij een nieuwe werkgever 

wat nodig is om uitvoering te geven aan begeleiding en kennis- en 

vaardigheidontwikkeling alsmede het scherp stellen van de baangarantie. 

Dit centrum wordt verder ontwikkeld en uitgebouwd.

Activiteit 2: Om- of bijscholing

In overleg met het UWV plaatst  het Huis van het Werk mensen met een 

WW-uitkering of mensen waarbij ontslag dreigt in her- of 

bijscholingstrajecten die gericht zijn op de geïdentificeerde kansrijke 

sectoren. Plaatsing bij bedrijven van Huis van het Werk voor leer-

werkbanen of stages behoren hierbij tot de mogelijkheden.

Brug-WW: brug-WW is een WW-uitkering waarbij het mogelijk is, i.c.m. werken 

bij een nieuwe werkgever, noodzakelijke scholing te volgen. Daarbij geldt 

vrijstelling van de sollicitatieplicht. Doel is de transitie naar werk te 

ondersteunen.


