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Hoofdstuk 1 Managementsamenvatting 
 

House of Skills 1.0 begon als een publiek-private samenwerking van triple helix 

partners. Het doel van House of Skills is een meer op skills georiënteerde onderwijs- 

en arbeidsmarkt te realiseren, waardoor een Leven Lang Ontwikkelen, intersectorale 

mobiliteit en duurzame inzetbaarheid gefaciliteerd wordt voor de doelgroepen 

werkenden en werkzoekenden met een korte afstand tot de arbeidsmarkt. Dit 

programma1  is op initiatief van de gemeente Amsterdam en met behulp van EFRO 

in september 2017 van start gegaan. Inmiddels zijn skillsinstrumenten en een 

ketenaanpak ontwikkeld en is een brede community ontstaan van organisaties die 

de skillsgedachte ondersteunen. We hebben veel kennis en ervaring opgedaan om in 

complexe samenwerkingsverbanden resultaten te behalen. In bijlage 1 vindt u een 

overzicht van de ontwikkelde instrumenten en de ketenaanpak en in bijlage 2 de 

bereikte resultaten.  

 

House of Skills 2.0 werkt momenteel aan het creëren van een eigenstandige positie 

als programma onder de Amsterdam Economic Board. Van daaruit willen we een 

bijdrage leveren aan het herstel van de ontwrichte Amsterdamse economie en 

arbeidsmarkt als gevolg van de Covid 19-crisis. Met 20 partners t.w. Amsterdam 

Economic Board (penvoerder), AMS, Bureau Nieuwzorg, Crossover, ditWERKt, 

Gemeente Amsterdam (EZ, WPI en stadsdeel Nieuw-West), HAN, Vakcentrale CNV, 

Klimaatmissie Amsterdam, LCS, ManpowerGroup, OBA, Oranje Energie, PANTAR, 

PlaytoWork, ROCvA, Sigra, TNO en Stichting !WOON hebben we het voorliggende 

projectplan gemaakt voor kwetsbare doelgroepen in die stadsdelen die hard 

getroffen worden met aandacht de kansrijke sectoren zoals techniek, bouw, zorg 

en welzijn.  

 

Met House of Skills 2.0 verkleinen we de mismatch op de arbeidsmarkt voor die 

groepen die minder kansen op de arbeidsmarkt hebben. Veel lager- en middelbaar 

opgeleiden vonden werk in toerisme, retail, cultuur en de luchtvaartbranche doordat 

de Amsterdamse arbeidsmarkt voor de Covid 19-crisis zeer krap was. Maar veelal in 

flexbanen waardoor zij nu als eerste weer langs de kant staan. Het wordt niet 

verwacht dat op korte termijn deze sectoren weer op het oude niveau zullen 

functioneren. Wat betekent dat veel mensen zich moeten omscholen voor werk in de 

kraptesectoren. Ons project ondersteunt dit proces door de inzet van de 

skillsinstrumenten en de ketenaanpak van House of Skills in vier skillslabs met 

zestien activiteiten. 

 

De skillsbenadering en ketenaanpak hebben als doel om de huidige fragmentatie in 

begeleiding en dienstverlening op  de onderwijs- en arbeidsmarkt te verbeteren. Om 

de skillsinstrumenten en ketenaanpak toegankelijk te maken voor de kwetsbare 

doelgroepen en specifieke sectoren, zetten we in op doorontwikkeling. Het is 

 
1Partners House of Skills 1.0:  ROC van Amsterdam/Flevoland, ROC Novacollege, Hogeschool van Amsterdam, 
Windesheim, Saxion, Hogeschool Arnhem-Nijmegen HAN UAS, Universiteit van Amsterdam, VU, TNO, UWV, CNV, FNV, 
AWVN en de overheden in de Metropoolregio Amsterdam 



 

5 
 

belangrijk dat de skillsinstrumenten aansluiten bij de leefwereld van deze 

doelgroepen en op de context van de groeisectoren. Een goede basis onder 

loopbaanpaden in de vorm van een verbindende skillstaal en een veel bredere inzet 

van skills georiënteerde instrumenten voor assessment, begeleiding, scholing en 

matching zijn essentieel voor het realiseren van intersectorale mobiliteit. Dit wordt 

uitgewerkt in activiteiten in werkpakket Skillslab 1. 

 

De uitrol van de skillsbenadering en de ketenaanpak hangen nauw samen met de 

inzet op specifieke doelgroepen en sectoren. In de werkpakketten Skillslab 2 en 3 

staan de kraptesectoren centraal. De komende twee jaar moeten de activiteiten 

binnen zorg en welzijn en bouw en techniek uitgroeien tot een stevige infrastructuur 

die de ketenaanpak van werving, assessment, scholing en matching mogelijk maakt. 

Werkpakket Skillslab 4, Inclusieve arbeidsmarkt, richt zich op activiteiten om de 

kwetsbare doelgroepen te bereiken en hen met passende skillsinstrumenten te 

motiveren naar ander werk.  

 

De combinatie van versterking van de instrumenten (Skillslab 1) en het in praktijk 

brengen, verbeteren en opschalen in verschillende sectoren met kwetsbare 

doelgroepen (Skillslabs 2, 3 en 4) geven een impuls aan de Amsterdamse economie.  

 

 

Hoofdstuk 2 Introductie: House of Skills 2.0 
 

House of Skills 1.0 is opgezet als een publiek-private samenwerking van 18 partners. Doelstelling is het 

realiseren van een meer op skills gerichte onderwijs- en arbeidsmarkt zodat Leven Lang Ontwikkelen, 

intersectorale mobiliteit en duurzame inzetbaarheid wordt gefaciliteerd.  

Een belangrijke aanleiding voor het ontstaan van House of Skills was het faillissement van V&D op 5 

januari 2016, waarbij 10.000 mensen hun baan verloren. Dit waren met name lager- en middelbaar 

opgeleiden, die jarenlang loyaal het bedrijf hadden gediend. Ondanks het feit dat partijen het verlies van 

banen zagen aankomen, belandde het merendeel van de ontslagen werknemers in de WW. Zij konden 

zich geen beeld bij ander werk voorstellen en dachten vaak ook dat er geen ander werk voor hen was. Er 

bleken bovendien weinig mogelijkheden om proactief te handelen en met andere werkgevers, van de 

zogenaamde groeisectoren waar vacatures waren, tot oplossingen te komen. Deze casus creëerde de 

urgentie om structureel iets te doen aan mismatches tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt van 

het lager- en middensegment en leidde in september 2017 op initiatief van de gemeente Amsterdam tot 

de start van House of Skills.  

Vanaf de start van House of Skills is hard gewerkt aan het opbouwen van een skillscommunity: een 

brede coalitie van meer dan 100 werkgevers en stakeholders betrokken bij de onderwijs-en 

arbeidsmarkt, die het skillsgedachtegoed onderschrijven. Binnen het partnership van House of Skills zijn 

verschillende digitale instrumenten ontwikkeld: De Paskamer, Mijnhouseofskills, de Zorgscan en de 

Techniekscan. Met De Werkvloer is een fysieke ontmoetingsplek gecreëerd in de Openbare Bibliotheek 

Amsterdam (OBA), waar intensief gebruik wordt gemaakt van onze gratis skillsgerichte 

loopbaancoaching.  
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Figuur 1: instrumenten uit de skillsbenadering 

 

Per 1 april 2021 kiest House of Skills 2.0 voor een eigenstandige positie onder de Amsterdam Economic 

Board met een eigen governance en begroting waar een tiental strategische partners2 de stuurgroep 

zullen vormen. Daarmee wordt de hosting onder de gemeente Amsterdam verlaten. Vanuit deze positie 

wil House of Skills bijdragen aan het herstel van de economie van de gemeente 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. 

Vandaar dat aan deze aanvraag, naast de in bijlage 3 genoemde EFRO-partners, een groot aantal 

partners bijdraagt die medeverantwoordelijkheid nemen voor het herstel van de Amsterdamse 

economie en arbeidsmarkt.  

De community valt uiteen in drie onderdelen:  

 
2 Dit zijn vooralsnog de partners Amsterdam Economic Board,  AWVN, CNV/James, FNV,  Hogeschool van Amsterdam, 
ManpowerGroup, OBA, ROC van Amsterdam/Flevoland, TNO, VU en een vertegenwoordiging van de MRA-verheden. Per 
1 april vindt de definitieve samenstelling van de stuurgroep plaats. 
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1) de strategische partners samenwerkend in House of Skills 2.0. 

2) de partners die financieel deelnemen en bijdragen in deze EFRO aanvraag3 (zie voor 

toelichting Werkpakket 5, Organisatie). In een aparte bijlage zijn de ondertekende 

intentieverklaringen bijgevoegd.  

 3) de samenwerkingsverbanden en -partners die eigen menskracht en middelen inbrengen. In 

hoofdstuk 10.6 wordt een uitgewerkt overzicht hiervan gepresenteerd.  

 

 

Figuur 2. De partners in de EFRO-samenwerking en de partners in House of Skills 2.0 

In de infographic wordt toegelicht welke partners een bijdrage leveren aan de verschillende 

werkpakketten. De organisaties in de vier liggende rijen in de infographic zijn partner in dit plan. De 

organisaties in de rode balk zijn voornemens om voor 1 april 2021 met elkaar House of Skills 2.0 te 

vormen als programma onder de Amsterdam Economic Board. De Amsterdam Economic Board is 

derhalve penvoerder van deze aanvraag.   

Het projectplan heeft een totale omvang van € 2.140.860 en een subsidieaanvraag € 1.498.602. 

Daarmee worden 2750 deelnemers bereikt, waarvan 600 een traject opleiding/werk volgen en waaraan 

58 bedrijven een bijdrage leveren en profijt van ondervinden. 

 

 
3 Amsterdam Metropolitan Solutions, Bureau Nieuwzorg, CNV/James, Crossover, ditWerkt, FNV, Gemeente Amsterdam,  
HAN UAS, Hogeschool van Amsterdam, Klimaatmissie Amsterdam, Luchtvaart Community, ManpowerGroup, OBA, ROC 
van Amsterdam/Flevoland, Schiphol, OBA, Oranje Energie, Pantar, PlaytoWork, Sigra, Stichting !WOON, TNO 
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Hoofdstuk 3 Context: Functioneren onderwijs-arbeidsmarkt 

verbeteren 
 

In dit hoofdstuk beschrijven we de structurele knelpunten op de arbeidsmarkt en de problemen die zijn 

ontstaan door de Covid 19 crisis. En op welke wijze de skillsbenadering kan bijdragen aan het verkleinen 

van de mismatch en het faciliteren van een leven lang ontwikkelen. 

 

3.1 Knelpunten op de arbeidsmarkt 
Het is van algemeen belang dat vraag en aanbod van arbeid en opleidingen goed op elkaar aansluiten. 

Daarvan is momenteel steeds minder sprake. Terwijl in sectoren functies veranderen en verdwijnen, 

mede als gevolg van de Covid 19 crisis en voortschrijdende automatisering en digitalisering, ontstaan in 

andere sectoren nijpende arbeidstekorten. Tegelijkertijd is het voor veel mensen lastig om de overstap 

te maken naar een baan in een kraptesector omdat de arbeidsmarkt georganiseerd is in een rigide 

systeem van sectorale functie- en opleidingseisen. Er ligt daarbij een grote nadruk op formele scholing 

en veel minder op non-formeel en informeel leren. Een groeiende maatschappelijke ongelijkheid is het 

gevolg. Lager- en middelbaar opgeleide werkenden maken over het algemeen weinig gebruik van de 

(om)scholingsmogelijkheden, verrichten vaak ongezond en zwaar werk, zijn bovengemiddeld 

afhankelijk van tijdelijke of flexibele contracten en lopen een relatief groot risico om (periodiek) 

werkloos te geraken.4 Deze ontwikkelingen voltrekken zich momenteel met name in de meest 

kwetsbare stadsdelen van Amsterdam zoals Nieuw-West, Zuidoost en Noord. 

 

3.2  Economische gevolgen van de Covid 19-crisis  

De impact van de Covid-19 crisis op de Amsterdamse economie is buitengewoon groot. Op dit moment 

is het alle hens aan dek om de economische schok op te vangen. Tegelijkertijd werken we nu ook aan de 

vernieuwing en versterking van het economisch herstel op de lange termijn, die ook een investering in 

de onderwijs- en arbeidsmarkt vraagt.  

Het onderzoek van het economisch onderzoeksbureau SEO, mei 20205, laat zien dat de economie van 

Amsterdam en de Metropoolregio Amsterdam verhoudingsgewijs sterker geraakt worden door de Covid 

19-crisis dan de Nederlandse economie als geheel. Dit wordt bevestigd door de realisatiecijfers van het 

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over het eerste en tweede kwartaal van 2020. De oorzaak 

hiervan is de structuur van de economie van de Metropoolregio Amsterdam. Deze betreft een 

combinatie van enerzijds op consumptie gerichte diensten, in het bijzonder horeca, cultuur, 

evenementen, sport en recreatie en non-food detailhandel, en anderzijds op buitenlands verkeer 

gerichte diensten. Juist deze structuur wordt direct getroffen door contact beperkende maatregelen van 

de overheid en het terughoudendheid koopgedrag van consumenten. De negatieve impact is op dit 

moment het grootst in de Amsterdamse horeca, reis-  en vervoerssector. Daarnaast staan in de 

uitzendbranche en detailhandel veel banen op het spel. Ook het aantal passagiers op Schiphol en de 

gemiddelde kamerbezetting van de Amsterdamse hotels liggen ver onder het niveau van 2019.  

 
4 WRR (2020). Het betere werk. De nieuwe maatschappelijke opdracht. 
5 Smits & Tieben, mei 2020. De economische impact van het coronavirus in de Metropoolregio Amsterdam en Groot-
Amsterdam. Gevolgen voor de economische groei en de werkgelegenheid. SEO Economisch Onderzoek. 
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Omdat de zwaarst getroffen sectoren arbeidsintensief zijn, en er veel met flexibele arbeid wordt 

gewerkt, betreft het verhoudingsgewijs veel banen die verloren zijn of kunnen geraken. De overheid 

heeft diverse crisismaatregelen genomen waardoor het effect op de werkloosheid tot nog toe gedempt 

is. Zolang ondernemers werknemers in dienst kunnen houden is het effect op de werkloosheid relatief 

beperkt, maar de zogenaamde flexibele schil van tijdelijke krachten en zzp’ers staat wel onder druk.  

 

Het aantal WW-uitkeringen in Amsterdam komt eind december 2020 uit op 21.018, een stijging op 

jaarbasis van maar liefst 56%. Landelijk steeg het aantal WW-uitkeringen op jaarbasis met 28% (van 

223.453 naar 285.659 eind 2020). De stijging is in Amsterdam dus fors hoger6. Cijfers over de 

samenstelling van deze groep qua opleidingsniveau en migratieachtergrond zijn niet bekend. Omdat 

met name de arbeidsintensieve sectoren hard geraakt zijn, waar relatief veel laag- en middelbaar 

opgeleiden werken, is het aannemelijk dat deze groep oververtegenwoordigd is. In de Economische 

Verkenningen7 is vastgesteld dat in 2019 de werkloosheid het hoogst was onder inwoners met een niet-

westerse migratieachtergrond (5,8 procent). Dat is meer dan twee keer zo hoog dan bij inwoners zonder 

migratieachtergrond. Dat betekent dat Amsterdam geconfronteerd wordt met een sneller stijgende 

werkloosheid, lagere inkomens en een sneller krimpende beroepsbevolking dan landelijk. De relatief 

flexibele beroepsbevolking kent een relatief groot herstelvermogen wat betekent dat Amsterdam  

sneller uit de crisis kan komen dan andere delen van het land. Mits goed opgeleid voor toekomstig werk. 

 

3.3  Skills als munteenheid voor de onderwijs- en arbeidsmarkt 
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.8 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 een combinatie van werken en scholing ontbrekende skills 

en kennis te verwerven, ontstaan loopbaanpaden naar beroepen waar veel vacatures 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 opleidings-

modules zij moeten aanbieden. De skillstaal zorgt ervoor dat de onderwijs- en arbeidsmarkt meer als 

collectief presteert. Dat maakt deze markt als geheel wendbaarder. 

De partners van House of Skills hebben voor de skillstaal de afgelopen jaren in samenwerking met UWV, 

CPB, SER en de regio’s Eindhoven, Den Haag en Rotterdam een stevig fundament gelegd door het 

 
66 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Groot-Amsterdam, UWV, 2020. 
7 Economische Verkenningen Metropooregio Amsterdam, 2020 
8 World Economic Forum (2019). Strategies for the New Economy. Skills as the Currency 
of the Labour Market 
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ontwikkelen van de skillstaxonomie Competent NL. Het Engelse begrip ‘skills’ wordt nog weleens 

vertaald als ‘vaardigheden’. Maar in de praktijk vallen ook competenties, kennis en eigenschappen onder 

het begrip ‘skills’. Welke skills zijn nodig om een bepaald beroep uit te oefenen, en hoe kunnen 

opleidingen worden vormgegeven om actuele skills te verwerven? We zien binnen de Nederlandse 

verhoudingen dat het skillsdenken op gang komt. De Sociaal Economische Raad (SER) verzorgt een 

traject rond een doorbraakagenda ‘Vaardigheden in kaart’9 voor sociale partners en ministeries. De 

commissie Borstlap10 heeft aangegeven dat skills de nieuwe basis voor volwaardig werk kunnen vormen. 

Het onderwijs spreekt in dit kader over modularisering van een deel van het curriculum, zodat mensen 

zich kunnen kwalificeren op onderdelen van een curriculum dat in een landelijk register kan worden 

opgenomen.  

3.4   Bouwen aan een betere arbeidsmarkt op basis van skills en samenwerking 

Werkgevers kunnen de juiste mensen onvoldoende vinden en werkenden klagen dat ze grote delen van 

hun kennis en vaardigheden niet kwijt kunnen in hun huidige functie, niet meer uren kunnen werken of 

juist worden overvraagd. Beschikbare skills worden verre van optimaal benut en mensen vinden niet snel 

genoeg hun weg naar werk waar ze het beste tot hun recht komen. Uit zowel de Werkgevers Enquête 

Arbeid (WEA) van TNO als de Nederlandse Skills Survey van SEO en ROA blijkt dat 30% van de 

beroepsbevolking de eigen skills onvoldoende kan benutten in het werk11. 

Het begrijpen van, en het voldoen aan, de vraag naar nieuwe skills en het versterken van individuen in 

hun vermogen om te leren, vormen de basis van een nieuw ecosysteem voor leren en werken. Zo'n 

systeem vereist een gemeenschappelijke munteenheid, certificeren gedurende het werk, belonen en 

verbeteren en een gemeenschappelijk transparant kader tussen individuen, werkgevers en opleiders. 

