Loopbaanpaden Techniek en Bouw
Aanvraag voor de versnelling van een skillsgerichte aanpak van loopbaanpaden naar Techniek en Bouw
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1. Inleiding
Werkgevers ervaren al langere tijd een tekort aan technische vakmensen op middelbaar beroepsniveau.
Door de energietransitie, de circulaire economie, de groeiende vraag naar technische ondersteuning in
de zorg en de bouwopgave neemt deze vraag de komende jaren alleen maar toe. SEO1 voorspelt dat er in
Noord-Holland in de periode 2020-2030 ieder jaar een investering van 3,6 miljard nodig is om de
klimaatopgave te realiseren. Dat betekent dat jaarlijks 16.000 fte bruto werkgelegenheid nodig is om
deze ambitie te realiseren. Dat zijn mensen die 1) nu werkzaam zijn in deze sectoren, 2) in andere
sectoren werkzaam zijn en zich om moeten scholen en 3) werkzoekenden. De netto werkgelegenheid die
zal ontstaan is 4.000 fte per jaar kan niet alleen vanuit het initieel onderwijs worden opgevuld.2 Tegelijk
zien we dat door de COVID-19 crisis het aanbod van (potentiële) zij-instromers fors toeneemt. Omdat zij
deels uit andere sectoren komen is het direct maken van de match lastig, er speelt hier een mismatch
probleem.
Al decennia zijn we op zoek zijn naar het juiste antwoord op de vraag hoe we mensen van de ene sector
naar de andere sector kunnen omscholen. De vraag om een beter werkend werk-naar-werksysteem is
door COVID-19 nóg urgenter geworden. Het is nu tijd voor een goede pilot op het gebied van werk-naarwerk voor de techniek en bouw in de Metropoolregio Amsterdam, dat doorbouwt op een infrastructuur
en een skillsaanpak met skillsinstrumenten (zoals het Skillspaspoort) die de afgelopen jaren is
opgebouwd.
We zien een aantal belangrijke bottlenecks voor een pilot van werk-naar werk. Door toenemende
personeelstekorten als gevolg van hoog verzuim, uitstroom, vergrijzing, hoge werkdruk en de
coronacrisis hebben technische werkgevers grote problemen met hun begeleidingscapaciteit om zijinstromers in te werken. Hierdoor worden onvoldoende mensen opgeleid om de tekorten voor het werk
in de energietransitie en de (circulaire) bouw aan te pakken. Ook is de uitstroom tijdens de opleiding
hoog, als gevolg van een gebrek aan begeleidingscapaciteit en een slechte matching op onder andere
skills. Essentieel bij het slagen van werk-naar werk trajecten is het organiseren van de juiste
onboardingvoorwaarden van de werkgever, het goed aansluiten (en aanwakkeren) van affiniteit bij
potentiële kandidaten en de juiste begeleiding voor het ontwikkelen van skills. Daarnaast is monitoring
van initiatieven en kennisdeling essentieel, om wat werkt op te kunnen schalen en het netwerk van
mensen die met dit belangrijke thema bezig zijn te versterken. Nu worden er op veel plaatsen
soortgelijke initiatieven opgezet. Wenselijk is dat niet ieder initiatief het wiel opnieuw uitvindt en we met
elkaar een steeds beter werkend systeem richting werk in techniek en bouw creëren.
Instituut Gak voerde recentelijk verschillende onderzoeken3 uit naar van-werk-naar-werktrajecten. Ook
House of Skills deelde hierbij haar ervaringen . Vanuit deze ervaringen wil House of Skills4 samen met
CrossOver een bijdrage leveren aan het realiseren van werk-naar-werktrajecten. Het resultaat is niet
1

Duurzaamheid en Energietransitie Noord-Holland en Flevoland, gevolgen voor de arbeidsmarkt, SEO, Bert Tieben, 2020

2

Artikel NVDE, NVDE beschreven wordt: https://www.nvde.nl/wp-content/uploads/2021/02/Klimaatbeleid-en-dearbeidsmarkt-Ecorys-rapport-26-februari-2021.pdf

3

PWC en Rijnconsult
House of Skills is een publiek-private samenwerking van onderwijs- en kennisinstellingen, overheden, bedrijven
en sociale partners met een skillscommunity van meer dan 150 bedrijven en relevante stakeholders
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alleen een werkend systeem van werk-naar werk in de regio Metropoolregio Amsterdam, maar ook het
testen van een skillsbased methode die opschaalbaar is in andere regio’s binnen en buiten Nederland.
Vanuit andere regio’s binnen en buiten Nederland is grote interesse in de skillsbenadering van werk-naar
werk.
Voor u ligt daarom een aanvraag voor de versnelling van een skillsgerichte aanpak van loopbaanpaden
naar Techniek en Bouw van House of Skills. Deze publiek-private samenwerking van 18 partners5 is
opgezet met als doelstelling het realiseren van een meer op skills gerichte onderwijs- en arbeidsmarkt
zodat Leven Lang Ontwikkelen, intersectorale mobiliteit en duurzame inzetbaarheid wordt gefaciliteerd.
Het is nu tijd voor doen en voor leren van elkaar.

2. Resultaten
Concreet levert dit project in de Metropoolregio Amsterdam het volgende op:
● Ketenaanpak:
○ Structurele en geteste ketensamenwerking in de arbeidsmarktketen richting Techniek &
Bouw, met mogelijkheid tot opschaling.
○ 300 mensen volgen het instapprogramma. 200 daarvan worden duurzaam toegeleid
naar Techniek en Bouw in Amsterdam: hiermee wordt de vijver voor werkgevers
vergroot (voor nieuwe werknemers) en mensen die anders geen werk zouden hebben,
krijgen nu de kans voor een soepele overstap en een duurzame match naar nieuw werk.
Een nieuwe loopbaan in een vakgebied waar nu én in de toekomst veel arbeidskrachten
nodig zijn.
○ Een deel van de zijinstromers neemt deel aan de pilot Skillspaspoort voor vakmensen. In
samenwerking met de partners HAN, TNO, Saxion en Hogeschool van Amsterdam zal
House of Skills in het kader van de REACT-aanvraag het Skillspaspoort doorontwikkelen.
Zie bijlage 3 voor een beschrijving van het werkpakket ‘Doorontwikkeling van de
skillsinstrumenten’ waar deze Skillspaspoort pilot onderdeel van is.
○ Er wordt een bijdrage geleverd aan duurzame instroom voor de sector door het
verhogen van opleidingsrendement doordat instapprogramma’s gekoppeld zijn aan
leerwerktrajecten bij ontvangende werkgevers.
● Ondersteuning en activering van werkgevers voor het goed ontvangen en laten landen van zijinstromers in de organisatie:
○ Minimaal 5 technische werkgevers skillsbased laten werven, opleiden en intern
organiseren.
● Kennis en innovatie – verbetering van het werk-naar-werksysteem:
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Zie bijlage 2

○

Monitoring en kennisdeling van succesvolle initiatieven → zodat het wiel niet opnieuw
uit hoeft te worden gevonden, en we echt kunnen opschalen van wat werkt.

○

Geteste initiatieven (met draagvlak) voor verbetering van het werk-naar-werksysteem.

