
Wat gaat het House of Skills ontwikkelen?

Activiteiten House of Skills
voor werkgevers

Skill assessment 
personeel

Analyse 
HR-vraagstukken

Gesprek over opties 
arbeidsmarkt-
mogelijkheden

Exploreren: opties 
en keuzes maken

Opstellen en uitvoeren 
stappenplan HR

Aan de slag en  
blijven ontwikkelen

• Pop ups op verschillende 
plekken in de Metropool- 
regio Amsterdam 

• Assesment en  
competentie scans 

• Valideren van skills

• Waar staat mijn bedrijf 
over 3-5 jaar met name 
op het gebied van 
technologisering en 
digitalisering? 

• Heb ik dan voldoende en 
juist opgeleid personeel? 

• Welke scholingsvraag/
opleidingen horen daarbij?

   Kan dat ook met het 
bestaande personeel? 
- Ook met ouderen?

   Nieuw personeel 
aannemen? 
- Personeel ontslaan?

• Toegankelijke, actuele  
en toekomstgerichte  
arbeidsmarktinformatie 

• Vraagbaak  
arbeidsmarktinformatie 

• Functionerings- 
gesprekken en  
loopbaanadvisering 

• Skill assessement  
3-jaarlijks

• Nieuwe arrangementen 
werkzekerheid, onder 
andere van werk naar  
werk arrangementen 

• Experimenteren met 
andere werkgevers 

• Stages aanbieden

• Leren op de werkvloer 
valideren 

• Skill trainingen aanbieden 

• Vraaggericht modulair  
aanbod mbo/hbo 

• Matching van skills  
op taakniveau

Loopbaanadvisering Matching

Aanleiding
 
 Impact van technologisering
  Mismatch tussen vraag en aanbod 

op de arbeidsmarkt
  Momentum: Leven Lang Leren 

centraal 
  Regionale samenwerking: alle 

partners hebben een stukje van  
de puzzel in handen

Partners
 
 Bedrijfsleven
  Formele en informele 

onderwijsinstellingen
 Kennisinstellingen 
 Overheid
 Publiek-private samenwerkingen /  
 opleidingshuizen in de regio
 Uitzendbranche
 Vakbonden

Voor wie
 
  Werkgevers (mkb) en 

brancheorganisaties
  De middelbaar opgeleide 

beroepsbevolking:
 - Oriënterend op (ander) werk
 - Bedreigd met ontslag
 - Werkend in krimpsectoren
 - Werkzoekenden (<1jr. werkloos)

Doel
 
  Duurzame inzetbaarheid op de  

arbeidsmarkt voor de middelbaar  
opgeleide beroepsbevolking

 Regie over eigen loopbaan

Le
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La
ng Ontwikkelen

Wat nu?

+ punten- punten

Opties en keuzes 
maken

?

Om- en bijscholing

Producten
 
  Toegankelijke, actuele en 

toekomstgerichte 
arbeidsmarktinformatie

  Big data oplossingen
 Campagne Leven Lang Leren 
 Experimenteren en pilots
  Nieuwe arrangementen 

werkzekerheid
 Regionaal scholingsfonds

Waar

Voor wie

Het werk innoveert dus 
mijn bedrijf verandert

MKB

Metropoolregio Amsterdam
= Opleidingshuizen in de regio