Met een gemeenschappelijke taal van skills verkrijgen werkenden een duidelijk beeld van hun 

capaciteiten, kunnen werkgevers gevraagde skills definiëren die cruciaal zijn voor huidige en 

toekomstige banen én biedt het opleiders houvast in het bepalen van de inhoud van (toekomstige) 

opleidingsprogramma’s. De skillsbenadering heeft de potentie om huidige mismatches op de 

arbeidsmarkt te verkleinen, intersectorale mobiliteit te bevorderen en om meer duurzame 

loopbaantrajecten te realiseren. Het draagt bovenal bij aan een hogere waardering van werk omdat 

mensen er productiever en gemotiveerder door worden.  

 

Hoofdstuk 4 : Doelstelling 
Amsterdam is hard geraakt door de coronacrisis. Het is een crisis die grote weerslag heeft op de stad en 

haar inwoners en waarvan onduidelijk is hoe lang die gaat duren. Toch kijken we vooruit naar hoe 

Amsterdam straks beter, socialer, inclusiever en duurzamer uit de crisis kan komen. Door de 

arbeidsmarktopgave niet op de lange baan te schuiven, maar juist nú maatregelen te nemen die 

duurzaam economisch herstel bevorderen.  

 

4.1 Bijdrage House of Skills 2.0 aan de herstelagenda 
House of Skills en haar partners willen de komende periode bijdragen aan het economische herstel van 

de gemeente Amsterdam met de focus op drie punten: 

 

 
9 SER, Actieagenda Leven Lang Ontwikkelen, september 2019 
10 Commissie Borstlap, rapport Regulering van Werk, 2020 
11 TNO, 2016; ROA/SEO, 2018 
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1) We zorgen voor doorontwikkeling en uitrol van de bestaande skillsinstrumenten en van de 

ketenbenadering, mede gericht op kwetsbare doelgroepen. We creëren daarmee 

loopbaanpaden voor duurzame instroom in de krapteberoepen (zie figuur 2).  

 

Dit doen we met onze partners actief op de onderwijs- en arbeidsmarkt met een ketenbenadering voor 

assessment, begeleiding, scholing en matching waardoor de fragmentatie van begeleiding en 

dienstverleningen voor werkzoekenden vermindert. Om de skillsinstrumenten toegankelijk en 

toepasbaar te maken voor kwetsbare groepen is doorontwikkeling nodig.  

 

 
Figuur 3: Loopbaanpad 

  

Met een Routeplanner voor werkzoekenden maken we hun mogelijke loopbaanpaden inzichtelijk. Deze 

routeplanner bevordert ook een goede samenwerking tussen de partners die deze loopbaanpaden 

mogelijk maken. Deze activiteiten worden uitgewerkt in werkpakket 1 (zie paragraaf 6.2).  

 

2) House of Skills focust zich de komende periode op die sectoren waar de vraag naar personeel 

het grootst is. Daar kunnen we in de komende twee jaar een grote impact hebben. In 

werkpakket 2 en 3 staan deze kraptesectoren centraal. De komende twee jaar moet de 

samenwerking van de partners rond zorg, welzijn, bouw en techniek uitgroeien tot een stevige, 

skillsgerichte infrastructuur van loopbaanpaden voor beter passende zijinstroom. 
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Figuur 4: Rotonde met loopbaanpaden naar werk 

 

3) De huidige crisis treft kwetsbare doelgroepen in de stad hard. Uit onderzoek blijkt dat het de 

laagopgeleiden 2 tot 2,5 keer harder raakt dan gemiddeld12. Het betreft onder andere 

Amsterdammers wonend in de stadsdelen Nieuw-West, Zuidoost en Noord. Voor velen van hen 

is het niet zomaar mogelijk werk te vinden. Daarvoor is een ketenaanpak nodig met inzet van 

alle relevante stakeholders, gericht op ontwikkeling, het verwerven van basisvaardigheden en 

werk. Werkpakket 4 -Inclusieve arbeidsmarkt- richt zich op activiteiten om laagopgeleiden te 

bereiken en hen met aangepaste skillsinstrumenten te motiveren naar ander werk in 

kraptesectoren.  

 

 

4.2 Doelgroepen 
De activiteiten in dit plan van aanpak richten zich op drie doelroepen: 

1. De lager- en middelbaar opgeleide Amsterdammers. Het gaat hier om de mensen die al langer 

werkzoekend zijn en de opstap naar de arbeidsmarkt niet kunnen maken omdat zij wel de 

talenten en skills hebben maar niet de diploma’s. Mensen met een beperking die wel de skills 

hebben om taken te verrichten, maar die onvoldoende inzichtelijk en gevalideerd zijn. Mensen 

die laaggeletterd zijn, maar wel vakbekwaam en daardoor veelal onder hun niveau werken. En 

tot slot mensen die met ontslag bedreigd worden.  

2. Werkgevers, zowel in de krimp-, als in de kraptesectoren. MKB-werkgevers hebben veelal geen 

eigen HR-afdeling en kunnen onvoldoende investeren in strategische personeelsplanning. De 

skillsinstrumenten biedt hen de mogelijkheid beter zicht te krijgen op bijscholing van 

medewerkers en omscholing naar ander werk. Werkgevers in de kraptesectoren krijgen door de 

skillsbenadering en de loopbaanpaden zicht op een breder potentieel aan duurzame instroom 

van personeel.  

 
12 Advies BCG en Universiteiten aan gemeente Amsterdam, januari 2021 
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3. HR-professionals van bedrijven en klantmanagers en adviseurs van WPI, Werkgeversservicepunt 

Amsterdam, Regionaal Werkcentrum Amsterdam, UWV en andere relevante organisaties die 

mensen naar leren en werken bemiddelen. 

 

De uitrol van de skillsbenadering en ketenaanpak, en de inzet op specifieke doelgroepen en sectoren, 

hangen nauw met elkaar samen. Met de doelgroepen en sectoren kunnen grotere aantallen bereikt 

worden, maar daarvoor is nodig dat het instrumentarium aansluit op zowel de leefwereld van de 

doelgroepen als de context van de sectoren.  

 

 

Hoofdstuk 5 Meerwaarde voor maatschappelijke uitdagingen 
 

De ketenaanpak en skillsinstrumenten van House of Skills dragen bij aan het terugdringen van de 

mismatch op de arbeidsmarkt. We stellen lager en middelbaar opgeleide werkenden en werkzoekenden 

in staat om zich om- en bij te scholen zodat zij hun talenten blijvend kunnen ontwikkelen en een 

passende en zinvolle baan kunnen verwerven. Daarmee verbeteren zij hun sociaal-economische positie 

èn dragen zij bij aan het herstel van de economie van Amsterdam. In dit hoofdstuk beschrijven we de 

huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, aan welke randvoorwaarden een beter functionerende 

onderwijs- en arbeidsmarkt moet voldoen en welke waarde wordt gecreëerd met de skillsbenadering.  

 

5.1 Groeiende ongelijkheid en impact op arbeidsproductiviteit 
Op de huidige arbeidsmarkt neemt de ongelijkheid toe. Mensen met vaardigheden in het omgaan met 

technologische veranderingen verdienen gemiddeld beter dan mensen die deze vaardigheden missen. 

Er is een discrepantie in kansen tussen hoog- en laagopgeleiden, tussen vaste werknemers en 

flexwerkers en tussen werkenden en nog-niet-werkenden. Mensen met een goed ontwikkelde skillsset, 

die zich daar bewust van zijn, kunnen zich aanpassen aan veranderende omstandigheden en zijn 

daardoor kansrijker in het vinden van nieuw werk. Al een aantal decennia is er iets aan de hand met de 

waarde van werk. De groei van de arbeidsproductiviteit vlakt al zo’n vijftien jaar af en de laatste jaren is  

er sprake van een verschuiving van arbeidsintensieve naar kapitaalintensieve investeringen. Zelfs tijdens 

de hoogconjunctuur was er sprake van stagnatie van arbeidsproductiviteit13. De Economische 

Verkenningen MRA 2020 stellen dat de arbeidsparticipatie, ook die van inwoners met een 

migratieachtergrond, in de MRA hoger is dan in de rest van Nederland. Dat laat onverlet dat er duidelijke 

verschillen zijn in werkloosheid en participatie tussen regio’s en groepen op de arbeidsmarkt. 

Hardnekkig zijn de lage participatie en relatief hoge werkloosheid onder laagopgeleiden. Dit 

onderstreept het grote belang van investeren in scholing voor deze groep; door werknemers, 

werkgevers, kennisinstellingen en overheden gedurende de hele arbeidslevensloop van een werknemer. 

De economie van Amsterdam heeft zich in het verleden weliswaar wendbaar en weerbaar getoond, 

maar meer dan ooit zullen investeringen in om- en bijscholing van groot belang zijn om de inclusiviteit 

van de arbeidsmarkt te waarborgen14. Gerichter opleiden in combinatie met werken, beter matchen en 

het duurzaam matchen van laag- en middelbaar opgeleide werkzoekenden op vacatures draagt bij aan 

het verbeteren van hun arbeidsmarkt- en inkomenspositie. 

 

 
13 CBS, 2019 
14 EVMRA, 2020 
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5.2 Ontschotten van onderwijs- en arbeidsmarktbeleid 
De Raad van State signaleerde al in haar reactie op de concept- Miljoenennota 201915 de scheidslijn 

tussen mensen die het goed voor elkaar hebben, gezond zijn en de juiste netwerken hebben en mensen 

die dat ontberen. Het is juist die laatste groep die onvoldoende toegang heeft, of in staat gesteld wordt, 

zich te ontwikkelen en daardoor een kwetsbare arbeidsmarktpositie heeft. Zij kunnen onvoldoende 

meebewegen met de skills die gevraagd worden. De toename van het aantal mismatches tussen vraag 

en aanbod op de arbeidsmarkt is zorgwekkend, temeer wanneer wordt bedacht dat het oplossen 

daarvan niet zonder meer plaatsvindt op de arbeidsmarkt. Post-initiële scholing wordt nog altijd gezien 

als een verantwoordelijkheid van werkgevers- en werknemers, iets wat niet meer past bij de huidige 

arbeidsmarkt met veelal kortere contracten, het verdwijnen van life long employment en de noodzaak 

tot intersectorale mobiliteit. De Raad van State merkt op dat er een nauwe verwevenheid is tussen de 

onderwijs- en arbeidsmarkt, dat schotten tussen deze beleidsterreinen verlaagd moeten worden, zodat 

een integrale en ontkokerde benadering kan worden bereikt. De bijdrage die House of Skills en haar 

partners leveren aan het ontwikkelen en toegankelijk maken van modulair verkort mbo-aanbod met 

waar nodig de combinatie van basis- en vakvaardigheden, maakt de verbinding tussen onderwijs- en 

arbeidsmarkt groter. Zo wordt het voor werkzoekenden mogelijk om als zijinstromer werk te vinden in 

de kraptesectoren.  

 

5.3 Opheffen fragmentatie en verknopen van budgetten 
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 

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.   

 

5.4 Waardetoevoeging in de ketenaanpak naar werk  

In de afgelopen 3 jaar is de basis voor een ketenaanpak naar werk gelegd. Door de opbouw van de 

community, de inzet van de skillsinstrumenten en de ontwikkeling van loopbaanpaden en 

Transferpunten voor zij-instromers heeft House of Skills waarde toegevoegd. Een overstap naar een 

andere sector is niet eenvoudig te maken en gaat meestal gepaard met aanvullende scholing. Het 

Transferpunt ondersteunt een loopbaanpad waarbij skills en motivatie in kaart worden gebracht en 

vervolgens gematcht worden met de arbeidsvraag. 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.  

 

 
15 Afdeling advisering Raad van State, reactie op de ontwerp-Miljoenennota 2019 
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Figuur 5: Waardetoevoeging House of Skills ketensamenwerking arbeidsmarkt 

 

Een van de eerste zij-instroomtrajecten volgens het model van de ketenaanpak was de pilot 

Apothekersassistenten, die in samenwerking met de brancheorganisatie van Apothekersassistenten 

(SBA) tot stand is gekomen. De pilot is inmiddels landelijk opgeschaald en meer dan 300 zijinstromers 

hebben hun weg gevonden naar werken in de apotheek. Voor deze ketenaanpak is door SEO een 

maatschappelijke kosten- en batenanalyse gemaakt16. Belangrijke winstpunten waren hogere 

arbeidsproductiviteit, een gevoel van welzijn omdat werkzoekenden geplaatst werden in functies waar 

zij beter pasten en door schaalvergroting werd het rendement vergroot. Dit leidde direct tot een positief 

financieel resultaat waarvan met name de werkzoekenden, de apotheker en de overheid profiteerden, 

voor het ROC was de uitkomst in eerste instantie budgettair neutraal.   

 

5.5 Meerwaarde voor Amsterdam 
Door de Covid 19-crisis en het grote aanbod van werkzoekenden (WW en WWB) is de samenwerking 

met de gemeenten, het Werkgeversservicepunt (WSP) en het Regionaal Werkcentrum (RWC) de 

afgelopen periode geïntensiveerd. Veel sectoren zijn nagenoeg stilgevallen waardoor een groot aantal 

werknemers, zzp’ers maar ook (mbo-)studenten, op zoek moeten naar werk in een andere sector. 

Daarvoor is de zogenaamde skillsrotonde met aansluitende loopbaanpaden ontwikkeld (figuur 5). 

Werkzoekenden kunnen kennismaken met verschillende beroepen die passen bij hun skills. House of 

Skills functioneert hierbij niet als eerstelijns uitvoeringsorganisatie, maar als een intermediaire 

organisatie die skillsinstrumenten, de ketensamenwerking, de skillscommunity en de benodigde kennis 

en kunde ter beschikking stelt. House of Skills schept de condities om werkzoekenden middels skills te 

matchen op vacatures en door de inzet van de ontwikkelde skillsinstrumenten schaal en versnelling te 

realiseren. 

  

 

 

 
16Maatschappelijke kosten- en batenanalyse pilot zijinstroom Apothekersassistenten, SEO, A. Heyma, 2020  
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Figuur 6: Rotonde en loopbaanpad 

5.6 Omgevingsanalyse  

De skillsgeoriënteerde onderwijs- en arbeidsmarkt is zowel een Europese, landelijke, als lokale opgave. 

In dit onderdeel beschrijven we de reikwijdte en impact van de skillsaanpak. 

 

5.6.1 Europees/Landelijk 

De Europese Commissie heeft ESCO ontwikkeld, een meertalige Europese classificatie van 

vaardigheden, competenties, kwalificaties en beroepen die relevant zijn voor de Europese onderwijs- en 

arbeidsmarkt. De ESCO-classificatie maakt onderdeel uit van de Europa 2020-strategie waarbij de 

Europese landen de verplichting hebben om deze classificatie te implementeren. House of Skills zocht in 

2018 contact met DG Employ en het ESCO-bureau in Brussel en vanaf dat moment heeft er een 

uitwisseling van kennis en ervaring plaatsgevonden. De algoritme-inrichting van het platform 

Mijnhouseofskills heeft in 2020, als een van de koplopers in Europa, een bijzondere erkenning van de 

Commissie ontvangen. We participeren in Europese stedennetwerken voor kennisuitwisseling en 

worden uitgenodigd om presentaties te geven.  

5.6.2 Landelijk 

Vanaf 2018 bouwen we samen met Eindhoven, Den Haag, Rotterdam en de SER aan het creëren van 

draagvlak bij de ministeries voor de transitie naar een meer op skills georiënteerde arbeidsmarkt en de 

noodzaak om te investeren in Leven Lang Ontwikkelen. Was loopbaanbegeleiding voor werkzoekenden 

in 2017 nog een novum, nu met de Regionale Mobiliteitsteam is het onderdeel van beleid. We werken 

samen met de regio Eindhoven aan de ontwikkeling van Passport4Work (een soort skillspaspoort) en 

met Rotterdam/Den Haag wisselen we ervaringen uit over Hallo Werk (een matchingssysteem voor 

werkzoekenden). De regio’s Groningen en Arnhem-Nijmegen maken inmiddels gebruik van de 

skillsinstrumenten en ketenaanpak van House of Skills en het UWV wil dit ook beschikbaar stellen aan de 

andere arbeidsmarktregio’s in Nederland. 

5.6.3 Metropoolregio Amsterdam 

Veel mensen die werken in Amsterdam wonen elders, veelal in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). 

De financiële crisis in 2008 zorgde voor grote werkloosheid in Lelystad. De huidige crisis zorgt voor groot 

banenverlies op Schiphol, en veel laag en praktisch geschoolde Amsterdammers hard treft. Denk aan de 

taxichauffeurs, de facilitair en cateringmedewerkers. De onderlinge verbondenheid in de arbeidsmarkt 

van de MRA is derhalve groot. House of Skills is van meet af aan ook een regionaal programma geweest, 

mede gefinancierd vanuit de Economie-portefeuille MRA. Momenteel rollen we de skillsinstrumenten en 
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de ketenaanpak ook uit in de arbeidsmarktregio’s in de MRA door de samenwerking met de 

Werkgeversservicepunten. Samen met het MRA-bureau ontwikkelen we de Human Capital Agenda 

Klimaatopgave en werkten we de zogenaamde Green Deals uit; concrete projecten die bijdragen aan het 

vergroten van de zijinstroom in de energiesector en circulaire economie.  

5.6.4 Amsterdam  

De projecten in deze aanvraag zijn tot stand gekomen omdat we de afgelopen 3 jaar in Amsterdam een 

robuuste skillscommunity van onderwijs, bedrijven en overheid bouwden. We hielden presentaties en 

conferenties over de skillsaanpak, investeerden in deskundigheidbevordering en organiseerden pilots, 

bijvoorbeeld het zij-instroomtraject Apothekersassistenten en monteurs Zonnepanelen.   

De afdeling Volwasseneducatie van de gemeente Amsterdam detacheert een medewerker naar House 

of Skills, zodat het verwerven van basis- en vakvaardigheden bij werkgevers, onderwijs, klantmanagers 

en adviseurs scherper op het netvlies staat. De afdeling Onderwijs, Jeugd en Zorg van de gemeente 

Amsterdam is actief betrokken bij de ontwikkeling van het Transferpunt Zorg en Welzijn. Samen met het 

Werkgeversservicepunt en Regionaal Werkcentrum Groot Amsterdam werken we aan het organiseren 

van zij-instroom van werkzoekenden naar verschillende kraptesectoren. Deze medewerkers zijn van 

meet af aan betrokken geweest bij de ontwikkeling van het Transferpunt Zorg en Welzijn en de 

loopbaanpaden in de techniek en bouw. Het ROC van Amsterdam heeft onlangs een Transferpunt Leven 

Lang Ontwikkelen ingericht; een intern organisatieonderdeel dat alumni aanzet om zich te blijven 

ontwikkelen en studenten met een gering arbeidsmarktperspectief verleidt om zich om te scholen. 