3. Skillsgerichte onderwijs- en arbeidsmarkt
House of Skills is sinds 2017 hard aan het werk om te zorgen dat de match tussen werkgevers en lager- en
middelopgeleide mensen sneller gemaakt wordt. Een belangrijke sleutel voor een goed functionerende
ketenaanpak naar werk ligt in het gebruik van skills. Het World Economic Forum (WEF) bepleit onder de
noemer ‘Een gedeelde visie voor talent’ daarom voor een nieuw skills-ecosysteem. Op basis van inzicht in
eigen skills, de vraag naar nieuwe skills en het verwerven van benodigde skills worden werkenden en
werkgevers in staat gesteld zich aan te passen aan de toekomstige arbeidsmarktvraag.6 Dit systeem
biedt een gemeenschappelijke wisseleenheid in de vorm van skills (‘munteenheid’ in de terminologie van
het WEF) voor alle individuen, organisaties en sociale partners op de arbeidsmarkt. Het grote voordeel
van een meer op skills gerichte onderwijs- en arbeidsmarkt is dat alle partijen dezelfde taal spreken.
Daarmee zijn mismatches beter in gezamenlijkheid te adresseren en op te lossen en wordt
ketensamenwerking mogelijk.
Voor het verwezenlijken van zinvolle en duurzame loopbanen is het nodig dat werkenden en werkgevers
op de hoogte zijn van actuele en toekomstige mogelijkheden van scholing en werk. Het is daarbij niet
raadzaam om volledig af te gaan op diploma’s en werkervaring, omdat deze door de voortgaande
veranderingen en economische schokeffecten al snel verouderde informatie opleveren. Door verwante
skills in beroepen in kaart te brengen, en door via een combinatie van werken en scholing ontbrekende
skills en kennis te verwerven, ontstaan loopbaanpaden naar beroepen waar veel vacatures van zijn. De
focus op skills biedt werkzoekenden een springplank om daadwerkelijk van uitkering naar werk, van
opleiding naar werk of van werk naar werk te gaan. Het biedt werkgevers uit kraptesectoren een grotere
pool van mensen waar zij uit kunnen putten. En opleidingsinstituten krijgen meer zicht op welke
opleidingsmodules zij moeten aanbieden. De skillstaal zorgt ervoor dat de onderwijs- en arbeidsmarkt
meer als collectief presteert. Dat maakt deze markt als geheel wendbaarder.
House of Skills is eind september 2017 gestart op initiatief van de gemeente Amsterdam, Economische
Zaken. Per 1 april 2021 krijgt House of Skills 2.0 een vervolg als programma onder de Amsterdam
Economic Board met een eigen governance en begroting, waarbij een tiental strategische partners7 de
stuurgroep zullen vormen. Vanuit deze positie draagt House of Skills bij aan het herstel van de economie
en arbeidsmarkt van de Metropoolregio Amsterdam. De activiteiten voor de komende periode lopen
langs de lijnen van kennis-onderzoek-ontwikkeling-uitvoering. House of Skills neemt
verantwoordelijkheid voor de doorontwikkeling van de skillsinstrumenten en regie in de
ketensamenwerking. De uitvoering is belegd bij de omvangrijke community van bedrijven, vakbonden,
koepelorganisaties en relevante instituties, een community die veel omvangrijker is dan alleen de
partners die rechtstreeks binnen House of Skills betrokken zijn.

4. Skillsinstrumenten
Binnen het partnership van House of Skills zijn verschillende digitale instrumenten ontwikkeld: De
Paskamer, Mijnhouseofskills, de Zorgscan, de Techniekscan en een eerste versie van het Skillspaspoort.
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Dit zijn de partners Amsterdam Economic Board, AWVN, CNV Vakcentrale/James, FNV, Hogeschool van Amsterdam,
ManpowerGroup, OBA, ROC van Amsterdam/Flevoland, TNO, VU en een vertegenwoordiging van de MRA-verheden.

Partners van House of Skills8 zijn ook betrokken geweest bij het onderzoek naar het skillspaspoort dat
door Instituut Gak is gefinancierd. Met De Werkvloer is een fysieke ontmoetingsplek gecreëerd in de
Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA), waar intensief gebruik wordt gemaakt van onze gratis
skillsgerichte loopbaancoaching. Daarnaast bouwde we een omvangrijke community van 150 bedrijven en
relevante stakeholders om de skillsgerichte onderwijs- en arbeidsmarkt vorm te geven. Tot op de dag
van vandaag is CrossOver een belangrijke samenwerkingspartner in het toeleiden van mensen en het
ondersteunen van bedrijven in de technische sectoren. Met de REACT-aanvraag worden de
skillsinstrumenten doorontwikkeld zodat zij beter inzetbaar zijn voor de meer kwetsbare doelgroepen op
de arbeidsmarkt (zie bijlage 2).

5. Ketenaanpak
Op de onderwijs- en arbeidsmarkt dragen heel veel partijen bij: publieke en private opleiders,
werkgevers- en werknemersorganisaties, brancheorganisaties, gemeenten, sociale werkkoepels en
UWV. De gefragmenteerde onderwijs- en arbeidsmarkt functioneert onvoldoende om een antwoord te
geven op de huidige crisis. De budgetten die het kabinet nu vrijmaakt voor het bestrijden van de crisis en
die de werkgelegenheid een impuls moeten geven, zijn voor een belangrijk deel verdeeld over deze
instituties. De kans dat het niet tot de gewenste resultaten leidt is daarmee groot, want deze instituties
zijn niet gericht op het totale proces (van werk naar werk, van school naar werk, van uitkering naar werk
en van zonder uitkering naar werk). Zij doen een deel. Robuuste uitrol van zij-instroomtrajecten naar
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Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Saxion, Hogeschool Arnhem-Nijmegen UAS, TNO.

werken in een andere sector vraagt juist om naadloze samenwerking tussen alle betrokken organisaties.
De intersectorale en stadsdeelgerichte ketensamenwerking en loopbaanpaden in deze aanvraag dragen
bij aan het gericht inzetten van beschikbare budgetten.
In de afgelopen 3 jaar is de basis voor een ketenaanpak naar werk gelegd. De vraag van werkgevers naar
personeel is daarbij vertrekpunt. Door de opbouw van de community van werkgevers,
brancheorganisaties, opleiders en relevante stakeholders, de inzet van de skillsinstrumenten en de
ontwikkeling van loopbaanpaden en Transferpunten voor zij-instromers heeft House of Skills waarde
toegevoegd aan de arbeidsmarkt. Een overstap naar een andere sector is niet eenvoudig te maken en
gaat meestal gepaard met aanvullende scholing. Het Transferpunt ondersteunt een loopbaanpad waarbij
gevraagde skills door werkgevers, aangeboden skills en motivatie in kaart worden gebracht en
vervolgens gematcht worden. Opleidingsinstituten vullen waar nodig ontbrekende skills aan door middel
van verkorte en modulaire opleidingen. De aanpak met de loopbaanpaden is opgezet voor de
kraptesectoren techniek, bouw, zorg, welzijn en ICT.

6. Het opgebouwde consortium in Techniek en Bouw en
activiteiten
De vraag van de arbeidsmarkt is een leidend principe voor House of Skills. Daarom is de afgelopen
periode stevig geïnvesteerd in het opbouwen van een consortium in bouw en techniek (evenals in zorg en
welzijn). Samen met CrossOver zijn de volgende stakeholders betrokken:
-

-

-

Werkgevers met een grote vraag naar personeel zoals Feenstra, TenneT, Alliander, Vattenfall,
Dmissi, Installatiewerk NH, Bonarius en Tata Steel;
Latende werkgevers en partijen die hen faciliteren zoals RAI, Luchtvaart Community Schiphol
9
en KLM, UWV, Werkgevers Servicepunt en Regionaal Werkcentrum;
Brancheorganisaties, opleidingsfondsen en vakbonden zoals Bouwend Nederland, Techniek
Nederland, Volandis, WIJ Techniek, FME, FNV, CNV, A+O Metalektro, WENB, Netbeheer
Nederland, (een aantal van deze partijen werken samen met House of Skills sinds tweede helft
2020 samen onder de naam ASTA.);
Overheden en onderwijsinstellingen zoals gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam,
provincie Noord-Holland en Flevoland, ROC van Amsterdam, ROC Nova College, Hogeschool
van Amsterdam, Hogeschool Windesheim;
Publiek private samenwerkingen (pps-en) als Techport IJmond, Amsterdam Economic Board en
technisch georiënteerde samenwerkingen als Vakschool Technische Installaties (VTi), Techlands
Zaanstreek-Waterland en NexTecnician (alles op wielen)

Daarnaast zijn de volgende activiteiten opgestart:
1.

