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Straks
werk je

 samen met 
een robot. 
En dan?

Zorg dat 
je klaar 

bent voor de 
toekomst. 



De arbeidsmarkt is volop in beweging. 
Technologische ontwikkelingen en  
nieuwe maatschappelijke uitdagingen 
veranderen het werk voortdurend.  
Daardoor verdwijnen en veranderen  
banen, maar komt er ook nieuw werk bij. 

Deze veranderingen vragen om een  
flexibele beroepsbevolking die zich  
blijft ontwikkelen en het belang daar-
van inziet. Niet alleen in de vorm van 
het halen van diploma’s, maar ook in  
het aanleren en ontwikkelen van skills.  
En werkgevers die deze ontwikkeling 
stimuleren. 

Daarom is het zaak de arbeidsmarkt  
in de Metropoolregio Amsterdam meer 
op skills in te richten. Voor werkenden 
en werkzoekenden vergroot kennis  
over hun skills de kansen op de ar-
beidsmarkt. En voor werkgevers neemt 
de kans op meer geschikte werknemers 
toe. Zo wordt een basis gelegd voor  
een toekomstbestendige en wendbare 
arbeidsmarkt waar een leven lang ont-
wikkelen centraal staat.

House of Skills is een samenwerkingsverband van 
brancheorganisaties, werknemers- en werkgevers-
organisaties, kennisinstellingen, onderwijs en regio-
nale overheden in de Metropoolregio Amsterdam. 

W
aarom

?

Wat is het?

Wat doen we?
House of Skills ontwikkelt o.a. een skills-
paspoort dat, naast diploma’s en certificaten, 
een belangrijk document wordt om over de 
arbeidsmarkt te kunnen reizen. Op het online 
platform MijnHouseofSkills komen assess-
ment, scholing, loopbaanadvies en matching 
op basis van skills samen. 

Met het eind 2018 gesloten Regionaal Skillsakkoord, 
dat is ondertekend door ruim 90 partijen, bouwt 
House of Skills verder aan een brede coalitie van 
partners die zich committeren aan het doel om de 
arbeidsmarkt meer op skills in te richten. In dat 
verband worden momenteel ruim 60 innovatiedeals 
opgezet en uitgewerkt.

Waar?
Online:
Mijnhouseofskills

Offline:
De Leerwerkverdieping op de eerste etage van de 
Openbare Bibliotheek Amsterdam.
Met de Leerwerkverdieping wil House of Skills op 
toegankelijke en interactieve wijze mensen met 
verschillende opleidingsachtergronden:

• Een beter en realistisch beeld geven van de 
 huidige en toekomstige arbeidsmarkt.

• Informeren welke mogelijkheden er zijn om lang-
 du rig inzetbaar te zijn én te blijven.

• Laten ontdekken welke stappen genomen moeten  
 worden om dat te bereiken.

Regionaal 
Skillsakkoord

Meer info?
ga naar 
houseofskillsregioamsterdam.nl

U
itdagingen

Energietransitie

Circulaire economie

Bouwopgave

Bereikbaarheid

Zorg

Hospitality

Onderwijs

Digitalisering 

of mail naar 
houseofskills@amsterdam.nl 