Diverse Amsterdamse bedrijven en de koepelorganisaties VNONCW-West en MKB Amsterdam zijn 

betrokken bij House of Skills. Soms heel praktisch als werkgever bij zij-instroomtrajecten of in de lobby 

voor de skillsaanpak. 

 

Hoofdstuk 6 Activiteiten: De werkpakketten  
De komende periode schalen we de combinatie van skillsinstrumenten en ketenaanpak verder op in 

skillslabs. Hierin worden de maatschappelijke context van de herstelagenda voor economisch herstel, 

relevante sectoren en de doelgroepen samengebracht. Om binnen deze context de skillsbenadering en 

de ketenaanpak naar werk door te ontwikkelen, en uit te rollen in de Amsterdamse netwerken. 

Bijvoorbeeld via Arbeidsmarkt Samenwerkingsnetwerk Techniek Groot Amsterdam (ASTA ), Vakschool 

Technische Installaties en geografisch. Bijvoorbeeld via de stadsdelen Nieuw-West en Zuidoost, het 

Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam of het Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam. 

We doen dit volgens de kenmerkende werkwijze van House of Skills: iteratieve vorderingen op basis van 

kennisontwikkeling, onderzoeksresultaten en ervaringen in de praktijk. We zoeken uit wat werkt door 

concreet met relevante en betrokken partners aan de slag te gaan die de verantwoordelijkheid voor de 

uitvoering op zich nemen. Ook bevragen we professionals en deelnemers op hun ervaringen. 

Verbeteringen leiden tot proof of concepts17, bewijs dat een werkwijze effectief is, die daarna worden 

opgeschaald. 

De oorspronkelijke doelgroepen van House of Skills waren werkgevers, werknemers en werkzoekenden 

met een WW-uitkering. De ervaringen van de afgelopen periode hebben aangetoond dat ook 

(mbo)studenten, werkzoekenden met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt en werkenden met een 

beperking baat hebben bij de skillsbenadering en ketenaanpak. In deze aanvraag verbreedt de aanpak 

 
17 * Een methode om de praktische haalbaarheid van een concept, idee, technologie of functionaliteit te bepalen. Dit door 
in de praktijk te demonstreren of het geschikt is voor een bepaald doel. 
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zich ook naar de meer kwetsbare doelgroepen. Bij de doorontwikkeling en uitrol ligt de focus op de 

ketenaanpak van werk naar werk voor kraptesectoren.  

We creëren in eerste instantie waarde en impact in de stadsdelen Nieuw-West en Zuidoost, waar een 

concentratie van laag- en middelbaar opgeleide kwetsbare groepen woont. Later volgen de andere 

gebieden zoals stadsdeel Noord. Ook daar bouwen we (analoog aan de skillsgerichte ketenaanpak) aan 

een procesarchitectuur waarin we professionals uit verschillende organisaties samenbrengen voor het 

creëren van een perspectief op werk voor de inwoners van deze stadsdelen. We zetten de ontwikkelde 

skillsinstrumenten in om de opstap naar betekenisvol werk mogelijk te maken.  

 

Afbeelding 7: De vier skillslabs  

Voor de uitvoering van deze aanpak richten we vier werkpakketten in:  

- Skillslab 1  Doorontwikkeling en uitrol 

- Skillslab 2   Zorg en Welzijn 

- Skillslab 3  Techniek en Bouw 

- Skillslab 4   Inclusieve arbeidsmarkt 

Leeswijzer skillslabs: in de volgende paragrafen worden de vier skillslab uitgewerkt in vier 

werkpakketten, werkpakket 5 is de organisatie van de uitvoering. Per skillslab wordt eerst een korte 

beschrijving van het skillslab gegeven. Daarna volgt een beschrijving van de projecten in het skillslab: het 

doel, de doelgroep, de activiteiten, de planning en de resultaten. Tevens worden de betrokken EFRO-

partners weergegeven. De eerstgenoemde partner is de trekker van het project. Tot slot worden alle 

samenwerkingspartners beschreven.  

 

 

6.1 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; 
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- 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-maat-

gemaakte aanbevelingen over beroepen, vacatures en opleidingen. Tevens wordt hierbij het 

instrumentarium geschikt gemaakt voor gebruik op een smartphone of tablet.  

 

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 skills-

based 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.  

Doelgroep Werkenden, werkzoekenden (ook met een afstand tot de arbeidsmarkt), HR-professionals  en 

werkgevers. 

Activiteiten 1. Verbeteren matching performance voor gebruikers (werkzoekenden/werkenden, 
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. 

Locatie en 

planning 

Deze activiteiten faciliteren en ondersteunen de werkpakketten 2, 3 en 4. De ontwikkeling is 

stedelijk, de uitvoering decentraal. 
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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 

Resultaat - Duurzame individuele loopbaantrajecten gebaseerd op skillsbenadering en een leven 

lang ontwikkelen. 

- Platform Mijnhouseofskills dat volledig functioneert op basis van een compleet en up-

to-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. 

EFRO-partners House of Skills, ditWERKt, TNO 

Samenwerkende 

partners 

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 

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.  

Doelgroep 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:  
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- 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). 

Activiteiten - 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; 

o 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. 

Locatie en 

Planning 

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:  
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- 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. 

Resultaat 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. 

EFRO partners House of Skills, Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN UAS), Luchtvaart Community Schiphol,  

Pantar, WPI Werkbrigade, ROC van Amsterdam/Flevoland, Hogeschool van Amsterdam 

Samenwerkings- 

partners 

TNO, Volandis, AWVN, Bouwend Nederland, Techniek Nederland, Wij Techniek, VNO/NCW, 

MKB NL, FNV, CNV, Eelloo, Paragin, ditWERKt, Passport4Work, Saxion, UWV. 

 

c. Future Skills project 

Doel ManpowerGroup wil een bijdrage leveren aan de uitrol van het skillsbased werken onder 

werkgevers. In 2021 start het future skills project waardoor de organisatie en de werkwijze van 

ManpowerGroup skillsbased wordt. De ervaringen worden goed gedocumenteerd en gedeeld 

met House of Skills. In 2022 wordt een pilot uitgerold waarbij op basis van de practices, deze 

dienstverlening wordt geïmplementeerd bij een of meerdere Amsterdamse werkgevers via het 

ManpowerGroup en House of Skills netwerk. Zo kunnen meerdere werkgevers overstappen op 

een meer inclusieve en diverse HR-strategie gebaseerd op skills, zodat er zoveel mogelijk 

mensen in de regio makkelijker kans maken op een baan. 

Doelgroep In principe wordt geen onderscheid meer gemaakt in doelgroepen, want daar wordt niet meer 

naar gekeken. De uitrol is bij Amsterdamse werkgevers.  

Doelgroepen worden in eerste instantie geworven via de verschillende ManpowerGroup 

wervingskanalen en via de activiteiten in werkpakketten 2, 3 en 4. Zodra bekend is wat 

hiervoor de beste wervingskanalen zijn, worden die geïmplementeerd bij werkgevers, in 

samenspraak met hun bestaande wervingskanalen en target doelgroepen. 

Activiteiten Inzet van wetenschappelijk geaccrediteerde gamified assessments ingezet als skills 

instrumenten, bijvoorbeeld gamification, situational judgment tests, video interviews en de 

skillsinstrumenten van House of Skills. Inzet van deze selectieprocessen stimuleert de 

diversiteit van de kandidaten. Daarnaast is er sprake van procesinnovatie door interne 

processen zo te organiseren dat zowel de eigen werving & selectie afdeling overgaat op een 

HR-strategie o.b.v. skills. Ook de rest van de keten zal mee moeten in deze transitie zoals de 

hiring managers, en voor alle leidinggevenden zullen de prestatiegesprekken worden gevoerd 

o.b.v. skills. Het treft de gehele organisatie, van sollicitant tot algemeen directeur. 
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ManpowerGroup: implementatie, externe activiteiten (2021) 

- Geleerde lessen formuleren uit implementatie organisatie Manpowergroup. 

- De kinderziektes halen uit deze manier van werven en selecteren.  

- Reflecteren. 

- Benchmarks & controles: dat wat we doen, werkt het?  

Pilot bij Amsterdamse klanten van ManpowerGroup of House of Skills (2022) 

- Uit handen nemen van het onderzoek intern bij de opdrachtgever (interviews met 

verschillende lagen), bouwen van framework, dit vertalen met de mogelijkheden binnen 

een assessment partij (welke testen worden ingezet). 

- Het opnieuw inrichten van de recruitmentprocedure. 

- Communicatie en changemanagement. 

- Alle implementatie activiteiten zoals het trainen van de hiring managers, recruiters, sr. 

Management, functies opnieuw inrichten met kijk op welke skills per functie nodig zijn 

etc. 
- Nazorg (testen en benchmark). 

Locatie en planning De activiteiten vinden plaats bij Amsterdamse werkgevers. 

2021:  

- 1 mei live future skills project binnen ManpowerGroup corporate recruitment. 

- Na 6 maanden eerste benchmarks gereed.  

2022:  

- ManpowerGroup als showcase,  

- Start pilot Amsterdamse bedrijven. 

Resultaat Dit skillslab draagt zowel bij aan herstel en ontwikkelt een aanpak/werkwijze die kan worden 

opgeschaald en structureel bijdraagt aan de stad Amsterdam. ManpowerGroup als grote 

arbeidsmarktintermediair kan een leidende rol nemen in deze arbeidsmarkttransitie naar skills 

denken en werven. Deze aanpak/werkwijze kan als best practice worden ingezet bij het 

netwerk van ManpowerGroup, House of Skills en de partners.  

- Amsterdamse bedrijven meenemen in de skillsbased arbeidsmarkttransitie: learnings 

delen met de markt. Te bepalen aan de hand van resultaten implementatie 

ManpowerGroup. 

- Ontwikkelen skillsprofielen (afhankelijk van grootte bedrijf). 

- Medewerkers getraind van opdrachtgever(s) (afhankelijk van grootte bedrijf). 

EFRO partner ManpowerGroup, House of Skills. 

Samenwerkings-

partners 

ManpowerGroup labels, Assessment partij(en), sollicitanten en huidige medewerkers van 

bedrijven, opdrachtgevers ManpowerGroup en netwerk van House of Skills, de MVO 

initiatieven van ManpowerGroup. 

d. Skillstrainingen voor klantmanagers adviseurs HR-professionals, werkzoekenden en werkgevers 

Doel Skillsbased trainen levert een bijdrage aan het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt 

voor verschillende doelgroepen. Door werkgevers (betrokken bij werkpakket 2 en 3), 

klantmanagers van WPI, adviseurs van UWV, pr0fessionals in de stadsdelen en 

werknemers/werkzoekenden inzicht te geven hoe vanuit een skillsbenadering naar vacatures, 

beschikbare kandidaten en loopbaanpaden kan worden gekeken, wordt mobiliteit op 

arbeidsmarkt en kansen voor verschillende doelgroepen op de arbeidsmarkt vergroot.  

De training voor HR-professionals zorgt voor het in gang zetten van het proces naar een meer 

skillsgerichte benadering.   

Doelgroep De training is beschikbaar voor diverse doelgroepen: 
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-  Professionals die werken bij samenwerkingspartners en geïnteresseerde partijen 

zoals WPI, WSP, werkbrigade, uitzendbureau en RWC. 

- HR-professionals bij werkgevers.  Deze professionals werken met zeer diverse 

doelgroepen: jongeren, ouderen (55+), uitkeringsgerechtigden (bijstand en WW), 

laagopgeleiden, mbo.  

- Uitkeringsorganisaties en werkgevers die behoefte hebben aan instrumenten en 

wegen om uitkeringsgerechtigde, en met ontslag bedreigden, van werk naar werk te 

begeleiden. 

Activiteiten De training voor professionals gaat in op de beschikbare skillsinstrumenten De Paskamer,  

Mijnhouseofskills en het Skillspaspoort.  Er wordt aansluiting gezocht bij het dagelijks werk van 

de professionals. Vervolgens wordt bekeken in hoeverre al vanuit een skillsbenadering wordt 

gewerkt en waar nieuwe inzichten en inzet van instrumenten kan worden aangereikt.   

Locatie en planning Deze activiteiten faciliteren en ondersteunen de werkpakketten 2, 3 en 4 (zie ook toelichting 

doelgroep). De ontwikkeling is stedelijk, de uitvoering decentraal. 

Januari tot en met december 2022:  
- Trainen professionals genoemde organisaties in de regio, in samenwerking met 

partijen plan van aanpak opstellen voor vervolg. 
April 2021 – maart 2023:  

- Het geven van online skillsbased sollicitatietrainingen voor minimaal 250 

werkzoekenden. 

Resultaat Het uitvoeren van 100 trainingen aan HR-professionals van bedrijven, onderwijsinstellingen, 

relevante uitvoeringsorganisaties zoals WPI, WSP, UWV, RWC en adviseurs in de stadsdelen 

Nieuw-West en Zuidoost. De feedback vanuit de trainingen zijn input voor het 

gebruiksvriendelijker maken van de skillsinstrumenten en het verbeteren van de 

procesinnovatie. 

EFRO partner CNV/James, Hogeschool van Amsterdam, House of Skills. 

Samenwerkings-

partners 

FNV, werkgevers (o.a. werkgevers betrokken bij Transferpunt Zorg en Welzijn en de 

loopbaanpaden Techniek en Bouw, Volandis, Schiphol, WPI gemeente Amsterdam, WSP RWC 

en UWV. 

 

e. Routeplanner loopbaanpaden en ketensamenwerking 

Doelen  Door House of Skills is een routeplanner ontwikkeld: via ketensamenwerking loopbaanpaden 

naar werk. Bestaande processen en skillsinstrumenten en diensten van House of Skills worden 

zodanig vervlochten dat bestaande instituties maximaal kunnen profiteren van de 

meerwaarde van de skillsbenadering. De routeplanner biedt de klantmanager of HR-

professional een eenduidig inzicht voor de verschillende klanttypen. Per pilot/arrangement 

worden de specifieke klantprofielen in beeld gebracht en worden loopbaanpaden 

geselecteerd, afhankelijk van problematiek, aantrekkelijkheid voor de klanten en prioriteiten. 

Met de routeplanner beschikt de klantmanager over de juiste en actuele beslisinformatie 

omtrent de benodigde ketensamenwerking, zodat de werkzoekende zo succesvol mogelijk 

stappen kan zetten. 

Doelgroep Werkgevers, klantmanagers en adviseurs van WPI, WSP-Groot Amsterdam en RWC Groot 

Amsterdam. 

Activiteiten - In kaart brengen generiek loopbaanpad en klantprofielen op basis van de ervaringen 
binnen House of Skills. 

- Ontwikkeling toolbox als fysiek/digitaal spel dat kan worden ingezet in de trainingen. 
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- Pilot met verschillende loopbaanpaden met 6 verschillende 

werkzoekenden/scholieren vanaf 16 jaar. Door het vraagstuk vanuit de driehoek 

studenten - scholen – werkgevers te gaan benaderen met skills als focus, wordt het 

mogelijk de talenten en kansen van de werkzoekende te ontsluiten. 

- Analyse resultaten pilot en doorontwikkeling. 

Locatie en planning Planning:  
Juni 2021 

- In kaart brengen van de ervaringen binnen House of Skills.  
- Ontwikkeling dummy toolbox als fysiek/online spel (gebruik door een groep via online 

workshops), mede te gebruiken bij House of Skills trainingen. 
November 2021 

- Ontwikkeling pilot met 6 verschillende typen werkzoekenden/schoolverlaters.  
Maart 2022 

- Analyse pilotresultaten en doorontwikkeling toolbox. 

Resultaat De routeplanner: 

1) Geeft een overzicht van de verschillende loopbaanpaden die onder andere in de 

Transferpunten worden ontwikkeld voor verschillende klantprofielen en draagt 

daarmee bij aan het in kaart brengen van de (financiële aantrekkelijkheid en barrières 

van) loopbaanpaden vanuit perspectief van de werkzoekende/schoolverlater.   

2) Dient als tool voor ketenpartners om (ook in werksessies/trainingen) inzicht te 

geven in het stakeholdersveld, de onderlinge afhankelijkheidsrelaties, risico’s in de 

ketensamenwerking en mogelijke strategieën om hiermee om te gaan. 

50 in routeplannen meewerkende arbeidsmarktpartners. 

EFRO Partners Hogeschool van Amsterdam, PlaytoWork en House of Skills. 

Samenwerkings-

partners 

James/HR Experts, WSP, WPI, RWC, UWV, latende werkgevers in krimpsectoren.  

 

6.2 Werkpakket 2 Skillslab Zorg en Welzijn  

Vanwege de coronacrisis is House of Skills versneld de uitvoering van o.a. het Transferpunt Zorg en 

Welzijn gestart. Daar waar de focus voor de recessie op de werkenden en werkgevers lag, verschuift deze 

nu nadrukkelijk verbreed naar de doelgroep (toekomstig) werkzoekenden en de kwetsbare doelgroep. 

Wel blijven de lager- en middelbaar opgeleiden centraal staan omdat zij moeite hebben om de opstap 

naar de arbeidsmarkt te vinden. Daarnaast is het de verwachting dat deze doelgroep het extra moeilijk 

zal krijgen in de huidige crisis en dat inclusiviteit op de arbeidsmarkt door het grote aanbod van hoger 

opgeleiden, en de daarbij behorende verdringingseffecten, onder druk komt te staan.  

Transferpunt Zorg en Welzijn gaat niet alleen om het effectief toeleiden van mensen naar zorg en welzijn, 

maar is ook een instrument- en procesinnovatie en ketensamenwerking. 
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Afbeelding: van een krimpsector, via Transferpunt Zorg en Welzijn naar werken in de zorg en welzijn 

De activiteiten in het werkpakket skillslab Zorg en Welzijn dragen bij aan verschillende onderdelen en 

processen van loopbaanpaden naar zorg en welzijn. De totale kosten van dit skillslab zijn € 202.344 en 

omvat drie projecten: 

a. Werving werkgevers en werkzoekenden Transferpunt Zorg en Welzijn 
Doelen  Het aantrekken van zowel vertrekkende medewerkers uit de getroffen Covid-19 sectoren 

als werkzoekenden uit o.a. de stadsdelen voor de krapte sector Zorg en Welzijn. Deze 

geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij het Transferpunt Zorg en Welzijn voor een 

(omscholings-)traject zonder omscholing in de nieuw sector.  Er is grote behoefte aan 

zorgmedewerkers, met name op niveau mbo 3 en 4. Vanwege de huidige overbelasting en 

de vergrijzing zullen deze tekorten verder toenemen. Daarom slaan we de handen ineen 

vanuit een alliantie (latende werkgevers, LCS, RWC, UWV, WSP, Sigra, opleiders en 

ontvangende werkgevers) om zij-instromers vanuit de krimpsectoren aan te trekken voor 

werken in de zorg of welzijn.  