Bouwen aan infrastructuur richting Techniek:
a. Er is door House of Skills binnen het Arbeidsmarkt Samenwerkingsverband Techniek
Amsterdam een skillsgerichte blauwdruk ontwikkeld voor het bewegen van zijinstromers richting werk in Techniek.
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Samenwerkingsverband van bedrijven op Schiphol, KLM en ROCvA gericht op human capital vraagstukken

b.

c.

In 2020 is in samenwerking met het MRA-bureau en de provincies Noord-Holland en
Flevoland een Human Capital Agenda Klimaatopgave opgesteld (zie samenvatting in
bijlage 3)
In samenwerking met het MRA-bureau en de Amsterdam Economic Board zogenaamde
green deals afgesloten met partners (zie bijlage 4).

2. Omscholing richting Techniek:
a. Modulair bij- om- en herscholings curricula zijn ontwikkeld voor duurzaam werk in de
toekomst in samenwerking met o,a Techport ( o.a. onderhoudsmonteur Smart
Maintenance) , VTi (o.a. voorschakeltraject installatiemonteur) en ROC Nova College
(installateur zonnepanelen)
b. In samenwerking met VTi en IW Noord Holland is op 3 maart een voorschakeltraject
richting de Techniek gestart waaraan 45 werkzoekenden zonder de juiste kwalificaties
zijn gestart.
3. Enthousiasmeren voor zij-instromers richting Techniek:
a. Relevante stakeholders zijn betrokken bij de opzet van de Techniek & Bouwscan om te
zorgen dat deze goed aansluit bij werkgevers, werkenden/werkzoekenden en
opleidingsinstellingen
4. Matching van zij-instromers met technische werkgevers:
a. Eerste bijeenkomsten georganiseerd met vragende en latende werkgevers om
daadwerkelijke matches tot stand te laten brengen, hiernaast ook bijeenkomsten
(‘strategische tafels’) over langere termijn samenwerking op het gebied van werk-naarwerk.
5. Kennisdeling rondom het succesvol bewegen van zij-instromers richting techniek:
a. Sinds eind december 2020 is er een maandelijkse webinar met stakeholders over werknaar-werk in de techniek (Ter bevordering van kennisdeling uit de praktijk, zien wat
werkt/niet werkt, het bouwen van een 'learning community').

7. Doelen en activiteiten
We zetten de geïntegreerde ketenaanpak in voor het realiseren van loopbaanpaden naar technische en
bouwsector gerelateerde beroepen. De inzet van skillsinstrumenten zorgt voor een meer nauwkeurige
match, effectieve begeleiding/opleiding en daarmee een duurzame zij-instroom. Vertrekpunt van de
ketenaanpak is de vraag van werkgevers: op basis van het door het opgestelde skillsprofiel wordt het
traject ingericht.

7.1 De inhoudelijke hoofddoelen zijn:
1.

Faciliteren ketenaanpak werk-naar –werk in de techniek en bouw. Bijdrage leveren aan en
bestaande partners faciliteren /versterken om de instroom van 200 nieuwe medewerkers te
realiseren (zij-instroom) in twee jaar (uiterlijk maart 2023) via skillsbased loopbaanpaden. Het
gaat om banen gerelateerd aan de klimaatambities en de energietransitie.
2. Werkgevers skillsbased laten werven, opleiden en intern organiseren
○ Directies en HR-medewerkers van technische en bouwbedrijven informeren over het
skillsbased werven en opleiden. HR-medewerkers trainen in het gebruiken van de
skillsinstrumenten en de ketenaanpak voor het werven van personeel.
○ In samenwerking met werkgevers randvoorwaarden ontwikkelen voor de
onboardingstrategie voor zij-instromers vanuit een niet-technische sector.
○ Met grote corporate bedrijven de TNO-aanpak ‘Taken van de toekomst’ toepassen
waardoor het werk anders wordt georganiseerd, jobcarving op basis van skills
ontwikkeld wordt waardoor er opstapbanen ontstaan.
2. Kennis & innovatie werkende ketenaanpak
○ Verzamelen, monitoring en kennis delen van relevante data en analyses over de
technische arbeidsmarkt: wat werkt wel én wat werkt niet in het systeem van zijinstroom naar de techniek en bouw, hierbij kijken we meteen naar mogelijkheden voor

○

verbeteringen van het gehele systeem: waar liggen kansen voor gezamenlijke
verbetering en opschaling van het werk-naar-werk systeem, en wat kunnen we hier ook
al meteen testen?
Werkgevers bij elkaar brengen en zorgen voor de opzet voor gezamenlijke zij- instroom
op de lange termijn. Zoals het ontwikkelen van een skillsmodel van instapbanen en
doorstroombanen met grote corporate bedrijven en MKB.

Afbeelding: Ketensamenwerking in arbeidsmarkten richting techniek en bouw

7.2 Activiteiten
Faciliteren ketenaanpak werk-naar –werk in de techniek en bouw.
In de ketenaanpak van loopbaanpaden naar werk maken we gebruik van de skillsinstrumenten zoals
Techniekscan, De Paskamer en Mijnhouseofskills. Aan deze aanpak voegen wij ook het Skillspaspoort toe.
Binnen de loopbaanpaden wordt per doelgroep gekeken wat de snelste weg is naar een duurzame baan
in de techniek of bouw. De aanpak bestaat uit twee routes welke worden gefaciliteerd door een
projectleider:
1.

Route 1: Voorschakeltrajecten richting techniek en bouw wordt opgezet samen met
ketenpartners
○ Werving:
■ Inzetten van Techniek & Bouwscan om interesse van zij-instromers aan te
wakkeren.
■ Coördineren en faciliteren van de instroom van werkzoekenden in het traject
door nauw contact met het Werkgeversservicepunt ,Regionaal Werkcentrum,
Luchtvaart Community Schiphol, etc.

Organiseren van informatiebijeenkomsten/carrousel techniek of bouw voor
werkzoekenden.
○ Matching:
■ Opstellen met werkgevers skillsprofielen voor De Paskamer.
■ Faciliteren van matchingsproces door inzet van De Paskamer en
loopbaangesprekken inclusief skillscoaching.
○ Begeleiding en opleiding
■
Definiëren scholingsbehoefte
■ Matchen van scholingsbehoefte aan de (modulaire) opleidingen
■ Vormgeven scholingstraject met ketenpartners
2. Route 2: Matchingstafels organiseren voor een directere match tussen technische werkgevers en
zij-instromers (wanneer een voorschakeltraject niet nodig is)
○ Coördineren instroom vanuit Werkgeversservicepunt ,Regionaal Werkcentrum,
Luchtvaart Community Schiphol, etc.
○ Organiseren en faciliteren matchingstafels.
■

Om dit proces goed te laten lopen is het nodig om een projectleider in te zetten
Daarnaast is het van belang om het skillsinstrumentarium goed in te zetten, en hierbij ook de
verschillende partijen die hierbij moeten weten te betrekken. Daarom is het van belang dat de
coördinatie van de integratie van het skillsinstrumentarium wordt belegd in de projectorganisatie.
Ad 2. Werkgevers skillsbased laten werven, opleiden en intern organiseren
Werkgevers die zij-instromers op kunnen hebben een cruciale rol in het onboardingstraject. Dit stelt
specifieke eisen aan de inrichting van de organisatie. Het overgrote deel van de bedrijven is hier nog niet
op ingericht en HR-afdelingen werven veelal op de traditionele wijze: op basis van diploma’s. Als we
hetzelfde blijven doen wat we al jaren doen, zal het tekort niet worden opgelost. Daarom zullen we actief
ook aan de slag gaan bij een aantal technische en bouwbedrijven. De aanpak ziet er als volgt uit:
1. Ophalen behoefte bij bedrijven uit het netwerk (o.a. Feenstra, TenneT, Alliander, Vattenfall,
Dmissi, Installatiewerk NH, Bonarius, Tata Steel, Engie, IJskoud BV, etc.)
2. Skillsbased maken van openstaande vacatures bij ‘vragende’ bedrijven.
3. Identificeren arbeidspotentieel en verdwijnende functieprofielen bij latende bedrijven.
Identificeren en skillsbased maken van deze functies.
4. Met minimaal 5 bedrijven aan de slag om intern het proces goed te kunnen organiseren. Daarbij
organiseren we sessies met verschillende stakeholders bij de bedrijven, zowel van recruitment,
uit de operatie als HR.
5. Samen met TNO jobcarvingsessies ‘Taken van de Toekomst’ opzetten bij een aantal grotere
technische en bouwbedrijven.
6. Het Skillspaspoort introduceren als instrument voor het valideren van skills ten behoeve van
doorstroom en opscholing van zittend personeel en zijinstroom.
Hiervoor is het nodig om projectleiders in te zetten voor het skills-based werven en het goed laten
aansluiten van de bedrijven bij de matchingstafels, en voor het zorgen voor het intern bij bedrijven goed
laten slagen/landen van de skillsbased aanpak. Daarnaast wordt ook de jobcarving met als doel dat voor
de lange termijn zij-instroom beter gaat werken in de projectorganisatie belegd.
Ad 3. Kennis & innovatie

We bouwen hierbij voort op het netwerk dat opgebouwd is, met werkgevers en werk-naar-werk
stakeholders in de regio. Concreet ziet de aanpak er als volgt uit:
1. Maandelijkse webinars met stakeholders uit de regio om kennis te delen, knelpunten te signaleren en
nieuwe verbindingen te leggen.
2. Organisatie van strategische werkgeverstafels voor zij-instroom op de lange termijn
3. Ophalen van data voor monitor van zij-instroomtrajecten, en weergeven op een visueel inzichtelijke
manier
4. Organisatie van slimme samenwerkingen tussen partijen om nieuwe mogelijkheden te verkennen en
snel te toetsen voor een werkend zij-instroom traject. Zien van kansen en opschalingsmogelijkheden.
5. Communicatie over de resultaten.
Hiervoor is er 1 projectleider en 1 actieonderzoeker nodig om te zorgen dat de partijen bij elkaar worden
gebracht, de kennis wordt opgehaald en slimme samenwerkingen worden opgezet, daarnaast is er 1
actieonderzoeker die de data analyseert en zorgt dat de opgedane kennis goed deelbaar is.

8. Planning en vervolgstappen
De activiteiten wordt uitgevoerd in de Metropoolregio Amsterdam op locatie bij de betrokken
werkgevers of opleiders.
Start en uitvoering in 2021 en 2022.

9. Begroting – zie bijlage 6

.

Bijlage 1 Beschrijving ervaring van betrokken projectleiders en actieonderzoekers
Hieronder een overzicht van de ervaring van de projectleiders, actie-onderzoekers en de communicatieadviseur die in ieder geval betrokken zijn:
Annelies Spork (1954) is programmadirecteur House of Skills. Haar betrokkenheid bij techniek en bouw
kent inmiddels een lange traditie. Als programmamanager voor de regio Noord-Holland Noord heeft zij
in de financiële crisis (2008) in het kader van de aanpak jeugdwerkloosheid samen met de technische
opleidingsbedrijven gezorgd voor behoud van leerwerkplekken in de techniek en bouw. Vanaf 2012
werkt zij bij de gemeente Amsterdam, EZ en heeft zij het Masterplan Techniek Amsterdam en de
publiek-private samenwerkingen JeanSchool, Vakschool Technische Installaties en Nextechnician (alles
op wielen) opgezet. Het programma House of Skills is in 2017 van start gegaan met als doel de onderwijsen arbeidsmarkt meer op skills te orienteren. De marktvraag in de kraptesectoren, waaronder techniek,
is leidend.
Skills: innovatief en organiserend vermogen, politieke sensitiviteit, geduldig, flink portie
doorzettingsvermogen, richting- en leidinggevend en een bovengemiddelde klusser en tuinvrouw.
Opleiding: mbo sociale dienstverlening, hbo maatschappelijk werk (herintreder en stapelaar).

Josje Damsma (36 jaar) richtte in 2013 samen met Bernold Nieuwesteeg de sociale onderneming
CrossOver op. In 2011 werkten ze samen aan het thema ‘Maak werk van de Toekomst’. Sindsdien is zij op
verschillende manieren actief om de arbeidsmarkt van Nederland te verbeteren. Zo richtte ze de sociale
onderneming ‘JO Cadeau’ op met als doel om zzp’ers in Nederland aan meer werk te helpen, door ze als
cadeaus te verpakken. Hiermee heeft ze honderden zzp’ers aan nieuwe klanten geholpen. Zij heeft
hiervoor o.a. een partnerschap met het Ministerie van Sociale Zaken georganiseerd. Op dit moment is zij
full-time directeur van CrossOver: een sociale onderneming met als missie om bij te dragen aan
voldoende technische vakmensen met slimme handen, om Nederland de komende 100 jaar duurzaam en
welvarend te houden. Ze is een echte verbindende ondernemer, maar heeft ook in de academische
wereld haar sporen verdien: na de studies politicologie en geschiedenis promoveerde ze in de
geschiedwetenschap. Josje geeft in het ondernemerspanel op BNR Nieuwsradio sinds 8 jaar regelmatig
haar mening over actualiteiten.
Skills: resultaatgericht, verbinder, enthousiasmerend, schrijft een boek over meer waardering voor
vakmanschap en leest graag veel en snel
Opleidingen: PhD Geschiedenis, Master of Science politicologie (cum laude), Research Master
geschiedenis (cum laude) aan de Universiteit van Amsterdam, visiting scholar Columbia University, New
York
Projecten:
- De afgelopen 7 jaar leiding gegeven aan projecten rondom werk-naar-werk, leven lang leren en
het behouden van technische vakmensen
- Opzet en professionalisering van de TechCrossOver – het leiderschapsprogramma voor
technische vakmensen en teamleiders. Inmiddels 11 edities, met 300 deelnemers van 40

-

-

technische organisaties hebben deelgenomen (o.a. Alliander, VodafoneZiggo, TenneT, Engie en
Vitens).
Leiding gegeven aan verschillende actie-onderzoeken in opdracht van de WENB, SER NoordNederland, Amsterdam Economic Board, House of Skills, Bouwend Nederland, WIJ Techniek
etc.
Betrekken van de leden van de Raad van Advies van CrossOver: In de Raad van Advies van
CrossOver nemen de volgende leden zitting: Hans Biesheuvel, Job Cohen, Mayke van Keep,
Linde Gonggrijp, Tijmen Klein Bronsvoort en Harald Tepper