Voor duurzame instroom is het van belang dat er een goede match is tussen vraag en 

aanbod. Een goede match komt tot stand door o.a.: 

- Informatie over de skills die gevraagd worden voor werken in deze sector; 

- Duur van het omscholingstraject, de loopbaankansen en de vergoedingen; 

- Communicatiestrategie om de juiste doelgroep aan te boren; 

- Goede arbeidsmarktcommunicatie (informatiebijeenkomsten om 

geïnteresseerden goed te informeren over de verschillende 

opleidingsmogelijkheden en de verschillende functies binnen de sector.  

Doelgroep Werkgevers uit krimpsectoren (horeca, luchtvaart, hospitality, retail en cultuur) die hard 

getroffen zijn door Covid-19 en waar medewerkers boventallig worden.  

Werkzoekenden die worden geworven via het Regionaal Werkcentrum Amsterdam Groot 

Amsterdam, WSP Groot Amsterdam, UWV, Luchtvaart Community Schiphol, via de 
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Ontwikkel- en Werkvloer in de stadsdelen en mbo-studenten en alumni die zich willen 

omscholen via het ROC van Amsterdam. 

Activiteiten Werving door: 

- Inzet van skillsinstrumenten de Zorgscan, De Paskamer en Mijnhouseofskills (zie 

werkpakket 1) zodat zowel werkgevers al werkzoekenden inzicht krijgen in de 

overstapmogelijkheden naar zorg en welzijn. 

- Via communicatiemiddelen (brochures, website, nieuwsbrieven) 

Organiseren informatiebijeenkomsten voor: 

- Latende werkgevers Luchtvaart Community Schiphol. 

- Latende werkgevers Regionaal Werkcentrum. 

- Werkzoekenden UWV,WSP en stadsdelen. 

Locatie en planning De activiteiten vinden plaats in Amsterdam, waaronder de stadsdelen voor het werven van 

Amsterdammers. De activiteiten gericht op werkgevers kunnen ook buiten Amsterdam 

plaatsvinden voor het werven van Amsterdamse werknemers die hun baan verliezen. 

Uitvoering van april 2021 tot april 2023. De aanpak is reeds ontwikkeld en is gereed voor 

uitvoering. 

Resultaat 50 personeel latende werkgevers in Amsterdam en omgeving (Schiphol) zijn: 

- Zich bewust van de mogelijkheden voor vertrekkende medewerkers om zich om te 

scholen naar een functie in zorg en welzijn; 

- Financiële mogelijkheden voor vertrekkende medewerkers en ontvangende 

werkgevers zijn bekend. 

20 bedrijven nemen deel in de activiteiten het Transferpunt Zorg & Welzijn voor 

loopbaanbegeleiding, werving en matching. 

800 geïnteresseerden zijn: 

- Zich bewust van de mogelijkheden in zorg of welzijn en kunnen zich gericht 
oriënteren door het gebruik van de Zorgscan. 

Voor de sector wordt: 
- Duurzaam instroom gerealiseerd; 
- Ketensamenwerking van partners gebundeld, waardoor impact verhoogd wordt. 

EFRO-partners Nieuwzorg, House of Skills. 

Samenwerkings-

partners 

Sigra, James/CNV, Gemeente Amsterdam (afdeling OJZ, WPI,  Regionaal Werkcentrum 

Groot Amsterdam, WSP Groot Amsterdam, stadsdelen Nieuw-West en Zuidoost) 

Luchtvaart Community Schiphol,  FNV, UWV, ROC van Amsterdam/Flevoland. 

b. Transferpunt Zorg en Welzijn en instapprogramma Slotervaart 

Doelen  Door geïnteresseerden die in zorg of welzijn willen werken beter te matchen op de 

benodigde skills zorgen we voor een kwantitatieve en kwalitatieve duurzame instroom. 

Het Transferpunt Zorg en Welzijn biedt loopbaanpaden aan waar werkzoekenden en 

werkgevers gematcht worden door inzet van de skillsinstrumenten Zorgscan, De Paskamer 

en Mijnhouseofskills. Loopbaancoaching vormt de verbindende schakel.  

Door de toenemende personeelstekorten als gevolg van hoge werkdruk, hoog verzuim 

door corona, grote uitstroom en vergrijzing, worstelen zorginstellingen met hun 

begeleidings-capaciteit om zij-instromers in te werken. Daarnaast is er behoefte aan meer 

praktisch ingerichte oriëntatie, een simulatie van het werk, om potentiële zij-instromers te 

laten ervaren hoe werken in zorg en welzijn er daadwerkelijk uitziet en welke keuzes er zijn.  

Samen met opleiders en werkgevers(-organisaties) zetten we in het voormalige 

Slotervaartziekenhuis een praktisch instapprogramma op. Dit alles vanuit het perspectief 
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van zowel de ‘nieuwkomer’ alsook nuttig voor medewerkers die zich willen oriënteren op 

een nieuwe stap in hun loopbaan binnen de sector en zo behouden blijven voor de sector.  

Doelgroep Zij-instromers: 

- Die een carrièreswitch willen maken; 

- Vanuit de krimpsectoren (hospitality, cultuur, luchtvaart, horeca, retail). 

- Vanuit een uitkering WWB of WW; 

- Studenten die een overstap willen maken naar een andere studie; 

- Werkzoekenden vanuit de stadsdelen. 

Werkgevers in de sectoren Zorg en Welzijn. 

Activiteiten Inzet van skillsinstrumenten De Zorgscan, De Paskamer en Mijnhouseofskills (zie 

werkpakket 1) zodat zowel werkgevers als werkzoekenden inzicht krijgen in de 

overstapmogelijkheden naar zorg en welzijn en opleiders gericht een verkort 

scholingstraject aan kunnen bieden. 

De volgende activiteiten voor deelnemers: 

- Loopbaancoaching; 

- Informatiebalie (zorgfuncties en opleidingen); 

- Informatiebijeenkomsten; 

- Instapprogramma; 

- Lessen in basisvaardigheden (rekenen, taal en digitale vaardigheden); 

- Praktijklessen; 

- Kennis maken met Zorg en Techniek (domotica, ICT, VR-brillen); 

- Matchingsdagen met werkgevers met ondersteuning van een zorgmakelaar. 

Locatie en planning Slotervaartziekenhuis, stadsdeel Nieuw-West, locaties van de werkgevers kunnen ook 

buiten Amsterdam liggen. 

Uitvoering van april 2021 tot april 2023. De aanpak is reeds ontwikkeld en is gereed voor 

uitrol. 

Resultaat 400 mensen begeleid naar instapprogramma. 

300 mensen duurzaam gematcht en toegeleid naar zorg en welzijn in Amsterdam.  

Verminderen van de mismatch in de sector. 

Bijdrage leveren aan duurzaam instroom voor de sector (verhogen van 

opleidingsrendement doordat instapprogramma’s gekoppeld zijn aan leerwerktrajecten 

(ontvangende werkgevers). 

EFRO-partners Nieuwzorg, Sigra, James/CNV, House of Skills 

Samenwerkings-

partners 

Gemeente Amsterdam (OJZ en WPI), Regionaal Werkcentrum Groot Amsterdam, 

Werkgeverservicepunt Groot Amsterdam, ROC van Amsterdam/Flevoland, UWV, 

werkgevers in Zorg en Welzijn t.w. Amstelring, Ons Tweede Thuis, Lassus, Tzorg, 

Amsterdam UMC, Cordaan, Levvel, Evean, Stichting Bedrijfsfonds Apotheken, ROC Nova 

College, ROC TOP, Inholland, Hogeschool van Amsterdam. 

 

c. Verkort en modulair opleiden voor de zorg 

Doelen  Omscholing en training is een belangrijk onderdeel voor werken in zorg en welzijn. Door de 

inzet van de skillsinstrumenten ontstaat een meer nauwkeurig beeld welke scholing en 

training nodig is om een functie te vervullen. Verkort en modulair onderwijs maakt het 

mogelijk om een zij-instromer sneller te kwalificeren, bijvoorbeeld mbo- en hbo-opleiding 

verpleegkundige, apothekersassistente en doktersassistenten. Zoveel mogelijk wordt 

gebruikt van rijks bekostigd onderwijs. 
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Doelgroep Werkzoekenden geworven via personeel latende werkgevers, het Regionaal Werkcentrum 

Amsterdam Groot Amsterdam, WSP Groot Amsterdam, UWV, Luchtvaart Community 

Schiphol, via de Ontwikkel- en Werkvloer in de stadsdelen en mbo-studenten en alumni die 

zich willen omscholen via het ROC van Amsterdam. 

Activiteiten - Inzet van de skillsinstrumenten Zorgscan, De Paskamer, Mijnhouseofskills en 

Skillspaspoort (zie werkpakket 1). 

- Vraag, opleiding en aanbod voor zorg- en welzijnssector beter op elkaar laten 

aansluiten en bij moeten dragen aan het economische herstel voor de regio 

Amsterdam.  

- Voorbereiden op perspectief op werk door het geven van cursussen basis-

vaardigheden (rekenen, taal en digitale vaardigheden). 

- Het verhogen van opleidingsrendement doordat mensen bewust kiezen voor de juiste 

sector met passend onderwijs (instrumenten Transferpunt Zorg en Welzijn en door het 

volgen van een instapprogramma). 

- Het verhogen van opleidingsrendement doordat opleidingen gekoppeld zijn aan 

leerwerkovereenkomsten (deelnemers van instapprogramma’s worden door middel 

van matchingsdagen gekoppeld aan werkgevers) en de rol van de zorgmakelaar. 

- Het mogelijk maken voor studenten in het Slotervaartziekenhuis (coronaproof) 

praktijklessen te volgen.  

- Instap en maatwerkprogramma’s aanbieden die gekoppeld zijn aan deelcertificaten.  

- Het realiseren van flexibele instroommomenten.  

- Door de ketensamenwerking een innovatief en integrale opleidingsvisie voor de 

sector en regio realiseren. 

- Het inzetten van specifieke programma’s voor zijinstromers draagt bij aan leven lang 

ontwikkelen bij de inwoners van Amsterdam. 

Locatie en 

planning 

De opleidingen vinden plaats in Amsterdam. 

De uitvoering loopt van april 2021 tot april 2023.  

Resultaat 300 mensen zijn opgeleid, waarvan 400 mensen in een instapprogramma voor de sector Zorg 

en Welzijn via een verkort en modulair opleidingsaanbod met flexibele instroommomenten. 

30 werkgevers zijn aangesloten bij het Transferpunt Zorg en Welzijn. 

EFRO partners ROC van Amsterdam, Sigra. 

Samenwerkings-

partners 

ROC TOP, ROC Nova college, Hogeschool van Amsterdam, Inholland, werkgevers betrokken 

bij het Transferpunt Zorg en Welzijn (zie 2a), House of Skills. 

 

 

6.3 Werkpakket 3 Skillslab Techniek en Bouw  

Met het skillslab Techniek en Bouw ondersteunt House of Skills de verwezenlijking van de 

energietransitie, een circulaire economie en de bouwopgave in Amsterdam door succesvolle zij-

instroom te realiseren naar banen in de technische sectoren inclusief de bouwsector. House of Skills 

participeert hiervoor onder andere in het netwerk van ASTA (Arbeidsmarkt Samenwerkingsnetwerk 

Techniek Amsterdam). Om deze doorontwikkeling te realiseren zijn 4 projecten uitgewerkt binnen dit 

werkpakket en bedragen in totaal € 287.291 aan kosten. 
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Afbeelding 9: Van krimpsector naar werken in de Techniek & Bouw 

 

a. Loopbaanpaden naar werken in de Techniek en Bouw 

Doelen  We zetten een geïntegreerde ketenaanpak op voor het realiseren van loopbaanpaden naar 

technische en bouwsector gerelateerde beroepen. De inzet van skillsinstrumenten zorgt 

voor een meer nauwkeurige match en daarmee een duurzame zij-instroom. 

Een effectieve netwerkstructuur (ASTA) van sociale partners (werknemers- en werkgevers-

organisaties) en (semi-)publieke partijen (zoals Gemeente Amsterdam, onderwijs-

instellingen (waaronder de nieuwe BouwAcademy Diemen) met een praktische en 

doelgerichte manier van werken draagt bij aan het realiseren van deze ambitie en borgt 

een duurzame en kwalitatief goede samenwerking tussen deze partners.  

De inhoudelijke hoofddoelen zijn: 

- 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). Het gaat om banen gerelateerd aan de klimaatambities en de 

energietransitie;  

- Behouden en versterken van vakmanschap, talentontwikkeling met 

gebruikmaking van het aanbod vanuit de bouw- en installatiesector;  

- Verzamelen en verspreiden relevante data en analyses over de technische 

arbeidsmarkt in Groot Amsterdam. 

Het project omvat het gehele proces van werving, instroom, oriëntatie, matching, 

opleiding en plaatsing. Dit biedt zij-instromers de mogelijkheid om zich op basis van skills 

te oriënteren of werken in de techniek of bouw een kansrijk loopbaanperspectief is.  
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Doelgroep De werving van kandidaten loopt enerzijds via de personeel latende werkgevers, met name 

bedrijven binnen de luchtvaart en evenementensector. De vertrekkende werknemers die 

naar een nieuwe werkgever in de techniek worden geleid met:   

- Enkel een technische affiniteit; 

- Technische achtergrond of ervaring en 

- Zowel technische achtergrond en ervaring. 

Daarnaast worden kandidaten geworven via het WSP, RWC en de stadsdelen. 

Geïnteresseerden worden geworven uit verschillende kanalen: 

- Personeel latende werkgevers vanuit Schiphol (door middel van 

informatiebijeenkomsten en gesprekken); 

- Personeel latende werkgevers (MKB)  aangesloten bij Regionaal Werkcentrum 

Amsterdam (door middel van informatiebijeenkomsten en gesprekken); 

- UWV/WSP (klantmanagers en vacaturesite); 

- Communicatiekanalen (social media, websites, kranten en bestaande campagnes 

zoals #doorbouwers (vanuit Bouwend Nederland), ‘De Techniek achter Nederland’ 

(van Techniek Nederland) en communicatiekanalen van Gemeente Amsterdam).  

- Strategisch communicatiecampagne in samenwerking met Gemeente 

Amsterdam, het Regionaal Werkcentrum Groot Amsterdam en de O&O-fondsen.  

Activiteiten Inzet van de skillsinstrumenten Techniekscan, De Paskamer, Mijnhouseofskills en 

Skillspaspoort (zie werkpakket 1). 

- Het ontwikkelen en positioneren van een online- instrument (Techniek en 

Bouwscan) dat in de eerste fase van oriëntatie een bijdrage levert aan een positief 

imago van werken in techniek en bouw bij potentiele zij-instromers en tevens 

structuur geeft aan ‘de landing’ van zij-instromers in techniek en bouw. Hierbij 

hoort ook een wervingscampagne, zodat werkzoekenden en geïnteresseerden in 

de techniek en bouw op een effectieve manier naar de Techniek- en Bouwscan 

worden geleid. 

- Identificeren arbeidspotentieel en verdwijnende functieprofielen bij personeel 

latende bedrijven. 

- Identificeren/skillsbased maken van deze functies. 

- Skillsbased maken van openstaande vacatures bij personeel vragende bedrijven. 

- Matchen op basis van De Paskamer, loopbaan- en matchingsgesprekken. 

Loopbaancoaching levert een belangrijke bijdrage in de ondersteuning van 

werkenden en werkzoekenden anders naar hun skills te kijken. Tijdens de 

loopbaangesprekken wordt gebruikt gemaakt van de ontwikkelde instrumenten; 

De Paskamer, het platform Mijnhouseofskills en de branche expertise vanuit de 

technische opleidings- en ontwikkelfondsen. 

- Definiëren scholingsbehoefte. 

- Uitvoeren scholingsbehoefte. 

- Matchingsdagen met werkgevers. 

Locatie en planning De activiteit wordt uitgevoerd in Amsterdam op locatie bij de betrokken werkgevers of 

opleiders. 

Start en uitvoering in 2021 en 2022. 

Resultaat - Structurele samenwerking in de arbeidsmarktketen richting Techniek en Bouw. 

- Geteste ketensamenwerking met mogelijkheid tot opschaling. 

- 20 bedrijven minimaal nemen deel in de loopbaanpaden Techniek en Bouw. 

- 750 ingevulde Techniekscans.  
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- 200 nieuwe kansrijke instroomtrajecten (vacatures) in de sectoren Techniek en 

Bouw. 

- 50 zijinstromers intensief begeleid. 

- 200 nieuwe instromers in de sectoren Techniek en Bouw. 

EFRO partners Crossover, House of Skills. 

Samenwerkings-

parnters 

ASTA, Alliander, TenneT, Feenstra, TataS teel, Bonarius, Luchtvaart Community Schiphol, 

Techport IJmond, KLM, James, UWV, Regionaal Werkcentrum Groot Amsterdam, 

Werkgeversservicepunt Groot Amsterdam, ROC van Amsterdam/Flevoland, Vakschool 

Technische Installaties, InstallatieWerk NH, Bouwend Nederland, Techniek Nederland, Wij 

Techniek, A+O Metalektro, OOM. 

 

b. Instapprogramma: Oriëntatie, plaatsing en opleiding - ontdek Techniek & Bouw 

Doelen  Door toenemende tekorten als gevolg van hoog verzuim en uitstroom, vergrijzing, hoge 

werkdruk en corona, hebben technische werkgevers grote problemen met hun 

begeleidingscapaciteit om zij-instromers in te werken. Hierdoor worden onvoldoende 

mensen opgeleid om de tekorten voor het werk in de energietransitie, (circulaire) bouw 

strategisch aan te pakken. Ook is de uitstroom tijdens te opleiding hoog als gevolg van een 

gebrek aan begeleidingscapaciteit en een slechte matching. Essentieel bij het slagen van 

werk-naar-werk trajecten is het goed aansluiten (en aanwakkeren) van affiniteit bij 

potentiële kandidaten. Om een duurzame match te maken is daarom een instapprogramma 

essentieel. Het gaat erom dat (potentiële) zij-instromers zich kunnen oriënteren op een baan 

(of opleiding) in techniek en bouw. Een laagdrempelig fysiek en digitaal 

centrum/informatiepunt dat informeert over relevante opleidingen, op banen (en vacatures) 

en kandidaten de kans geeft om een kijkje te nemen op de werkvloer. Zodat ze kunnen zien 

hoe het werk in de techniek en bouw is, en of het iets voor hen is. 