Bernold Nieuwesteeg (31 jaar) richtte in 2013 met Josje Damsma de sociale onderneming "CrossOver"
op, met als doel om te zorgen voor genoeg technische vakmensen om Nederland de komende 100 jaar
duurzaam en welvarend te houden. CrossOver is een snelgroeiende "impact driven" onderneming die
zich o.a. inzet voor betere van werk naar werk arrangementen naar de technische sector. Bernold heeft
een bijzondere interesse in het beter laten functioneren van intersectorale baan-baanmobiliteit. Zo
richtte hij in 2012 de stichting InvestMens op, waarmee hij samen met partners PGGM, Randstad en de
ministeries OCW, BZK en VWS een systeem heeft opgezet om de financiering van van-werk-naar-werk
te verbeteren door een investeringsfonds te laten investeren in opleidings- en transitiekosten. Dit heeft
o.a. geleid tot een aanpassing van het collegegeldkrediet. Hij gebruikt deze kennis ook om de impact van
initiatieven binnen CrossOver te vergroten. Naast een beter functionerende arbeidsmarkt voor
technische vakmensen heeft Bernold ook bijzondere belangstelling voor het thema cybersecurity. Sinds
2018 is hij (parttime) directeur van het Centre for the Law and Economics of Cyber Security aan de
Erasmus Universiteit Rotterdam en adviseert hij regelmatig overheden en bedrijven op strategisch
niveau.
Skills: Visie, analytisch, doorpakken (poogt af en toe, in ieder geval pre-covid, in het theater te staan)
Opleiding:
- Europees Recht (UU)
- Systems Engineering, Policy Analysis & Management (TU-Delft)
- PhD Law and Economics of Cyber Security (Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit van Hamburg
en Universiteit van Bologna)
Projecten:
• Deelnemer Nationale DenkTank (Arbeidsmarkt van de toekomst)
• Initiator en bestuurder Stichting InvestMens (Investeringsfonds voor intersectorale baanbaanmobiliteit)
• Initiator "De Slimste Handen van Nederland" (nationale verkiezing om technisch vakmanschap
meer waardering te geven) - bereik van meer dan 8000 vakmensen, 50 bedrijven en aandacht in
het AD en De Correspondent.

Rachelle Handgraaf (28 jaar) zet zich graag in voor een toegankelijke arbeidsmarkt waarin iedereen
waarde kan toevoegen door middel van zijn of haar skills. Dit doet zij als actie-onderzoeker, projectleider
en ontwikkelaar van leermogelijkheden. Zij heeft veelal gewerkt aan projecten m.b.t. leven lang
ontwikkelen, onderwijs en arbeidsmarkt. Hier ligt haar hart. Vanuit CrossOver doet zij dit o.a. door het
leiden van actie-onderzoeken naar effectief werven van- en effectief leren door technische vakmensen.
Ook vertaalt zij als projectleider de uitkomsten van deze onderzoeken naar concrete initiatieven die zij
implementeert binnen organisaties. Daarnaast heeft zij werkzaamheden gedaan van het geven van
workshops loopbaanoriëntatie op VMBO tot VWO scholen tot het ontwikkelen van online en offline
leermogelijkheden voor grote organisaties als zelfstandige (o.a. UWV, Achmea en YACHT). Dat zij
onderwijs en eerlijke kansen belangrijk vindt, is niet alleen te zien in haar werkende leven, maar ook
daarbuiten. Via Vluchtelingenwerk is zij al jaren taalmaatje en via de Voorleesexpres helpt zij sinds kort
kinderen met een taalachterstand.

Projecten:
• Projectleiderschap CrossOver en House of Skills: loopbaanpaden richting techniek en bouw
• Actie-onderzoeker CrossOver en House of Skills: een werkend (geen) werk naar werk systeem
richting techniek
• Actie-onderzoek CrossOver en Wij Techniek: effectief leren bij technische vakmensen
• Projectleiderschap E-learning UWV: gedragsbeïnvloeding voor klantadviseurs
• Actie-onderzoek CrossOVer en TenneT: wat is een bij TenneT passende arbeidsmarktpropositie?
• Ontwikkeling traineeship Ken&Ben en YACHT: School of Work

Opleiding:
• Bachelor Psychologie (specialisatie: klinisch & organisatie) - Universiteit van Amsterdam
• Master Onderwijswetenschappen - Universiteit van Utrecht

Skills:
• Leermogelijkheden ontwikkelen
• Projectmanagement
• Draagvlak creëren
• Faciliteren sessies
• Gebruikersonderzoek (o.a. waarderend onderzoek en actie-onderzoek)

Gerik ten Berge (40 jaar) heeft een werkverleden bij Amsterdam Economic Board, Kamer van
Koophandel en bij een tweetal consultants. Altijd actief op het snijvlak tussen bedrijfsleven, overheid en
onderwijs. Werkend vanuit gezamenlijke belangen en ambities. Van visievorming tot handen in de klei. In
het verleden verantwoordelijk geweest voor opzet en uitvoer van diverse innovatie- en humancapital
programma’s onder meer gericht op een betere aansluiting vanuit het onderwijs op de vraag van het
bedrijfsleven. Sinds 2018 actief voor House of Skills als netwerkmanager Techniek en Bouw. Diverse
bedrijven verbonden aan het gedachtegoed van House of Skills en samen met het onderwijs en
bedrijfsleven gericht modulair onderwijs voor zij-instromers op gezet voor banen in de
energietransitie. Een hart voor techniek en bouw en hee specifiek voor de maak- en
onderhoudsindustrie. Daarom ook programmaleider van de publiek- private samenwerking Techport.
Skills: politiek sensitief, goed gehoor en analytisch vermogen. Uitstekende topografische kennis en
redelijke kok
Opleiding: Sociale Geografie en Planologie (RuG)
Projecten:
• Human Capital Agenda Logistiek (Amsterdam Economic Board)
• RIF Techport MBO en Smart Maintenance (ROC Nova College)
• Masterclass Smart Maintenance (Techport)
• Modulaire zij-instroom Techniek (House of Skills)
Communicatie
Ronald Koen is een betrokken, resultaatsgericht en creëert succesvolle samenwerking tussen diverse
partijen binnen en rondom een project.
Hij behoudt overzicht binnen integrale projecten en stuurt op basis van risico’s en kansen op een goed
eindresultaat. Daarnaast weet hij door mijn betrokkenheid en aandacht voor persoonlijke belangen een
goede samenwerking te creëren.

Zijn ruime ervaring binnen met name de gemeente Amsterdam zorgt voor de juiste aanpak bij de
afstemming met interne en externe stakeholders.
Zo was hij, voordat hij verantwoordelijk was voor de communicatie van House of Skills, als
communicatieadviseur betrokken bij het Masterplan Techniek Amsterdam.
Hier werkten Amsterdamse (voorbereidende) beroepsopleidingen, het bedrijfsleven en de gemeente
nauw samen om de instroom, én de gekwalificeerde uitstroom, in het technisch VMBO-, MBO- en HBOonderwijs te verhogen, technische opleidingen te optimaliseren en de vaak éénzijdige beeldvorming van
technische beroepen bij jongeren te verbeteren.
Skills
Pragmatisch, een ‘out of the box’ denker, pro actief, service- en resultaatgericht, een goed en scherp
gevoel voor de politieke- bestuurlijke- en beleidsmatige aspecten binnen een project, het leggen van
dwarsverbanden en zeer goede organisatorische kwaliteiten.
Projecten
Het vanuit het Masterplan Techniek Amsterdam opzetten van de communicatiestrategie voor
verschillende opleidingshuizen, zoals bijvoorbeeld de Vakschool Technische Installaties.
Infrastructurele herinrichtingsprojecten in de binnenstad van Amsterdam, zoals o.a. de Leidsebuurt, het
Leidseplein, de Elandsgracht en het opnieuw inrichten van de openbare ruimte boven het tracé van de
Noord/Zuidmetrolijn.