Doelgroep De werving van kandidaten loopt enerzijds via personeel latende werkgevers met name 

bedrijven binnen de luchtvaart en evenementensector. De vertrekkende werknemers die 

naar een nieuwe werkgever in de techniek worden geleid met:   

- Enkel een technische affiniteit; 

- Technische achtergrond of ervaring en 

- Zowel technische achtergrond en ervaring. 

Daarnaast worden kandidaten geworven via het WSP, RWC en de stadsdelen. 

Geïnteresseerden worden geworven uit verschillende kanalen: 

- Personeel latende werkgevers vanuit Schiphol (door middel van 

informatiebijeenkomsten en gesprekken); 

- Personeel latende werkgevers (MKB)  aangesloten bij Regionaal Werkcentrum 

Amsterdam (door middel van informatiebijeenkomsten en gesprekken); 

- UWV/WSP (klantmanagers en vacaturesite); 

- Communicatiekanalen (social media, websites, kranten en bestaande campagnes 

zoals #doorbouwers (vanuit Bouwend Nederland), ‘De Techniek achter Nederland’ 

(van Techniek Nederland) en communicatiekanalen van Gemeente Amsterdam).  

Strategisch communicatiecampagne in samenwerking met Gemeente Amsterdam, het 

Regionaal Werkcentrum Groot Amsterdam en de O&O-fondsen.  

Activiteiten Inzet van de skillsinstrumenten Techniek- en Bouwscan, De Paskamer, Mijnhouseofskills en 

Skillspaspoort (zie werkpakket 1) 

- Loopbaancoaching; 
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- Informatiebijeenkomsten/carrousel (kan ook digitaal worden georganiseerd); 

- Instapprogramma; 

- Praktijklessen op locatie; 

- Matchingsdagen met werkgevers. 

Locatie en planning De activiteiten worden uitgevoerd in Amsterdam, bij betrokken werkgevers en/of opleiders. 

Start en uitvoering vinden plaats in 2021 en 2022. 

Resultaat - 300 mensen volgen het instapprogramma waarvan 200 duurzaam toeleiden 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 op een nieuwe 

loopbaan (in een vakgebied waar nu én in de toekomst veel arbeidskrachten nodig 

zijn) . 

- Geïnteresseerden worden bewust van de mogelijkheden in techniek en bouw. 

- Geïnteresseerden kunnen zich oriënteren. 

- Meer mensen aantrekken voor de sector Techniek en Bouw. 

- Bijdrage leveren aan duurzaam instroom voor de sector (verhogen van 

opleidingsrendement doordat instapprogramma’s gekoppeld zijn aan 

leerwerktrajecten (ontvangende werkgevers).  

- Fysieke locatie promoten sector (Techniek en Bouwsector op een aantrekkelijke 

manier laten zien). 

- Promotie opleidingen verhogen van arbeidsmarktperspectief voor inwoners van 

Amsterdam in een sector die past bij de ambities van de gemeente Amsterdam: om 

een voorloper te zijn op het gebied van de energietransitie en (circulaire) bouw zijn 

voldoende gemotiveerde arbeidskrachten nodig, dit is één van de manieren om dit 

doel te bereiken. 

EFRO partners Crossover, House of Skills. 

Samenwerkings-

partners 

Vakschool Technische Installaties, ROC van Amsterdam/Flevoland, ROC Nova College, 

Techport IJmond, Installatiewerk NH, Bouwend NL, Techniek NL, Wij Techniek, 

Bouwmensen, Crossover, ManpowerGroup, Werkgevers (Tata Steel, Alliander, TenneT, 

Feenstra, Bonarius), Gemeente Amsterdam, Regionaal Werkcentrum Groot Amsterdam, 

WSP Groot Amsterdam, UWV, BouwAcademy Diemen. 

 

c. Banen voor de buurt - Energietransitie Nieuw-West i.s.m. Oranje Energie 

Doelen  De gemeente Amsterdam schat in dat voor 20% van de woningen All Electric de beste optie 

is, ook in stadsdeel Nieuw-West. Oranje Energie start een campagne om in 2021 1000 

Amsterdamse woningen te vinden die van het gas af willen. Woningbouwcorporatie 

Rochdale wil hieraan bijdragen. Om een woning aardgasvrij te maken is 100 uur werk nodig 

door verschillende vakmensen (communicatiepersoon, technisch adviseur, E-monteur, G-

monteur, installateur). Het zijn laag- en hooggekwalificeerde taken op mbo-niveau. Van 

deze taken worden skillsprofielen gemaakt zodat het voor werkzoekenden zonder opleiding, 

en met een afstand tot de arbeidsmarkt in Nieuw-West, mogelijk wordt om via een opstap 

van leren en werken een bijdrage te leveren. ASTA levert een bijdrage aan de 

loopbaanpaden (zie 3a en 3b). 

Doelgroep Werkzoekenden Amsterdammers in Nieuw-West. De werving vindt plaats via het WSP en 

RWC Groot Amsterdam, Startpunt Nieuw-West, de Ontwikkel- en Werkvloeren en de 

buurtcampussen. 
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Locatie en planning De activiteiten worden uitgevoerd in stadsdeel Nieuw-West.  

De voorbereiding voor onderdeel 3a zijn in volle gang. Dit is tevens voorbereidend werk voor 

deze activiteit. De uitvoering zal plaatsvinden van april 2021 tot april 2023.  

Activiteiten Inzet van de skillsinstrumenten Techniekscan, De Paskamer, Mijnhouseofskills en 

Skillspaspoort (zie werkpakket 1).  

Dit project omvat 100.000 manuren. Er kunnen 50 werkzoekenden opgeleid worden.  

• Thuisbaas zal met 9 andere installatiebedrijven elk 100 woningen aanpakken.  

• Thuisbaas en House of Skills brengen samen de verschillende taken in kaart. House 

of Skills vertaalt deze in skills zodat ook (nog) niet gekwalificeerde mensen kunnen 

instappen. 

• House of Skills en ASTA organiseren een skillsbased opleidingstrajecten (zie 3b) 

voor de verschillende functies  (cursus en leren op het werk/meelopen) gestart zodat 

er extra personeel wordt opgeleid en waar nodig gecertificeerd. 

Resultaat - 50 Amsterdammers in Nieuw-West worden opgeleid en vinden werk in de 

energietransitie.  

- Door directe betrokkenheid van inwoners ontstaat meer draagvlak in de wijk voor 

de energietransitie. 

- Deze aanpak leidt tot een format waarmee buurtcorporaties en andere 

burgerinitiatieven de energietransitie kunnen realiseren èn 

opdrachtgever/werkgever kunnen zijn voor het creëren van werkgelegenheid. 

EFRO partners Crossover, Oranje Energie, House of Skills. 

Samenwerkings-

partners 

Aangesloten partners en werkgevers Oranje Energie waaronder Thuisbaas, woningbouw-

corporatie Rochdale.Ontwikkel- en Werkvloer Nieuw-West, Startpunt Nieuw-West, ASTA en 

de partners betrokken bij project a en b. 

 

d. Banen voor de buurt – Energietransitie en bouwopgave Zuidoost 

Doelen  De grootschalige gebiedsontwikkeling, transformatie en renovatie van de gebouwde 

omgeving in Zuidoost biedt kansen door deze te koppelen aan sociale en economische 

opgaven in Zuidoost. Er worden tot 2040 zo’n 39.000 woningen in het gebied bijgebouwd met 

bijbehorende voorzieningen en infrastructuur. Op dit moment lopen er verschillende pilots in 

samenwerking met Zuidoost om deze ambities te realiseren. De Werkplaats Energie 

Transition Zuidoost en House of Skills willen in samenwerking met ASTA, de BouwAcademy 

Diemen en de netwerken in Zuidoost bundelen. Het doel is een skillsgerichte ketenaanpak (zie 

3a en 3b) van bewustwording, skillsprofilering, werving en opleiding en begeleiding naar werk 

in de energietransitie en duurzame circulaire economie voor de verschillende doelgroepen in 

Zuidoost. 

Doelgroep Werkzoekenden Amsterdammers in Zuidoost, professionals en werkgevers.  

Werving geschiedt via de verschillende lokale netwerken en De Werkplaats Energie Transition 

Zuidoost,  WClimate KIC en Zuidoost Werkt. 

Activiteiten De Techniek- en Bouwscan, De Paskamer, Mijnhouseofskills en het Skillspaspoort (zie 

werkpakket 1) worden ingezet. 

- De investeringen in het gebied garanderen voldoende groei in de toekomstige 

personeelsbehoefte voor opleiders om nieuwe leerwerk-trajecten te ontwikkelen, 

lokaal entreeopleidingen en opstap-bbl te organiseren en middels loopbaancoaching 

mensen richting werk in de renovatie te begeleiding.  
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- Via Climate KIC wordt in Amsterdam Zuidoost “Reigersbos” een deep demonstration 

uitgevoerd welke moet leiden tot grootschalige renovatie van 10.000 woningen. Via 

financieringsconstructies (gebouw gebonden financiering) worden “slechte” 

woningen naar NOM gerenoveerd, waarbij de woonlasten via de energiebesparing 

niet hoger uitvallen (NOM). Dit vraagt om lokale gerichte productie met bouw en 

technisch personeel. 

- Werkgevers en opleiders beter inzicht bieden in de benodigde skills om de 

energietransitie te realiseren. De deep demonstration Reigersbos biedt de ideale 

omgeving om te identificeren welk skillsprofielen van bouw en technisch personeel 

noodzakelijk zijn voor grootschalige renovaties van woonwijken. 

- Door verbinding te leggen met activiteiten van ASTA (zie 3a), met de BouwAcademy 

Diemen en de inzet van de instrumenten en ketenaanpak van House of Skills, kunnen 

bewoners profiteren van mogelijke werkgelegenheid en ontwikkelkansen, kunnen zij 

kennis maken met een opleiding en loopbaan in de techniek. 

Locatie en 

planning 

De uitvoering vindt plaats in stadsdeel Zuidoost. 

De voorbereiding voor onderdeel 3a zijn in volle gang. Dit is tevens voorbereidend werk voor 

deze activiteit. De uitvoering zal plaatsvinden van april 2021 tot april 2023. 

Resultaat 50 Amsterdammers uit Zuidoost worden toegeleid naar leren en werken in Techniek en Bouw. 

Deze wijkgerichte aanpak van bouwopgave en energietransitie en het creëren van 

betrokkenheid en werkgelegenheid in de buurt kan dienen als model voor opschaling in 

andere buurten in Amsterdam en daarbuiten. 

EFRO-partners ROC van Amsterdam/Flevoland, House of Skills, AMS, Klimaatmissie Amsterdam, Stichting 

!WOON. 

Samenwerkings-

parnters 

Werkplaats Urban Energy Transition ZO, de Groene Hub, CoForce, gemeente Amsterdam 

Zuidoost Werkt! en de Smart Cityschool Zuidoost, de BouwAcademy Diemen en de partners 

betrokken bij project 3 a en 3b. 

 

 

6.4 Werkpakket 4 Skillslab Inclusieve arbeidsmarkt  

House of Skills heeft instrumenten ontwikkeld voor werkenden en kortdurend werkzoekenden. Ook de 

ketenaanpak is met name voor werkenden ontwikkeld. We merken dat die instrumenten ook belangrijk 

zijn voor kwetsbare groepen die snel aan de kant kunnen komen te staan of al aan de kant staan. Voor 

arbeidsbeperkten en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen, door het instrumentarium 

ook voor deze doelgroepen geschikt te maken, vorderingen worden gemaakt in naar werk trajecten. 

Doel van dit skillslab is in twee Amsterdamse stadsdelen dit instrumentarium in te zetten voor 

arbeidsbeperkten en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, rond leven lang ontwikkelen richting 

werk. Hiervoor koppelen we lokale netwerken aan stedelijke en regionale netwerken, zodat toeleiding 

naar werk via deze netwerken breder mogelijk is.  
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Afbeelding 10: van werkzoekend naar werken in de kraptesectoren 

 

Om een indruk te geven van de opgave onderstaand een korte beschrijving van de stadsdelen 

Amsterdam Nieuw-West en Zuidoost: 

- In stadsdeel Nieuw-West wonen ruim 160.000 mensen. In 2018 was 32% van de inwoners laag 

opgeleid (maximaal vmbo) en 36% middelbaar opgeleid (mbo, havo vwo). 32% van de inwoners 

in Nieuw-West was in 2018 hoog opgeleid. Ruim 84.000 inwoners zijn van niet-westerse 

afkomst (2020). In totaal waren ruim 24.000 inwoners in 2018 tussen de 18 en 26 jaar. Het 

aandeel van de 15 tot en met 74 jarigen met betaald werk (minimaal 1 uur per week) was in 

Nieuw-West 65 in 2019. De geregistreerde werkloosheid is 10,4% (2020). Het percentage 

jeugdwerkloosheid in 2019 was 6%.  

- In stadsdeel Zuidoost wonen ruim 89.000 mensen. In 2018 was 35% van de inwoners laag 

opgeleid (maximaal vmbo) en 42% middelbaar opgeleid (mbo, havo vwo). 23% was hoog 

opgeleid. Ruim 56.000 inwoners zijn van niet-westerse afkomst (2020). Het aandeel van de 15 

tot en met 74 jarigen in Zuidoost met betaald werk (minimaal 1 uur per week) was 62% in 2019. 

In totaal 14.240 inwoners waren in 2018 tussen de 18 en 26 jaar. De geregistreerde werkloosheid 

is 13% (2020). Het percentage jeugdwerkloosheid in 2019 was 5%.  

Het aantal mensen in flexbanen en het aantal jongeren is oververtegenwoordigd in deze stadsdelen. 

Juist deze groepen worden hard getroffen door de  Covid 19-crisis. 

 

Dit skillslab omvat  vijf projecten en bedraagt € 710.861 aan kosten. 

 

a. Ontwikkel- en Werkvloer OBA Nieuw-West met extra aandacht voor jongeren en basis- en 

vakvaardigheden 

Doelen  Het creëren van een fysiek punt in de OBA met als doel het bevorderen van persoonlijke 

ontwikkeling van Amsterdammers wat hen een opstap biedt naar leren en werken. De 
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skillsaanpak staat hierbij centraal. Door het OBA  Leef- en Leerpunt te positioneren als 

platform voor deze dienstverlening realiseren we een ketenaanpak en bereiken we een 

bredere doelgroep. Amsterdammers krijgen persoonlijke begeleiding en advies zodat zij een 

goed en realistisch perspectief hebben van de arbeidsmarkt en zelfstandig goed voorbereid 

stappen kunnen gaan zetten naar leren en/of werken.  

We starten in Nieuw-West. Omdat we kiezen voor één locatie creëren we een ketenaanpak op 

wijkniveau samenhang van ontwikkelen, werken en participatie. Tussen het bestaande 

aanbod van relevante organisaties in het stadsdeel, maar ook met organisaties van daarbuiten 

waaronder potentiele werkgevers (Westpoort werkt) en in de kraptesectoren zoals zorg en 

welzijn, techniek, bouw en ICT. Het bestaande aanbod van basisvaardigheden verrijken we 

met het verwerven vaktaal en –vaardigheden zodat kans op werk in deze sectoren worden 

vergroot. 

 

Amsterdam Nieuw-West kent een relatief jonge beroepsbevolking waar de jeugdwerkloosheid 

onaanvaardbaar hoog is. Daarom is er op de fysieke Ontwikkel- en Werkvloeren in de OBA een 

specifiek onderdeel gericht op jongeren. Techgrounds biedt in de OBA Osdorp sinds 2020 een 

opstapprogramma voor werken in de IT aan. Daarnaast ontwikkelen we voor deze doelgroep 

een skillsprogramma dat opschaalbaar is naar andere stadsdelen. Dit doen we met inzet van 

innovatieve instrumenten die jongeren aanspreken zoals PlaytoWork en Game2Work. 

Doelgroep - De Ontwikkel- en Werkvloer is er voor werkenden, werkzoekenden vanuit werk, 

uitkeringsgerechtigden, niet-uitkeringsgerechtigden, stagezoekenden, en (voortijdig) 

schoolverlaters vanaf 16 jaar in de afzonderlijke Amsterdamse wijken.  

De werving verloopt via de betrokken partners zoals stadsdeel Nieuw-West, WPI 

(Nieuw-West Werkt en Participeert, Startpunt, Jongerenpunt) en HvA Buurtcampus.  

- Werkgevers, met name de kraptesectoren zoals zorg en welzijn, techniek, bouw (zie 

werkpakket 2 en 3) en ICT en werkgevers Westpoort. 

Activiteiten De Techniek- en Bouwscan, De Paskamer, Mijnhouseofskills en het Skillspaspoort (zie 

werkpakket 1) en het Transferpunt Zorg en Welzijn (werkpakket 2) en Loopbaanpaden 

Techniek en Bouw (werkpakket 3) worden als instrumenten  ingezet.  

Het programma bestaat uit 4 onderdelen t.w.: 

Ondersteuning Ontwikkeling en werk op maat 

- Aanbod loopbaantraject op maat voor bewoners (aanbod Startpunt, WPI 

Jongerenpunt en participatie-en stagemakelaars, programma vroegtijdig 

schoolverlaters, Loopbaancoaching House of Skills) 

- Onderwijsinnovatie HvA Buurtcampus (o.a. spreekuren door studenten) 

Training/instrumenten Ontwikkeling en werk 

Jobcenter/trainingen voor jongeren en volwassenen: o.a. begeleiding en vergroten 

van de sollicitatieskills, skillsbased solliciteren, jobhunters trainingen /instrumenten 

voor bewoners gericht op 21ste eeuwse vaardigheden die nodig zijn om duurzaam aan 

het werk te blijven.  

Trainingen/instrumenten basisvaardigheden 

- Instrumenten/aanbod basisvaardigheden. De OBA organiseert voor Amsterdammers 

die willen werken aan hun basisvaardigheden een breed aanbod non- en informeel 

leren. 

- Inzet vanuit Amsterdams Taalakkoord. Het aanbod rondom basisvaardigheden (taal 

en digitaal) in relatie tot werk wordt verbonden aan de Ontwikkel- en Werkvloer 

waardoor een breed en gevarieerd pakket voor verschillende doelgroepen ontstaat. 
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We verbeteren basisvaardigheden (taal en digitaal) van werknemers en werk-

zoekenden en ontwikkelen een werkgericht scholingsaanbod voor werken in de zorg, 

welzijn, retail, bouw en techniek. 

Matching 

- Loopbaanpaden naar werk: Westpoort Werkt en House of Skills Techniek en 

Bouw/ASTA. Transferpunt Zorg&Welzijn, ICT.  

- Matchingstafels (vraag en aanbod verbinden). 

- Aanbod gericht op loopbaanmatching van jongeren (Play2work, Peer2peercoaching, 

zie uitwerking jongeren). 

Specifiek voor jongeren: 

- Effectieve communicatie naar jongeren voor dit doel verkennen, tonen van   

succesvoorbeelden  en rolmodellen. 

- Partners en werkgevers werven (coalition of the willing) en betrekken in het netwerk 

via een kick off.  

- Begeleiding-/ coachingstraject en instrumenten gericht op jongeren en hun skills 

ontwikkelen en aanpassen, gebaseerd op elementen van gaming en storytelling.  

Gebruik wordt gemaakt van sollicitatietraining jobhunters, peer-2 peercoaching, 

jobcoaches, begeleiding richting school van de gemeente Amsterdam. 

- Eerste pilot met 150 jongeren uit Nieuw-West: 

a. Ontdekken van skills met inzet van de gemeente Amsterdam en externe 

partijen en gamification, met inzet van skills instrumenten om skills in kaart 

te brengen en te presenteren).  Inzetten van een ‘skillspaspoort’. 

b. Coachingstrajecten specifiek gericht op jongeren. 

- Aanbod gericht op loopbaanmatching van jongeren . 

Locatie en planning Alle activiteiten vinden in stadsdeel Nieuw-West plaatst. 

April t/m september 2021: 

- Uitwerken en bespreken plan met partners; 

- Fysieke- en online voorzieningen voorbereiden; 

- Inrichten en ontwikkelen aanbod basisvaardigheden/vakvaardigheden, werven 
werkgevers en inrichten wervingskanaal Nieuw-West; 

- Opzetten coachings-traject jongeren; 

- Communicatie en matchingstools jongeren voorbereiden. 
Juni 2021: 

- Kick-off Ontwikkel- en Werkvloer; 
- Start pilot jongeren. 

September 2021 tot april 2023: 
- Start aanbod basisvaardigheden/vakvaardigheden; 
- Pilot uitvoering en evaluatie 1e Ontwikkel- en Werkvloer; 

- Werven werkgevers en inrichten wervingskanaal Zuidoost. 
Januari 2023: 

- Voorbereiding, (optioneel: gedeeltelijke uitvoering en evaluatie) pilot uitvoering 2e en 
3e Ontwikkel- en Werkvloer Zuidoost en/of Noord; 

- Monitoring praktijkgericht onderzoek, beleving pilot door de jongeren.   

Resultaat - Wijkgerichte ketensamenwerking; 

- Leef- en Leerpunt Osdorp heeft zich uitgebreid met een Ontwikkel- en Werkvloer, 

andere Leef en leerpunten in voorbereiding; 

- Infrastructuur gereed en voorbereid voor/opschaalbaar naar andere stadsdelen; 

- 10 bedrijven minimaal verbonden voor matches; 

- 600 mensen bereikt; 
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- 150 gevolgde trainingen; 

- Het loopbaanpad naar werk wordt doorlopen door 100 mensen daarvan; 

- 200 bewoners volgen van taallessen of verbonden met naar taalaanbod. 

Jongeren:  

- 150 jongeren per jaar hebben succesvol een loopbaanbad naar bijscholing, stage en 

(sollicitatie naar) werk doorlopen; 

- Betrokken HR-professionals /klantmanagers Nieuw-West zijn getraind in skills-based 

coaching van jongeren; 

- 25 structurele overeenkomsten met werkgevers/onderwijsinstellingen voor toeleiding 

naar werk en stage.   

EFRO-partners Hogeschool van Amsterdam, OBA, gemeente Amsterdam (WPI, stadsdeel Nieuw-West Werkt 

en Participeert, Startpunt Nieuw-West, Volwasseneducatie), Hogeschool van Amsterdam 

(Buurtcampus), ManpowerGroup, PlaytoWork,Taalaanbieders Toptaal & NL Educatie, House 

of Skills. 

Samenwerkings-

partners 

Techgrounds, MVO partners  van ManpowerGroup zoals Jong Ondernemen, JINC, 

TechConnect en de Alliace4YOUth), Hello Mentor, betrokken werkgevers van Transferpunt 

Zorg en Welzijn en loopbaanpaden Techniek en Bouw (zie werkpakket 2 en 3). 

 

b. Inclusief Skillspaspoort Pantar en Werkbrigade Amsterdam 

Doelen  Voor iedereen, dus ook voor mensen met een beperking, geldt dat het zowel voor hen als voor 

werkgevers van belang is om skills in beeld te brengen en te valideren. Dit geldt ook voor de 

doelgroep met een afstand tot de arbeidsmarkt die werkzaam zijn bij de Werkbrigade.  Beide 

doelgroepen verrichten veelal taken die gekoppeld kunnen worden aan skills. We ontwikkelen 

een inclusief Skillspaspoort voor doelgroepen van Pantar en Werkbrigade gemeente 

Amsterdam.    

Pantar is het grootste sociaal leer- en werkbedrijf in de regio Amsterdam en Diemen. Aan 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt biedt Pantar werk, begeleiding en veel aandacht 

voor hun ontwikkeling. Bij de Werkbrigade van de gemeente Amsterdam worden langdurig 

werkzoekenden voorbereid op werk. Men doet er werkervaring op en stroomt daardoor 

makkelijker door naar ander werk. Het werk waar deze personen voor de coronacrisis terecht 

kwamen, is echter veel minder geworden.  

 

We starten het project met een analyse van meest kansrijke uitstroomkansen ten behoeve van 

inclusieve banen voor de doelgroep. De Paskamer wordt ingezet om taken in functies te 

splitsen en zo de opstap naar werk voor deze doelgroepen te creëren.  

We zetten in op het ontwikkelen Inclusief Skillspaspoort en skillsbased begeleidingsproces 

voor mensen met een beperking en het versterken van de vaardigheden en waardering van de 

skills van de mensen om de uitstroomkans te vergroten in samenwerking met potentiele 

werkgevers. 

 

Doelgroep - Mensen met een arbeidsbeperking en/of mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt, werkzaam bij de Werkbrigade; 

- Consulenten en ontwikkelcoaches die de doelgroep begeleiden; 

- Werkgevers die deze doelgroep een arbeidsplaats bieden. 

Activiteiten Activiteiten en inzet skillsinstrumenten:  

- Deskundigheidbevordering en van consulenten, klantmanagers en adviseurs;  
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- Analyse van uitstroom tot dusver; 

- Het selecteren van beroepen binnen de sector. Kansrijke taken en vaardigheden ten 

behoeve van banen en uitstroom voor de inclusieve doelgroep. Start bij werkgevers die 

daarvoor open staan. We starten met een pilot met een gering aantal deelnemers.  

- Welke skills zijn nog om een bepaald beroep/functie uit te kunnen oefenen? Welke 

samengestelde taken, activiteiten of banen zijn kansrijk? Hoe kunnen een Skillspaspoort 

en de skillsinstrumenten van House of Skills hieraan bijdragen? Mogelijke sectoren: onder 

andere industrie/groen/beheer en toezicht openbare ruimte/facilitair/ catering 

/logistiek/ambachten bouw en techniek/transport/callcenters/schoonmaak. 

- Pilot-traject inrichten met bestaande kandidaten en werkgevers. Huidig instrumentarium 

zoals de Pantar Ontwikkelmethodiek (POM) waaronder de ontwikkelkaart (34 

criteria/competenties waarop medewerker en werk wordt gescoord op 4 niveaus) 

vergelijken met internationale skillsstandaards. De POM wordt alleen gehanteerd binnen 

Pantar.  

- Taken en skills /vaardigheden beschrijven voor de inclusieve doelgroep. Skills valideren. 

- Begeleidingsproces in beeld brengen. Vraag die aan de orde komt: Hoe doe je de intake?     

- Ontwikkelen inclusief Skillspaspoort via een “eenduidige taal”.  Fieldlabs stapsgewijs 

opbouwen. Wat vinden begeleiders van de aanpak en instrumentarium tot dusver? Wat 

vindt de doelgroep zelf? Wat werkt, wat werkt niet? Welke aanbevelingen voor 

verbetering en begeleiding? Welke onderdelen maatwerk voor de inclusieve doelgroep? 

- Onderzoek toepassingsmogelijkheid van andere skills instrumenten voor de doelgroep.  

- Monitoring en evaluatie pilot. Wat doet het met de mensen, hoe werkt het? 

Locatie en planning Alle activiteiten worden in Amsterdam op een locatie van Pantar of betrokken werkgevers 

uitgevoerd. 

2021 vanaf maart: 

- Selecteren doelgroepen /beroepen die in de experimenten ‘fieldlabs” voor de inclusieve 

doelgroep in eerste instantie centraal komen te staan. In eerste instantie bijvoorbeeld 5 

‘banen’/ beroepen binnen de sector. Welke skills zijn nodig om een bepaald beroep/functie 

uit te kunnen oefenen? 

2021 vanaf september: 

- Pilot-traject inrichten met bestaande kandidaten en werkgevers. Groepen kiezen aan de 

hand van criteria. 

Huidig instrumentarium, de ontwikkelkaart van Pantar (voor doelgroep Pantar) met 

criteria/competenties (Pantar Ontwikkel methodiek met beoordeling in het werk op 4 

niveaus) vergelijken met internationale skillsstandaards. Onderzoeken: Wat is nodig om 

de aanpak en de skillsinstrumenten van House of Skills geschikt en opschaalbaar te maken 

voor de inclusieve doelgroep? Onderzoeken hoe kleinere eenheden te vertalen in skills? 

Beperkt aantal taken/activiteiten in skills beschrijven. Skills valideren.  

Ontwikkelen ‘dummy’ inclusief Skillspaspoort.  

2022 

- Vervolg Ontwikkelen Skillspaspoort “eenduidige taal”.  

- Begeleidingsproces in beeld brengen. Vragen die aan de orde komen: wat kan de 

doelgroep met de aanpak tot dusver? Wat zijn aandachtspunten in het proces?  

- Monitoring, in beeld brengen werkwijze en evaluatie pilot. Wat doet het met de mensen, 

hoe werkt het? Wat voor toegevoegde waarde heeft dit voor mensen zelf en voor 

werkgevers? 

- Wat voor toegevoegde waarde heeft dit voor begeleiders Pantar en Werkbrigade? 
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Resultaat Toewerken naar een aanpak, instrumentarium en begeleiding die werkt voor de inclusieve 

doelgroep. 

Het bereik van de pilot is 150 deelnemers te voorzien van een inclusief Skillspaspoort met 

daarnaast in kaart brengen van het begeleidingsproces, in te zetten instrumenten en 

ervaringen van de doelgroep. Analyse verschillende subgroepen (leeftijd; groep die nog werkt, 

groep die niet meer aan het werk is; enkele sectoren/branches). Te starten met beperkt aantal 

doelgroepen: o.b.v. nader te bepalen criteria: bijvoorbeeld volume (aantal mensen) en kansen 

uitstroom; belang Pantar en Werkbrigade ook t.b.v. specifieke projecten – bijvoorbeeld 

project Oriëntatiebaan. 

EFRO partners Pantar, WPI (de Werkbrigade), Hogeschool van Amsterdam, House of Skills. 

Samenwerkings-

partners 

Werkgeversrelaties  van Pantar en de Werkbrigade,  AWVN, Hogeschool Arnhem Nijmegen 

HAN UAS. 

 

c. MyPath, duurzame inzetbaarheid voor uitzendkrachten 

Doelen  Het aantal Amsterdammers dat werkzaam is als uitzendkracht is groot. Ook deze crisis heeft 

laten zien dat zij bij economische terugslag als eerste de dupe zijn. ManpowerGroup 

ontwikkelde het programma MyPath voor het vergroten van de duurzame inzetbaarheid.  

De flexibele schil (uitzendkrachten) is vaak een groep die bij economische terugslag als eerste 

de dupe is. MyPath heeft als doel het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van 

uitzendkrachten. ManpowerGroup begeleidt uitzendkrachten in hun persoonlijke 

ontwikkelpad; talenten en skills worden naar boven gehaald en met de uitzendkracht wordt 

gekeken naar een helder toekomstperspectief (in groeisectoren en welke stappen daarvoor 

nodig zijn). Zo kan deze doelgroep meer toekomstperspectief en duurzaamheid worden 

geboden. 

Doelgroep Iedereen die via ManpowerGroup wil werken en zich ontwikkelen. Concreet zijn dit veelal de 

laag- en middelbaar opgeleide doelgroepen jongeren, werkzoekenden, statushouders en met 

ontslag bedreigden.  

Activiteiten - Kandidaten vinden die in het MyPath programma passen; 

- Opdrachtgevers vinden waar kandidaten aan het werk kunnen, kunnen leren, 

opleiden etc.; 

- Zoveel mogelijk mensen verder helpen en blijven innoveren, mee blijven bewegen 

met de markt; 

- Referral programma ontwikkelen; 

- Alumni programma; 

- Skills waarderingsprogramma (Skillspaspoort); 

- Uitbreiden naar andere labels ManpowerGroup. 

Inzet instrumenten: 

- Productinnovatie: modulair en skillsgericht opleiden. Blended learning middels o.a.   

E-learnings, games, opleidingen, workshops, webinars, podcasts etc. om te komen op 

hun maatwerk looppad. 

- Inzetten skills instrumenten: loopbaan coaching, assessments waarin mensen hun 

skills kunnen ontdekken, ontdekken Paskamer en/of Skillspaspoort. 

- Proces innovatie: MyPath koppelen aan loopbaanpaden Techniek & Bouw, logistiek 

en met het jongerenpakket. Inzetten op duurzame inzetbaarheid flexibele schil, 

waaronder doelgroepen vallen die het door Covid-19 lastig hebben (gehad): bv. 

horeca, stewardessen, bagagemedewerkers. Ten slotte in gesprek gaan met de 
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ManpowerGroup klanten over skillsbased werven. Er wordt samengewerkt met 

innovatieve opleiders waarmee ManpowerGroup uitzendkrachten passend kan 

opleiden richting toekomstbestendige banen (o.a. via House of Skills partners). 

- Vanuit krimpsectoren, door inzet van MyPath, een loopbaan te bieden in die flexibele 

schil en gaandeweg die carrière te helpen groeien en door opleidingen te volgen 

relevant te blijven voor de arbeidsmarkt. Nagaan hoe je zoveel mogelijk uit die 

toekomst kunt halen. 

- Opdrachtgevers: ManpowerGroup gaat in gesprek met opdrachtgevers uit de regio 

over o.a. skillsbased werven, over pre- en onboardingsmodules en groeipaden op 

maat maar ook uitwisseling van uitzendkrachten zodat dat persoonlijke carrièrepad 

kan worden gerealiseerd. 

- E-learnings & MyPath verwikkelen in Techniek & Bouw, logistiek en met jongeren. 

Tevens wordt onderzocht hoe de instrumenten Techniek- en Bouwscan, De Paskamer, 

Mijnhouseofskills en het Skillspaspoort (zie werkpakket 1) verbonden kunnen worden aan deze 

inzet. 

Locatie en planning De activiteiten worden aangeboden aan Amsterdammers, maar kunnen ook buiten 

Amsterdam worden uitgevoerd. 

April 2021: intermediairs trainen. 

Mei 2021: externe lancering en uitvoering. 

Resultaat - 100 kandidaten in MyPath traject; 

- 14 getrainde intermediairs; 

- Ontwikkelde groeipaden voor de 52 meest voorkomende functies binnen 

ManpowerGroup: waar sta je nu en waar kan je ook heen (= ontwikkelen skills 

profielen); 

- 5 – 10 Amsterdamse bedrijven meenemen in deze arbeidsmarkttransitie; 

- Doorplaatsratio omhoog. Dus kan ManpowerGroup door MyPath meer mensen naar 

een volgende baan helpen in plaats van na de uitzendklus werkloos of naar een andere 

werkgever. 

EFRO partners ManpowerGroup, House of Skills.  

Samenwerkings-

partners 

Opdrachtgevers/bedrijven van ManpowerGroup. 

 

d. Omscholing mbo-studenten en alumni naar krapteberoepen  

Doelen  Mbo-ers zijn vakmensen die een cruciale bijdrage leveren aan de economie. Door de 

coronacrisis zijn veel mbo-studenten opgeleid voor een functie waarvoor op korte termijn 

geen werk is. De skills van deze vakmensen kunnen ingezet worden voor banen in de 

kraptesectoren. Het ROC van Amsterdam/Flevoland zet zich in voor het creëren van een 

levendige community die zichtbaar is gedurende de werving, de opleiding en na de opleiding. 

De community is erop gericht kansen te blijven bieden aan studenten (aankomende alumni) 

en huidige alumni, waarbij we willen bijdragen aan het leven lang ontwikkelen van het 

individu. Door gebruik te maken van de skillsinstrumenten krijgen zij inzicht in hun 

mogelijkheden. Het ROC van Amsterdam/Flevoland biedt hiervoor om- en bijscholing aan en 

bouwen aan een alumni-community voor Leven Lang Ontwikkelen. Het aantal (aankomende) 

alumni voor 2021 wordt geschat op: 20.000 tot 40.000 studenten. 

Doelgroep - Alumni (studenten die reeds hun diploma hebben behaald en werken)  

- Aankomende alumni (studenten die hun diploma nog niet hebben) 
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Activiteiten Voor deze doelgroep kunnen de volgende instrumenten worden ingezet: Skillspaspoort, 

Mijnhouseofskills en De Paskamer (zie werkpakket 1) en wordt gebruik gemaakt van het 

Transferpunt Zorg en Welzijn (werkpakket 2) en de loopbaanpaden Techniek en Bouw 

(werkpakket 3). 

Naast deze instrumenten wordt het onderwijsaanbod van ROC van Amsterdam ingezet zoals 

verkort modulair onderwijs (praktijkleren, mbo-certificaten, keuzedelen, verkort bbl) 

Er zullen verschillende activiteiten worden ingezet:  

- Werving van alumni;  

- Aanbieden van Skillspaspoort; 

- Aanbieden van De Paskamer;  

- Aanbieden van Mijnhouseofskills; 

- Aanbieden van Loopbaancoaching; 

- Aanbod evenementen, scholing gericht op Leven Lang Ontwikkelen en duurzame 

inzetbaarheid;  

- Inrichten Alumni community en – platform. 

Locatie en planning De activiteiten worden uitgevoerd in Amsterdam. 