Bijlage 2 Samenwerkingspartners House of Skills
De partners in het programma House of Skills 1.0 (van september 2017 tot april 2021) zijn:
• ROC van Amsterdam/Flevoland,
• ROC Nova college,
• Hogeschool van Amsterdam,
• Hogeschool Windesheim,
• Hogeschool Saxion,
• Hogeschool Arnhem-Nijmegen HAN UAS,
• Universiteit van Amsterdam,
• VU,
• TNO,
• UWV,
• CNV,
• FNV,
• Werkgeversvereniging AWVN
• Gemeente Amsterdam, Economische Zaken
• Overheden in de Metropoolregio Amsterdam samenwerkend in het Platform Economie
Vanaf april 2021 is House of Skills 2.0 een programma onder de Amsterdam Economic Board.

Bijlage 3 Beschrijving doorontwikkeling skillsinstrumenten REACTaanvraag
Werkpakket 1 Skillslab Doorontwikkeling en uitrol
De uitrol van de aanpak van House of Skills voor de nieuwe doelgroepen met een beperking, een afstand
tot de arbeidsmarkt en de verschillende sectoren in de transferpunten en de loopbaanpaden, vraagt om
een doorontwikkeling van de skillsinstrumenten. Om de samenwerking tussen partijen tot meerwaarde
te brengen is daarnaast ook meer regie en ketensamenwerking nodig. Daarom richt dit werkpakket zich
op de doorontwikkeling van de strategische ketenaanpak en skillsbenadering en ligt de focus op:
- Doorontwikkeling en integratie in een digitaal platform van de skillsinstrumenten voor het
vergroten van het inzicht in skills en skillsmatching bij verschillende doelgroepen en sectoren: 1)
Mijnhouseofskills, 2) De Paskamer en 3) het Skillspaspoort;
- De adoptie en implementatie van de bovengenoemde digitale skillsinstrumenten door
professionals, werkgevers en werkzoekenden, waartoe training en begeleiding ontwikkeld
wordt;
- Het versterken van de keten van voorzieningen voor mobiliteit van niet-werk naar werk en werk
naar werk. Voorzieningen die deel uitmaken van deze keten zijn een routeplanner van kansrijke
loopbaanpaden, loopbaancoaching, voorzieningen voor om- en bijscholing en strategische
arrangementen voor grote klantsegmenten;
- Het bevorderen van een markt voor skills georiënteerde diensten en instrumenten.
Om deze doorontwikkeling te realiseren hebben we 5 projecten uitgewerkt voor dit werkpakket. De
totale kosten bedragen € 673.700.
a. Doorontwikkeling en integratie de skillsinstrumenten Mijnhouseofskills en De Paskamer
Doel
De Paskamer, het platform Mijnhouseofskills, de Zorgscan en de Techniek- en Bouwscan zijn als
losse digitale instrumenten operationeel. Zij vullen elkaar in functie aan, maar zijn nog niet op
elkaar afgestemd, hetgeen het gebruiksgemak en de werking ervan beperkt voor
werkzoekenden/werkenden, werkgevers en HR professionals. Om te komen tot een platform
waarop de verschillende instrumenten zijn geïntegreerd is een verdere ontwikkeling nodig.
Met de integratie wordt het mogelijk dat gebruikers op het platform aan de hand van de
verschillende instrumenten een uitgebreid skillsprofiel kunnen samenstellen met op-maatgemaakte aanbevelingen over beroepen, vacatures en opleidingen. Tevens wordt hierbij het
instrumentarium geschikt gemaakt voor gebruik op een smartphone of tablet.

Doelgroep
Activiteiten

Zo’n dynamisch en integraal digitaal platform verbetert de signalering en facilitering van
behoeften tussen mensen, opleidingen en de arbeidsmarkt van nu en in de toekomst. Het
vernieuwde platform stelt werkzoekenden in staat om te achterhalen welke skills zij hebben,
welke banen en functies daarbij passen, welke vacatures daarvoor beschikbaar zijn en hoe zij
bepaalde skills kunnen verbeteren of aanleren door middel van kortdurende opleiding en
scholing. Werkgevers en HR professionals kunnen op het platform functies en vacatures skillsbased maken en contact leggen met kandidaten die over de gewenste skills beschikken. Met
deze geïntegreerde functionaliteiten faciliteert het platform intersectorale mobiliteit in de
metropoolregio Amsterdam.
Werkenden, werkzoekenden (ook met een afstand tot de arbeidsmarkt), HR-professionals en
werkgevers.
1. Verbeteren matching performance voor gebruikers (werkzoekenden/werkenden,
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werkgevers en HR professionals.
2. Aanpassen algoritme van De Paskamer om de berekening van de matches te
verfijnen. Dit zorgt ervoor dat gebruikers duidelijke aanbevelingen aangereikt krijgen
over banen die passen bij hun skills.
3. Koppeling O*Net en ESCO en vacature taxonomie en opleidingen op beroepsniveaus
waardoor uitkomsten van De Paskamer geïntegreerd kunnen worden in het platform
Mijnhouseofskills, dus inclusief informatie over vacatures en opleidingen. Deze
ervaring wordt gecombineerd met onze ervaring met het koppelen van beroepen en
kwalificaties en de ESCO en Jobdigger taxonomie.
4. Ontwikkelen van geïntegreerde interface van het platform
5. Ontwikkeling van een functionaliteit om geïntegreerd skills-profiel te maken op basis
van de verschillende digitale instrumenten op het platform.
6. Testen van een demoversie van het platform bij gebruikers (user centred design) en
testen van digitale functionaliteiten door middel van A/B testing.
7. Verwerken van de uitkomsten en aanbevelingen van de tests onder 4 in een de nieuwe
doorontwikkelde versie van het platform.
8. Uitbreiden functieprofielen werkgevers Het beter en duurzaam matchen van
deelnemersprofielen aan opleiding(-en), beroepen en vacatures.
Deze activiteiten faciliteren en ondersteunen de werkpakketten 2, 3 en 4. De ontwikkeling is
stedelijk, de uitvoering decentraal.
April 2021 – augustus 2021:
- Activiteiten 1, 2, 4
September 2021 – maart 2022:
- Activiteiten 3, 5 en 6 (user centred design tests bij gebruikers)
3. April 2022 – december 2022:
- Activiteiten 6 (A/B testing) en 7
April 2021 – april 2023: Activiteit 8
- Duurzame individuele loopbaantrajecten gebaseerd op skillsbenadering en een leven
lang ontwikkelen.
- Platform Mijnhouseofskills dat volledig functioneert op basis van een compleet en upto-date skillskader en daarmee effectief is in het realiseren van een leven lang
ontwikkelen.
- Doelgroep- en sectoronafhankelijke Paskamer, toegankelijk via het platform
Mijnhouseofskills.
- De aanpassingen die nodig zijn voor mobiel of tabletgebruik en wetenschappelijk
onderzoek naar effectiviteit van skillsbenadering.
- Basis voor de ontwikkeling van het skillspaspoort door oplevering van de mogelijkheid
voor werkzoekenden en werkenden om een uitgebreid skillsprofiel samen te stellen
met op-maat-gemaakte aanbevelingen over beroepen, vacatures en opleidingen.
House of Skills, ditWERKt, TNO
VU ACLA

b. Doorontwikkeling en uitrol Skillspaspoort 2.0
Doel
Voor de ontwikkeling van het Skillspaspoort 2.0 combineren we de meest recente inzichten uit
literatuur en internationale praktijken met de eerste eigen ervaringen met drie concepten van
Skillspaspoorten in de periode 2018-2020 binnen House of Skills:
- Skillspaspoort Schiphol (AWVN, LCS, Eelloo);
- Digitaal Skillspaspoort voor Vakmensen (HAN UAS, Paragin, Volandis, Bouwend