De activiteiten zijn gericht op 2021 en 2022. Maar worden na 2022 geïntegreerd in de reguliere 

werkzaamheden van het ROC van Amsterdam/Flevoland.  

Resultaat Studenten/Alumni  

- Zijn en worden beter voorbereid op een continue veranderende arbeidsmarkt; 

- Weten wat hun skills zijn en welke skillsgaps ze hebben; 

- Kunnen gebruiken van het onderwijs/skillsaanbod van ROC van 

Amsterdam/Flevoland; 

- Zijn onderdeel van een alumni community.  

ROC van Amsterdam/Flevoland:  

- Is in staat met behulp van de alumni/community beter onderwijsaanbod te 

ontwikkelen op basis van de behoefte op de arbeidsmarkt;  

- Creëert Leven Lang Ontwikkelen - beweging/bewustzijn bij alumni.  

EFRO partners ROC van Amsterdam/Flevoland, House of Skills. 

Samenwerkings-

partners 

Partners Transferpunt Zorg en Welzijn en loopbaanpaden Techniek en Bouw. 
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Hoofdstuk 7 Werkpakket 5 Organisatie 
 

In deze paragraaf gaan we in op de aansturing van het EFRO-programma, de beschrijving van de 

partners en hun bijdrage en de organisatie van House of Skills 2.0 en de beschrijving van de partners in 

dit projectplan. De totale kosten van dit werkpakket bedragen € 276.615. 

 

7.1 Aansturing van het EFRO-programma  
De activiteiten van dit programma vinden plaats binnen de organisatie van House of Skills die met 

behulp van het eerste EFRO-programma tot stand is gekomen. Voor House of Skills 2.0 wordt deze 

organisatie aangevuld met de partners die opgevoerd zijn in de begroting bij deze aanvraag.  

De activiteiten in Werkpakket 1, behoudens de trainingsactiviteiten, vinden plaats binnen het 

Kenniscentrum dat wordt aangestuurd door de programmacoördinator Kenniscentrum. De activiteiten 

in werkpakket 2, 3 en 4 worden uitgevoerd binnen het onderdeel Ketenaanpak dat wordt aangestuurd 

door de programmacoördinator Ketenaanpak. De programmacoördinatoren zijn verantwoordelijk voor 

het uitzetten van de koers, geven richting aan de uitvoering, zorgen voor bijsturing en afstemming 

tussen de verschillende activiteiten. Zij vormen samen met de directeur het MT, en worden allen 

bekostigd vanuit de vaste lasten van House of Skills. Voor de werkpakketten 2, 3 en 4 worden 

werkpakketleiders aangesteld bekostigd uit de EFRO-begroting die samen met de 

programmacoördinator zorgdragen voor de uitvoering. De directeur wordt voor de uitvoering van het 

EFRO-programma ondersteund door een staf (secretariaat, financiën, communicatie) die deels 

bekostigd wordt uit het EFRO-programma. 

 

7.2 De partners en hun bijdrage 
Onderstaand een overzicht van de partners en de bijdragen die zij leveren aan de activiteiten. In bijlage 3 

is een beschrijving van de organisaties en de contactpersonen opgenomen. 

Partner Bijdrage 

Amsterdam Economic Board - Penvoerder 

Amsterdam Metropolitan Solutions  - Coördinator Werkplaats Urban Energy Transition ZO, 

technologische kennis renovatie voor vertaling naar skills 

(6.3d) 

Bureau Nieuwzorg - Projectleiding Transferpunt Zorg en Welzijn (6.3a en b) 

Crossover - Werkpakketleiding skillslab 3 

ditWERKt - Uitvoering ICT-oplossingen skillslab 1 

Gemeente Amsterdam 

- EZ  

- WPI  

 
 

- Nieuw-West 

 

- Projectassistentie, inzet communicatie, inzet controller,  

- Jongerencoaches (6.4a)   

- Ontwikkelcoaches (6.4c) 
- Inzet taaltrajecten (6.4a) 

- Inzet activiteiten (6.4a) 

- Jongerencoaches en projectleiding (6.4a) 

Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN 

UAS) 

- Ontwikkelaar Skillspaspoort (6.1b) 

Hogeschool van Amsterdam (HvA) - Advisering skillspaspoortontwikkeling (6.1b) 
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- Ontwikkelaar Routeplannen loopbaanpaden en 

ketensamenwerking (6.1e) 

- Projectleiding Ontwikkel- en Werkvloer (6.4a) 

- Uitvoering activiteiten buurtcampus (6.4a) 

- Begeleiding studentonderzoekers (6.4a) 

CNV/James - Projectleiding organisatie loopbaancoaching en training 

Klimaatmissie Amsterdam - Connectie naar bedrijven Renovatie Reigersbos en 

Inventarisatie leerwerkbanen  (6.3d) 

Luchtvaartcommunity Schiphol - Projectleiding Skillspaspoort Schiphol (6.1b) 

ManpowerGroup - Projectleiding Future Skillsproject (6.1c) 

- Uitvoering Game2Work (6.4a) 

- Uitvoering My Path (6.4d) 

Openbare Bibliotheek Amsterdam - Faciliteren ruimte (6.4a) 

- Platformcoördinatie Ontwikkel- en Werkvloer (6.4a) 

Oranje Energie - Projectleider Banen voor de Buurt NW (6.4c) 

Pantar - Projectleiding Inclusief Skillspaspoort (6.4c) 

- Coaching deelnemers (6.4c) 

PlaytoWork - Faciliteren instrumenten dn technologie (6.4a) 

ROC van Amsterdam/Flevoland - Projectleiding scholing en training (6.2c; 6.4e) 

Sigra - Projectleiding Slotervaart en instapprogramma (6.2b) 

Stichting !WOON - Relatie  bewoners renovatie Reigersbos voor instroom 

loopbaanpaden(6.3d) 

TNO - Ontwikkelaar en begeleiding doorontwikkeling De 

Paskamer en integratie skillsinstrumenten.(6.1a) 

 

7.2.1  Administratieve organisatie 

In het huidige House of Skills is een aparte team Financiën en Verantwoording ingericht. We hebben de 

afgelopen periode veel kennis en ervaring opgedaan bij het organiseren van een rechtmatige 

verantwoording en de inrichting van een complexe begroting. Deze aanpak zetten we in de 

vervolgorganisatie van House of Skills voort. In de samenwerkingsovereenkomst van House of Skills met 

de partners worden afspraken over de verantwoording vastgelegd. Voor de partners in deze aanvraag 

wordt een handboek met instructie over verantwoording, rechten en plichten samengesteld.  

De Amsterdam Economic Board is penvoerder van House of Skills. De programmadirecteur van House of 

Skills vormt het eerste aanspreekpunt tussen het programmabureau EFRO/ESF. House of Skills zal een 

eigen begroting opstellen die los zal staan van de begroting van de Board.  

7.2.2 Communicatie 

Er wordt voldaan aan alle vereisten vanuit EFRO voor wat betreft communicatieve uitingen. Deze 

worden opgenomen in het handboek instructie administratieve vereisten voor de EFRO-partners. De 

communicatie-activiteiten zijn opgenomen in de skillslabs in hoofdstuk 6. 

 

7.3 Businesscase House of Skills 2.0 

In september 2020 is een businessplan voor de komende 8 jaar voor House of Skills opgeleverd. 

Belangrijke onderdelen zijn de overgang van een programma-organisatie van Economische Zaken 

gemeente Amsterdam naar een zelfstandige entiteit en een publiek-privaat financieel model. Daarnaast 
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biedt het businessplan een strategie om de infrastructuur en diensten van House of Skills onderdeel uit 

te laten maken van de reguliere onderwijs-arbeidsmarkt.  

7.3.1. Organisatie en financieel model 

De organisatie heeft een strategisch doel en zal per 1 april 2021 gaan functioneren als een zelfstandig 

programma onder de Amsterdam Economic Board (Board) met een eigen governance-structuur. De 

AWVN, ROC van Amsterdam/Flevoland, Openbare Bibliotheek Amsterdam, Hogeschool van 

Amsterdam, VU, TNO, CNV/James, FNV, ManpowerGroup en de Board zijn voornemens om samen te 

werken als strategische partners in House of Skills. De gemeenten en provincies, samenwerkend in de 

Metropoolregio Amsterdam, overwegen de rol van meerjarig financier te vervullen voor de staande 

organisatie van House of Skills.  

 

 

Afbeelding 11: Organigram van programma House of Skills, Amsterdam Economic Board 

 

Het financieel model van House of Skills is opgesplitst in een vaste (staande organisatie) en variabele 

kosten (activiteiten), zie ook het volgend hoofdstuk waarin de financiën aan de orde komen. Dit leidt tot 

een vaste organisatie die lean en mean is. Deze organisatie kent een aansturingsgedeelte, een gedeelte 

dat gericht is op een grote variëteit aan ketensamenwerking voor naar-werktrajecten en een gedeelte 

dat zich bezighoudt met gerichte verdere kennis- en instrumentontwikkeling.  

 

De vaste lasten bestaan uit die onderdelen die van wezenlijk belang zijn voor de continuïteit van de 

organisatie. Deze lasten (overhead) zullen beperkt blijven en door: 

• Directie en MT-leden te detacheren vanuit de partnerorganisaties. 
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• De ondersteuning beperkt te houden tot noodzakelijke onderdelen als financial control, 

managementassistentie en deelnemersregistratie. 

• Een beperkt aantal vaste projectleiders aan te stellen die verantwoordelijk is voor de 

ketenontwikkeling in Amsterdam.  

• Huisvestingslasten en overhead. 

Deze kosten zullen worden gedragen door de strategische partners die leidinggevende rollen vervullen 

in de organisatie, zitting hebben in de stuurgroep en door de overheden die meerjarig financieren. De 

variabele kosten worden gedekt uit subsidies en contractactiviteiten voor private en publieke partners 

binnen de Metropoolregio Amsterdam en daarbuiten. Deze gelden worden aangewend voor versnelling 

en verbreding van de skillsbenadering en ketenaanpak.  

7.3.1  Fasering House of Skills 2.0 

In de ontwikkeling van House of Skills voorziet het businessplan ook in een uitfaseringaanpak op basis 

van twee uitgangspunten: 

● Onafhankelijk en innovatief: House of Skills heeft een eigenstandige positie die 

onafhankelijkheid biedt en een innovatief karakter waarborgt, met als doel innovatie van de 

arbeidsmarkt te ondersteunen zodat mismatches verminderen. 

● Werken vanuit unieke toegevoegde waarde: House of Skills wil oppakken wat de huidige 

onderwijs- en arbeidsmarkt laat liggen en meer doet dan de overheid kan. Daarnaast wil het 

geen diensten verdringen of uitvoeren. Het wil waar mogelijk verbinden, voortbouwen en 

anderen in de uitvoering centraal zetten.  

 

 

Afbeelding 12: Uitfaseringsmodel House of Skills 2.0 

Voor de eerste fase betekende dit dat House of Skills skillsinstrumenten en een ketenaanpak ontwikkelt 

en aanbiedt, doorontwikkelt en vindbaar is voor de uitvoerende organisatie op de onderwijs- en 

arbeidsmarkt. Dit vraagt investeringen om processen te creëren en infrastructuren aan te leggen, 

waardoor uitfasering na verloop van tijd mogelijk is. Verwacht wordt dat na acht jaar de markt 

geëquipeerd is voor verdere ontwikkeling van de skillsmarkt en zijn publieke diensten beter toegerust 

om vanuit het skillsdenken bijdragen te leveren, waardoor de systeeminnovatie van de onderwijs-

arbeidsmarkt verder vorm krijgt.  
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House of Skills verwacht dat ze in een aantal taken zal blijven voorzien: het kenniscentrum en het 

onderhoud van de digitale structuur kunnen niet aan alleen aan de markt of de overheid overgelaten 

worden, maar horen thuis in de samenwerkingsinfrastructuur. Zo zal het beheer van de skillstaxonomie 

belegd worden op nationaal niveau bij het UWV, gezien de publieke taak die deze organisatie vervult. 

Daarbij zal er altijd incidentele behoefte blijven aan begeleiding van concrete ketenarrangementen voor 

naar-werktrajecten. Tegelijk zal de organisatie van House of Skills een reikwijdte hebben die wordt 

begrensd door de middelen die ter beschikking worden gesteld. 
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Hoofdstuk 8 Financiën 
De begroting van deze aanvraag dragen bij aan de variabele kosten van House of Skills. De REACT - 

begroting maakt straks onderdeel uit van het eigenstandige programma onder de Stichting Amsterdam 

Economic Board.  

Veel partijen binnen House of Skills zijn betrokken bij de uitrol en opschaling, maar niet alle partijen 

zullen aanspraak doen op subsidie en leveren cofinanciering. Wij maken met deze organisaties 

samenwerkingsafspraken over de bijdrage in het desbetreffende activiteit, met als voorbeeld de 

zorginstellingen die in kind bijdragen aan het Transferpunt Zorg en Welzijn. In hoofdstuk 6 is per 

activiteit een zichtbaar onderscheid gemaakt tussen EFRO-partners en samenwerkingspartners. 

 

8.1 EFRO middelen HoS 1.0 2017-2021 

Op 23 mei 2017 hebben wij een EFRO subsidieaanvraag ingediend voor de ontwikkeling van House of 

Skills 1.0. Op 22 februari 2018 is een subsidie verstrekt ad € 3.738.940 onder kenmerk KVW-00147. De 

subsidieperiode is van september 2020 vanwege de COVID 19-crisis verlengd tot oktober 2021. Per 1 

april 2021 zal de volledige subsidie worden uitgenut. In de laatste EFRO verantwoordingsperiode t/m 

april 2021 zullen nog de gemeente Amsterdam, HvA, Saxion, AWVN en HAN kosten declareren. De 

middelen uit de periode 2017-2021 zijn daarmee volledig uitgenut en hebben derhalve geen overlap met 

de eventuele subisdie die toegekend wordt in het kader van deze aanvraag. 
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Hoofdstuk 9 Wet en regelgeving 
 

9.1  Staatssteun 
 

De gebruikelijke staatsteunregels worden toegepast op de partners van House of Skills. Voor de 

uitvoering van een analyse hebben wij ERAC ingeschakeld. De conclusie luidt als volgt: ‘Om sprake te 

laten zijn van staatssteun, moet op ieder van de vijf criteria “ja” worden geantwoord. Nu het antwoord 

op (minimaal) één van de vijf criteria “nee” luidt, is er naar conclusie van ERAC géén sprake van 

staatssteun in de publieke financiering van c.q. subsidie aan dit project.  

De mogelijke discussie die ten aanzien van criterium 4 selectiviteit gevoerd zou kunnen worden, is door 

de negatieve antwoorden op criteria 1 en 5 niet verder opportuun’. 

Voor een toelichtende verklaring van Vincent Ketelaars en Pieter Liebregts, ERAC, verwijzen wij u naar 

de bijlage toegevoegd bij deze aanvraag. 

 

9.2 Aanbestedingen 
Binnen de samenwerking van de strategische partners van House of Skills en de partners in de EFRO-

aanvraag is sprake van partnership (een partner voert voor een deel) eigen rekening en risico een aantal 

activiteiten uit en krijgt daar subsidie voor. Indien er sprake is van opdrachten/inkoop is dit in de 

begroting aangegeven. Partners kunnen NIET tegelijkertijd partner en subcontractor zijn. Partners 

kunnen wel zelf inkopen. Daarbij worden de aanbestedingsregels van de betreffende organisatie 

gevolgd.  
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Hoofdstuk 10 Kansen voor West 
 

10.1 Aansluiting bij programmadoelstellingen 
Het projectplan ‘House of Skills 2.o, doorontwikkeling en uitrol’, draagt bij aan de doelstelling:  

‘Bevorderen van crisisherstel in de context van de COVID-19 door te investeren in een groen, digitaal en 

weerbaar herstel van de economie’(P6.3A.G1). We verkleinen de mismatch op de arbeidsmarkt voor met 

name die groepen die minder kansen op de arbeidsmarkt hebben. Veel lager- en middelbaar opgeleiden 

vonden werk in toerisme, retail, cultuur en de luchtvaartbranche doordat de Amsterdamse arbeidsmarkt 

voor de Covid 19-crisis zeer krap was. Maar veelal in de vorm van flexbanen waardoor zij nu als eerste 

weer langs de kant staan. Het wordt niet verwacht dat op korte termijn deze sectoren weer op het oude 

niveau zullen functioneren. Wat betekent dat veel mensen zich moeten omscholen voor werk in de 

kraptesectoren zoals techniek, bouw, zorg en welzijn. Dit programma ondersteunt dit proces door de 

inzet van de skillsinstrumenten en de ketenaanpak van House of Skills in 16 projecten met 22 partners.  

 

10.2 Beleidskaders 
Het belang van een meer op skills georiënteerde onderwijs- en arbeidsmarkt komt in verschillende 

nationale, regionale en lokale beleidskaders terug: 

- House of Skills is opgenomen als ambitie in het collegeakkoord ‘Een nieuw lente en een nieuw 

geluid’ van mei 2018 van het huidige college van de gemeente Amsterdam 

- Ook in het recent bijgestelde collegeprogramma ‘Economisch herstel- en investeringsplan 

Amsterdam 2021-2024, Versterken en vernieuwen’ wordt House of Skills als instrument gezien 

dat bijdraagt aan het herstel van de economie en de huidige aanpak van de arbeidsmarkt-

problematiek.  

- In de beleidsnotitie ‘Zes krachtige banenmotoren voor duurzaam economisch herstel’ voor 

Amsterdam en de regio wordt de bijdrage van House of Skills benoemd.  

- In het onlangs vastgestelde Economisch en investeringsplan heeft het college wederom 

aangegeven dat House of Skills een bijdrage levert aan het herstel van de arbeidsmarkt.  

- In de MRA-agenda 2.0 levert House of Skills een bijdrage aan de human capital-opgave voor de 

ambities van de MRA: energietransitie, circulaire economie, bouw, vervoer.  

- In het collegeakkoord van de provincie Noord-Holland ‘Duurzaam doorpakken’ wordt House of 

Skills opgenomen als belangrijk instrument voor de onderwijs- en arbeidsmarktagenda. 