Doelgroep

Activiteiten

Nederland, Techniek Nederland, TNO, Wij Techniek);
- Skillspaspoort in het onderwijs (HvA, ROCvA, ROC Novacollege).
Het Skillspaspoort 2.0 en de doorontwikkeling ervan dient meerdere doelen. Het verkrijgen en
behouden van inzicht in de eigen actuele skills set en het kunnen aantonen daarvan is de
belangrijkste. Om dat doel te bereiken is noodzakelijk dat het Skillspaspoort
waarheidsgetrouw is én dat het Skillspaspoort ook waardevol is in het arbeidsmarktverkeer.
Voor werkgevers, werknemers en werkzoekenden, maar ook voor het onderwijs. Vergelijkbaar
met een diploma of een branchecertificaat, maar dynamischer, vollediger en actueler. Het
Skillspaspoort wordt dus ook uitdrukkelijk ontwikkeld en ingezet als aanvulling op diploma’s en
certificaten en niet in plaats ervan.
Een belangrijk vertrekpunt van het Skillspaspoort is het skillsprofiel dat in het platform
Mijnhouseofskills ontwikkeld wordt.
Alle deelnemers die voor deelname in een van de werkpakketten of skillslabs worden
geworven, en die binnen die skills labs worden bemiddeld, opgeleid of anderszins
ondersteund, kunnen een Skillspaspoort ontvangen. Het gaat dan om zij-instromers,
studenten, bijstandsgerechtigden, maar ook om werknemers en andere werkzoekenden. De
werving geschiedt in de verschillende onderdelen van de skillslabs zelf. Vooralsnog reiken we
Skillspaspoorten uit aan deelnemers in de volgende deelprojecten:
- Transferpunt Zorg en Welzijn (zie werkpakket 2);
- Loopbaanpaden Bouw en Techniek (zie werkpakket 3);
- Ontwikkel- en Werkvloer Nieuw-West (zie werkpakket 4);
- Inclusief Skillspaspoort Werkbrigade en Pantar (zie werkpakket 4);
- Omscholing mbo-studenten en alumni naar krapteberoepen (zie werkpakket 4).
- Doorontwikkelen Skillspaspoort op basis van inzichten uit literatuur en de nationale en
internationale praktijken en op basis van eigen ervaringen met de drie concepten die
binnen House of Skills zijn ontwikkeld:
o Functioneel, interactie/interface en visueel aanscherpen;
o Mapping bronnen en skills in Skillspaspoort;
o Toets op validiteit van de inhoud van de Skillspaspoorten met expert-panels in
zorg, schoonmaak, techniek, bouw etc. Panels bestaan uit werknemers,
leidinggevenden en eventueel opleiders.
- Inrichten lichte basisstructuur ‘Skills Ambassade’ (werktitel). De Skills Ambassade is
de uitvoeringsorganisatie voor het verstrekken en beheren van Skillspaspoorten aan
deelnemers in de verschillende deelprojecten. De lichte basisstructuur:
o Verzamelt en bewaart persoonsgegevens van deelnemers zorgvuldig en
veilig;
o Koppelt Skillspaspoort aan persoon en vult het aan waar mogelijk met harde
bewijzen vanuit beschikbare bronnen (Stichting Centraal Register Techniek
(CRT), DUO etc.);
o Koppelt het Skillspaspoort aan database CRT is via IDIN en daarmee veilig;
o Helpt gebruiker diploma’s en certificaten toe te voegen als ‘hard bewijs’ voor
skills (diploma’s/certificaten);
o Legt een verbinding met de pilots van de zogenaamde Skillswallet waar op
een veilige en (AVG-)verantwoorde manier data kan worden gedeeld;
o Koppelt persoonlijk Skillspaspoort zo mogelijk aan Mijnhouseofskills en De
Paskamer en vice versa (via veilige API’s);
o Zet persoonlijke Skillspaspoorten klaar;

Verzorgt online en offline informatiebijeenkomsten ”Mijn Skillspaspoort en
Ik”;
o Onderzoekt welke rol onderwijsinstellingen kunnen spelen bij het uitgeven
van een Skillspaspoort.
- Inrichten helpdesk t.b.v. project.
- Communicatiematerialen Skillspaspoort.
- Monitoring en evaluatie.
Deze activiteiten faciliteren en ondersteunen de werkpakketten 2, 3 en 4 (zie ook toelichting
doelgroep). De ontwikkeling is stedelijk, de uitvoering decentraal.
Maart ’21 - juni ‘21:
- Doorontwikkelen Skillspaspoort.
- Inrichten lichte basisstructuur ‘Skills Ambassade’ voor aanvragen/verstrekken en
monitoren Skillspaspoorten.
- Inrichten helpdesk.
- Organiseren informatiebijeenkomsten online.
- Testen primaire processen Skills Ambassade.
- Instrumenten inrichten voor Monitoring en Evaluatie.
Juni ’21 - december ‘22:
- Verstrekken Skillspaspoort aan alle deelnemers van de hier genoemde deelprojecten
op basis van BSN. Zie ook onder activiteiten.
- Begeleiding deelnemers bij gebruik Skillspaspoort.
- Bemensing helpdesk Skills Ambassade (óók voor vragen van werkgevers!).
- Monitoring en evaluatie.
650 Skillspaspoorten voor deelnemers aan genoemde deelprojecten in deze aanvraag, dat:
- Zorgt ervoor dat deelnemers hun Skillspaspoort op de hele arbeidsmarkt kunnen
gebruiken;
- Door de koppeling met de Europese Skillstaal, ook voor de rest van de EU;
- Een gebruiker op elk gewenst moment inzicht biedt in de eigen actuele skills set én
dat de eigen ontwikkeling in skills ook laat zien. Ten opzichte van eigen doelen, maar
ook ten opzichte van bijvoorbeeld de vereisten voor een erkend diploma;
- Kan helpen om informeel en non formeel verworven skills erkend te krijgen bij steeds
meer aangesloten ROC’s en EVC-aanbieders, waardoor ‘civiele waarde’ ontstaat;
- Kan eenvoudig gebruik maken van diverse skills diensten in verschillende skills labs en
werkpakketten binnen dit project, zoals Mijnhouseofskills, De Paskamer;
- Ervaring met lichte uitvoeringsorganisatie (Skills Ambassade) voor
aanvragen/verstrekken en monitoren Skillspaspoort.
House of Skills, Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN UAS), Luchtvaart Community Schiphol,
Pantar, WPI Werkbrigade, ROC van Amsterdam/Flevoland, Hogeschool van Amsterdam
TNO, Volandis, AWVN, Bouwend Nederland, Techniek Nederland, Wij Techniek, VNO/NCW,
MKB NL, FNV, CNV, Eelloo, Paragin, ditWERKt, Passport4Work, Saxion, UWV.
o

Locatie en
Planning

Resultaat

EFRO partners
Samenwerkingspartners

Bijlage 4 Samenvatting Human Capitalagenda MRA
De Human Capital Agenda Klimaatopgave (HCA K) voor de provincies Noord-Holland en Flevoland werkt aan
voldoende beschikbaarheid van gekwalificeerde arbeidskrachten die cruciaal zijn voor onze ambities op het
gebied van de klimaatopgave (waarin de energietransitie en de transitie richting een circulaire economie
belangrijk zijn). Dit was al belangrijk vóór de coronacrisis door het voortdurend tekort aan mensen1, met name
in de techniek en de bouw. De coronapandemie voegt een nieuwe dimensie toe en vraagt extra inzet om
arbeidspotentieel uit door de crisis getroffen sectoren (denk aan Schiphol, de evenementenbranche en de
horecasector) door te laten stromen naar banen voor de klimaatopgave.
Deze HCA K is een initiatief van de provincies Noord-Holland en Flevoland, MRA en House of Skills. Dit kader
is tot stand gekomen na gesprekken met diverse stakeholders en heeft als doel te faciliteren dat voldoende
vakmensen beschikbaar zijn, nu en in de toekomst.
Waarom een Human Capital Agenda Klimaatopgave?
Afstemming en samenwerking tussen de verschillende betrokkenen (overheden, bedrijfsleven en
onderwijsinstellingen) is noodzakelijk om resultaten te behalen. Zonder gezamenlijke inzet dreigt
versnippering van kennis, kunde, ervaring en activiteiten, inefficiënte inzet van middelen, ongewenste
concurrentie en opdrijving van kosten. Ook is regionale samenwerking nodig om de ontwikkelingen op de
regionale arbeidsmarkt goed te monitoren, tijdig te reageren en om goede afspraken te maken met landelijke
koepelorganisaties (zoals brancheverenigingen) en onderwijsinstellingen.

De ambitie
In 2015 is in het klimaatakkoord van Parijs afgesproken dat de opwarming van de aarde wordt beperkt. Het
streven is om de opwarming beperkt te houden tot anderhalve graad. Om dit te bereiken heeft het kabinet in
het nationale klimaatakkoord het doel gesteld om de CO2-uitstoot in Nederland in 2030 met 49% terug te
dringen ten opzichte van 1990. Daarnaast pleit het kabinet in Europa voor een CO2-reductie van 55% in 2030.
Hiervoor is een transitie van onze maatschappij en onze economie noodzakelijk. Deze transitie gaat grote
impact hebben op ons leven en hoe wij onze samenleving hebben georganiseerd. Burgers en bedrijven staan
voor een reeks ingewikkelde beslissingen. Samenwerking en een bundeling van daadkracht, investeringen,
kennis en kunde is daarom belangrijk.
Het thema arbeidsmarkt en scholing is van vitaal belang voor het bereiken van de
klimaatdoelen in Nederland. De transitie kan alleen slagen als er voldoende
gekwalificeerde arbeidskrachten zijn. Een goede aansluiting van vraag en aanbod op
de arbeidsmarkt is cruciaal. Zo staat in het nationale klimaatakkoord: “Om het
Klimaatakkoord uit te voeren zijn in de maakindustrie, bij netbeheerders en energiebedrijven, in de
installatie- en onderhoudsbranche, chemische industrie en bij bouwbedrijven vele tienduizenden
extra werknemers nodig. Anderen zullen in de traditionele industrieën juist hun baan (dreigen te)
verliezen. Ook verandert veel bestaand werk van karakter, waardoor andere vaardigheden en
daarmee toekomstgerichte ontwikkeling nodig zijn. Daarnaast is technologische innovatie nodig,
omdat duurzame energie met de huidige technieken beduidend arbeidsintensiever is dan fossiele
opwekking.” Klimaatakkoord, 2019

Daarnaast staat in het klimaatakkoord dat de uitdagingen om de klimaatverandering
tegen te gaan vragen om langdurige sectoroverstijgende toewijding en
samenwerking. Arbeidsmarktbeleid- en inzet is nodig van alle partners, aansluitend
op bestaande samenwerkingen en (cao-)afspraken in de regio’s en sectoren. Uit een
advies van de Sociaal Economische Raad blijkt dat integratie in regionaaleconomische agenda’s en van regionale afspraken cruciaal is. Er zijn veel goede

initiatieven, er is infrastructuur, maar regionale regie vergroot kracht, effectiviteit en
efficiëntie (synergie).

Doelstellingen
Voor het formuleren van concrete doelstellingen volgen we vier lijnen zoals
geformuleerd in het techniekpact. Samen met partners zetten we in op:
1. Kiezen:
· Op alle scholen: - klimaat/techniek/technologie onderdeel van het lespakket
- techniek/technologie-onderwijs gegeven door geschoolde (vak)docenten
· De (continue) wervingscampagnes zijn gericht op verschillende doelgroepen
kinderen, jongeren en volwassenen
2. Leren/Ontwikkelen:
· Talentontwikkeling en talentbehoud
· Waar mogelijk hybride leeromgevingen opzetten en zorgen voor doorgaande
leerlijnen
· Werken aan een scholingsaanbod dat aansluit bij de doelgroepen waar we ons op
richten
3. Werken
· Zorgen voor voldoende stage- en leerwerkplekken
· Zorgen voor voldoende begeleiding op de werkvloer
· Inzetten op een leven lang ontwikkelen
· Zorgen dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt goed aansluiten
4. Innoveren:
· Learning communities voor onderzoek en innovatie opzetten
· Ontwikkelen van een kennisinfrastructuur met practoraten (mbo), lectoraten (hbo)
en leerstoelen (wo)
· Werken aan een meer op skills gerichte arbeidsmarkt

Coronacrisis maakt investeringen in om- en bijscholing belangrijker
Overduidelijk is dat we aan het eind van 2019 te maken hadden met een krapte op de
arbeidsmarkt. Juist bij de beroepen die waarschijnlijk een grote rol spelen bij het
aanpakken van de klimaatopgave was sprake van een krappe tot zeer krappe
arbeidsmarkt.2 Inmiddels zitten we midden in de coronacrisis en houden we rekening
met een economische recessie. De basisraming landelijk3, die uitgaat van matig
herstel, resulteert in een bbp-daling in 2020 van 6%, gevolgd door een stijging van
3% in 2021. De verwachting is dat de werkloosheid flink gaat stijgen.

Bijlage 5 Kwantitatieve resultaten
Kwantitatieve resultaten van House of Skills in geheel (waar natuurlijk ook kennis wordt gedeeld voor de
Techniek & Bouw):

●
●
●
●
●
●

2600 deelnemers volgden vanaf september 2017 een traject. Dit zijn onder andere
scholingstrajecten, matchingsactiviteiten, pilots en trainingen en loopbaangesprekken.
2575 deelnemers maakten een profiel aan in De Paskamer,
60 werkgevers maakten een skillsprofiel aan voor een functie. (Kick-off februari 2020.)
1200 deelnemers maakten een profiel aan in Mijnhouseofskills. (Kick-off juli 2020)
350 deelnemers maakten een profiel aan in De Zorgscan. (Kick-off september 2020.)
2000 deelnemers voerden een loopbaangesprek met een van onze loopbaancoaches. (Kick-off
juni 2019.)

Hieronder de bereikte resultaten van CrossOver:

Bijlage 6 Begroting
Zie bijgevoegd bestand.