 

10.3 Uitstraling 
In de omgevingsanalyse staat de betekenis van House of Skills en inbedding op Europees, nationaal, 

regionaal en lokaal niveau uitgebreid beschreven. House of Skills wisselt kennis en ervaring uit met het 

DG Employ en het ESCO-bureau in Brussel over het gebruik van ESCO voor matching in de algoritme-

inrichting van het platform Mijnhouseofskills. Het platform heeft een bijzondere erkenning van de 

Commissie ontvangen. We participeren in Europese stedennetwerken en worden uitgenodigd om 

presentaties te geven. House of Skills creëerde samen met Eindhoven, Den Haag, Rotterdam en de SER 

draagvlak bij de ministeries voor de transitie naar een meer op skills georiënteerde arbeidsmarkt en de 

noodzaak om te investeren in Leven Lang Ontwikkelen. De regio’s Groningen en Arnhem-Nijmegen 

maken inmiddels gebruik van de skillsinstrumenten en ketenaanpak van House of Skills en het UWV wil 

dit ook beschikbaar stellen aan de andere arbeidsmarktregio’s in Nederland. 
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De positie van House of Skills wordt ook gereflecteerd in de publicaties en bijdragen op toonaangevende 

congressen, waaronder een publicatie in Sociaal Bestek, meerdere bijdragen aan het congres van het 

Breed Platform Arbeid, workshop op de European Living Lab Days. 

 

House of Skills heeft een reeks working papers uitgebracht om kennis te delen. Via een tweewekelijkse 

nieuwsbrief met meer dan 2000 abonnees delen we informatie over onze activiteiten met de 

skillscommunity en overige geïnteresseerden. We vergroten onze zichtbaarheid en ons bereik via onze 

website houseofskillsregioamsterdam.nl en via social media. Ook hebben we een herkenbare eigen 

huisstijl, we organiseren externe communicatie in de vorm van  flyers, posters, ansichtkaarten, placemat 

voor professionals, verschillende animaties met uitleg over het gedachtengoed en onze instrumenten en 

zijn regelmatig te vinden in verschillende de media.  De Werkvloer is gevestigd in de OBA, waar veel 

bezoekers kennis maakten met het programma. Daar werden voor de Covid-pandemie regelmatig 

gasten ontvangen en bijeenkomsten georganiseerd. Deze locatie ontwikkelde het zich meer en meer als 

een onafhankelijk kenniscentrum, inspiratiebron én voorbeeld voor zowel partners als overige 

organisaties en regio’s in en buiten de Metropoolregio Amsterdam. 

 

10.4 Duurzaamheidstoets 
House of Skills draagt bij aan duurzaamheiddoelstellingen van Kansen voor West in werkpakket 3 

Skillslab Techniek en Bouw. Dit doet House of Skills door te investeren in duurzame instroom van human 

capital voor de transities A t/m E. Specifiek in activiteit 6.4.c en 6.4.d. werkt House of Skills samen met 

partners die in projecten werken aan CO2-vrij elektriciteitssysteem en een CO2 vrije gebouwde 

omgeving. De investeringen die in Nieuw-West en Zuidoost worden gedaan in renovatie en nieuwe 

installatietechnieken, die we koppelen aan loopbaanpaden naar werk in de techniek voor mensen uit de 

stadsdelen.  

 

10.5 Horizontale doelen 
Werkpakket 4 Skillslab Inclusieve Arbeidsmarkt is specifiek gericht op het bijdragen aan gelijke 

kansen voor de inwoners van Amsterdam. De toegankelijkheid van de OBA locaties is ingericht voor de 

doelgroepen met fysieke beperkingen. De digitale instrumenten en het informatiemateriaal zijn op B2 

taalniveau opgesteld zodat ook laaggeletterden deze kunnen gebruiken. 

De Commissie Persoonsgegevens Amsterdam (CPA) heeft de skillsinstrumenten en ketenaanpak van 

House of Skills doorgelicht op ongewenste uitsluiting van bepaalde groepen en deze negatieve trend 

niet geconstateerd. Mede op instigatie van de CPA heeft de gemeente Amsterdam het Algoritme 

Register opgezet. De instrumenten van House of Skills waren de eerste die getoetst zijn op mogelijke 

discriminerende uitkomsten. Zij hebben de toets doorstaan en staan inmiddels ingeschreven in dit 

register. 

 

10.6 Indicatoren 
De activiteiten in de werkpakketten leiden tot de volgende resultaten voor de EFRO indicatoren. 

ID Indicator Meeteenheid Toelichting 
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C02 Aantal ondernemingen dat 

subsidiesteun ontvangt. 

7 Bureau Nieuwzorg, CrossOver, ditWERKt,  

Klimaatmissie Amsterdam,  

ManpowerGroup, Pantar, PlaytoWork. 

C04 Aantal ondernemingen dat niet-

financiële steun ontvangt. 

50 Tenminste 10 werkgevers uit krimpsectoren 

en 40 werkgevers uit groeisectoren hebben 

profijt van de diensten van House of Skills. 

3a Aantal samenwerkingsverbanden 

gericht op het verkleinen van de 

mismatch op de arbeidsmarkt. 

 

1 House of Skills 2.0 is een groot 

samenwerkingsverband met daarbinnen vier 

subverbanden, zoals de infographic van de 

partners laat zien in hoofdstuk 1.  

3b Aantal deelnemende bedrijven 

gericht op het verkleinen van de 

mismatch op de arbeidsmarkt, 

tussen kennisinstellingen en 

bedrijfsleven en/of overheid. 

58 8 bedrijven die als partner deelnemen in het 

project en 50 bedrijven die bijdragen aan en 

profijt hebben van de dienstverlening van 

House of Skills. 

6a Aantal digitaliseringsprojecten. 1 House of Skills heeft expliciete aandacht 

voor digitale matching op de arbeidsmarkt 

met de skillsinstrumenten: Mijnhouseofskills, 

De Paskamer, De Zorgscan, De Bouwscan, 

Skillspaspoort. 

 

Naast de EFRO-indicatoren hanteert House of Skills ook nog een aantal eigen indicatoren voor 

resultaten. Deze staan weer gegeven in onderstaande tabellen.  

  Skillslab 1  Skillslab 2 Skillslab 3 Skillslab 4 Totaal 

Latende werkgevers   5   5 10 

Aangesloten ontvangende werkgevers   15 20 5 40 

Getrainde professionals 1500     14 1514 

Geïnformeerde werkzoekenden   1000 750 700 2750 

*ingevulde scan (zorg en techniek)   800 750 300   

*begeleiden/getrainde werkzoekenden 250 400 300 400   

*gematchte werkzoekenden   300 200 100 600 

Gebruik skillsinstrumenten    500 500 500 1500 

*Skillspaspoort   300 200 150 650 

Partners in de ketenaanpak 50       50 
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Bijlage 1: Instrumenten en ketenaanpak House of Skills 
 

House of Skills heeft de afgelopen jaren met pilots en trajecten geëxperimenteerd en ervaring op 

konden doen en nu op basis van proofs of concept kunnen uitrollen, verdiepen en door ontwikkelen. De 

eenduidige communicatie met bijpassende huisstijl ondersteunde het bereik en de impact. Onderstaand 

een overzicht van de instrumenten en ketenaanpak. 

1.1 De Werkvloer 

Op 18 juni 2019 is De Werkvloer van House of Skills geopend op de eerste etage van de centrale 

Openbare Bibliotheek Amsterdam. De Werkvloer is een locatie waar iedereen zich kan oriënteren op 

werk van nu en in de toekomst en welke skills daarbij worden gevraagd. De Werkvloer heeft een inloop- 

en informatiefunctie. Bezoekers kunnen er een gratis loopbaangesprek voeren met een loopbaancoach, 

via workshops kennismaken met beroepen waarbinnen een groot personeelstekort voorkomt en zich 

informeren over actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de Metropoolregio Amsterdam aan de 

hand van informatiepanelen, animaties en films. Speciale aandacht is er voor de kansen die de 

energietransitie en de zorg bieden. De Werkvloer is ook dé plek waar de partners van House of Skills 

elkaar persoonlijk ontmoeten in werkateliers om gezamenlijk plannen te maken. Een eerste dependance 

voor loopbaangesprekken is in de Openbare Bibliotheek Amsterdam in Amsterdam Zuidoost 

gerealiseerd. 

1.2 Platform Mijnhouseofskills18 

Mijnhouseofskills is een digitaal platform dat vrij toegankelijk is voor werkenden, werkzoekenden en 

bedrijven. Het heeft als doel om inzichtelijk te maken welke opleidingen, beroepen en vacatures passen 

bij werkenden en werkzoekenden. Het basisprincipe is dat opleidingen en banen weergegeven kunnen 

worden als een reeks skills die mogelijk veranderen door de tijd heen. Aan de hand van hun 

vooropleiding en werkverleden krijgen gebruikers een beroepenbord aangereikt welke beroepen en 

opleidingen aansluiten bij hun skills. Per beroep biedt Mijnhouseofskills een tekstuele beschrijving van 

skills, een video en een uiteenzetting van de skills. Gebruikers kunnen tevens zoeken in een overzicht 

van passende openstaande (en recent gesloten) vacatures die zich bevinden binnen de door hen zelf 

aangegeven reisafstand. Voor werkzoekenden zonder, of met, een weinig recent arbeidsverleden is de 

Werkverkenner van het SBB opgenomen in het platform. Op basis van 40 relatief eenvoudige vragen 

krijgt een gebruiker een skillsbased beroepenbord met vacatures gepresenteerd. Mijnhouseofskills is in 

juni 2020 gelanceerd. 

1.3 De Paskamer19 

De Paskamer heeft tot doel te matchen naar werk. Het maakt zowel werkenden, werkzoekenden als 

bedrijven bewust van de skills die nodig zijn voor het uitoefenen van bepaald werk. De Paskamer levert 

werkenden en werkzoekenden informatie over hun skills op en geeft hun inzicht in de beroepen en 

functies die daarbij passen. Individuele gebruikers krijgen een persoonlijk profiel. Bedrijven krijgen met 

De Paskamer inzicht in de skills die nodig zijn voor functies waar zij personeel voor zoeken. Dit inzicht 

kan de effectiviteit van de werving vergroten omdat het bedrijven in staat stelt nauwgezet aan te geven 

wat van kandidaten verwacht wordt. Hieruit ontstaat een bedrijfsprofiel. Door de matching van een 

persoonlijk en bedrijfsprofiel vergroot De Paskamer de mogelijkheden voor werkenden/werkzoekenden 

 
18  https://www.houseofskillsregioamsterdam.nl/instrumenten/platform-Mijnhouseofskills/ 

19  https://www.houseofskillsregioamsterdam.nl/instrumenten/de-paskamer/  

https://www.houseofskillsregioamsterdam.nl/instrumenten/platform-mijnhouseofskills/
https://www.houseofskillsregioamsterdam.nl/instrumenten/de-paskamer/
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en bedrijven om elkaar te vinden door aangeboden en gevraagde skills op de arbeidsmarkt bij elkaar te 

brengen. Het focussen op skills in plaats van alleen diploma’s of werkervaring, maakt ook minder voor de 

hand liggende combinaties inzichtelijk tussen taakeisen van banen of functies en de geschiktheid van 

kandidaten. De Paskamer biedt verder gedetailleerde informatie voor het aanpassen van het werk aan de 

persoon (baanherontwerp of jobcrafting), het inrichten van aanvullende scholing en voor mogelijkheden 

van intersectorale mobiliteit.  

1.4 Het Skillspaspoort 

Het Skillspaspoort heeft tot doel om het ‘reizen’ op de arbeidsmarkt te faciliteren voor werkenden en 

werkzoekenden. Cruciaal daarvoor is dat het paspoort herkend en erkend wordt door de 

beroepsbevolking, werkgevers en het onderwijs. Net als een gewoon paspoort is het Skillspaspoort een 

persoonlijk document. Het biedt op een overzichtelijke manier inzicht in de skills op basis van 

verschillende niveaus van bewijsvoering: hard in de vorm van diploma’s en certificaten, semi-hard via 

geaccordeerde urenstaten en werkbriefjes van arbeidsorganisaties en zacht in de vorm van persoonlijke 

loopbaanoriëntatie en assessments (zoals De Paskamer en Mijnhouseofskills). House of Skills ontwikkelt 

het Skillspaspoort in een drietal pilots: 1) voor de bagage afhandelaars op Schiphol; 2) voor vakmensen in 

de bouw en installatietechniek (samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, TNO, Paragin, 

Volandis, Bouwend Nederland, WijTechniek en Techniek Nederland) en 3) voor studenten binnen 

opleidingen van de Hogeschool van Amsterdam, ROC van Amsterdam en ROC NOVA. Uitgangspunt is 

dat iedere pilot kennis en leerervaringen oplevert die bijdragen aan de ontwikkeling van een sector 

overstijgend Skillspaspoort voor de Metropoolregio Amsterdam. Daarbij wordt zoveel mogelijk 

aangesloten op de standaarden die landelijk en in Europees verband tot stand zijn gebracht. 

1.5 Skillsgerichte loopbaanbegeleiding 

Binnen House of Skills zijn gecertificeerde loopbaancoaches actief die onafhankelijk en gratis 

gesprekken voeren met personen die op zoek zijn naar (ander) werk. De loopbaancoaches gaan op een 

gestructureerde wijze samen met de werkzoekenden op zoek naar antwoorden op vragen over werk en 

loopbaan. Werkzoekenden vullen De Paskamer in en doen eventueel andere tests, voeren opdrachten uit 

en vragen in hun omgeving om feedback. De bedoeling is dat de werkzoekenden na afloop van de 

loopbaanbegeleiding beter weten waar hun sterke kanten liggen, zicht hebben op de mogelijkheden van 

werk en opleiding en een concreet beeld gevormd hebben over hoe zij daar kunnen komen. De 

loopbaanbegeleiding is gratis beschikbaar voor iedereen die wil nadenken over de eigen loopbaan en het 

werk dat daarbij past. Werkzoekenden kunnen zich aanmelden via bedrijven en brancheverenigingen in 

het netwerk van House of Skills, maar ook via het UWV, vakbonden of op eigen initiatief. Voor de pilots 

van House of Skills worden ook advertenties geplaatst in lokale bladen.  

1.6 Skillstrainingen 

House of Skills ontwikkelde de afgelopen periode een aantal skillsbased trainingen voor professionals, 

werkgevers en werkzoekenden. In verband met de coronamaatregelen worden deze trainingen ook 

online aangeboden: 

- Skillsbased voor professionals 

HR-professionals, adviseurs en klantmanagers van UWV en sociale diensten van gemeenten 

worden getraind in de grondbeginselen van de skillsmethodiek, het gebruik van 

skillsinstrumenten en de procesarchitectuur van House of Skills. 

Train de trainer 

Een training van professionals voor professionals zodat zij op hun beurt zelfstandig skillsbased 

trainingen kunnen geven aan werkzoekenden, klantmanagers en werkgevers.  

- Skillsbased solliciteren 
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Via een gratis workshop krijgen werkenden en werkzoekenden inzicht in hun skills en hoe die 

gekoppeld kunnen worden aan werk.   

- Skillsbased werven 

Via een masterclass maken werkgevers kennis met skills en hoe die ingezet kunnen worden bij het 

wervingsproces.  

- Training skillsbased loopbaancoachen 

Loopbaanprofessionals binnen (bijvoorbeeld sociale diensten van gemeenten en het UWV) 

maken kennis met skills en krijgen inzicht in de toepasbaarheid van skills in het sollicitatie- en 

begeleidingsproces. 

1.7 Skillbased onderwijsinnovatie 

De belangrijkste innovatie om de mismatches te verkleinen zit in re- en upskilling via om- en bijscholing 

door het beroepsonderwijs en de erkenning en validatie van skills die mensen reeds opgedaan hebben. 

Dat betekent dat er een verkort en modulair aanbod moet ontstaan dat aansluit bij de ontwikkeling van 

de beroepsbevolking.  De onderwijsinnovatie van House of Skills kent een breed spectrum dat nog in de 

kinderschoenen staat, bijvoorbeeld de ontwikkeling van een verkort bbl (werken en leren)-traject voor 

Apothekersassistenten, een verkorte opleiding monteur Zonnepanelen of de verkorte 2-jarige duale 

opleiding hbo-Verpleegkundige. Het Transferpunt Zorg en Welzijn heeft ertoe geleid dat mbo en hbo-

opleiders de handen ineen hebben geslagen en gezamenlijk een aanbod ontwikkelen met een 

instapprogramma voor de oriëntatie. Verder is de erkenning van skills een belangrijke stap als aanvulling 

op het diplomasysteem. Daarbij hoort het verder ontwikkelen van modulair onderwijs en erkenning van 

skills in de vorm van microcredentials gekoppeld aan het Skillspaspoort. Deze ontwikkelingen kunnen 

alleen plaatsvinden in samenwerking met alle relevante stakeholders in het onderwijsveld en uiteraard 

de betrokkenheid van het ministerie van OCW.  

1.8 Skillscommunity 

House of Skills is in 2017 gestart met als doel een meer op skills gerichte arbeidsmarkt te realiseren en 

kwalitatieve en kwantitatieve mismatch op de arbeidsmarkt in de Metropoolregio Amsterdam te 

verkleinen. In het kader van dit programma is in december 2018 het Regionaal Skillsakkoord MRA 

getekend door een community van meer dan 120 partijen, waaronder veel bedrijven en bedrijfskoepels. 

Met deze ondertekening committeerden partijen zich aan inspanningen om te komen tot een meer op 

skills georiënteerde arbeidsmarkt. Als uitvloeisel van het Skillsakkoord zijn ruim 60 innovatiedeals 

(specifieke inspanningsverplichtingen) vastgelegd. De skillscommunity heeft zich de afgelopen periode 

verder gevormd en uitgebreid tot een robuuste coalitie van partijen die de noodzaak ziet om door de 

inzet van skills de arbeidsmarkt meer adaptief en toekomstgericht te maken. 

1.9 Transferpunten en loopbaanpaden 

De Transferpunten zijn geen nieuwe instituties voor arbeidsbemiddeling, maar loopbaanpaden van 

krimp- naar krapteberoepen en een belangrijke bouwsteen in de ketenaanpak. In een Transferpunt 

werken verschillende organisaties op de onderwijs- en arbeidsmarkt intensief samen waarbij de 

skillsbenadering de verbindende schakel is. Doordat deze organisaties dezelfde ‘skillstaal’ spreken wordt 

samenwerken vereenvoudigd en meer vanzelfsprekend. Er is via ketensamenwerking verbinding met 

bestaande processen van bijvoorbeeld UWV, Werkgeversservicepunten, sociale diensten, werkgevers en 

uitzendbureaus. Instrumenten en diensten van House of Skills worden zodanig vervlochten dat 

bestaande instituties maximaal kunnen profiteren van de meerwaarde van de skillsbenadering.  
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Bijlage 2: Het bereik van House of Skills 1.0 per januari 2021 
 

Van de instrumenten zoals beschreven in bijlage 1 hebben werkzoekenden, werknemers en werkgevers 

gebruik gemaakt. 

 Ruim 11.000 werkenden en werkzoekenden, werkgevers, brancheorganisaties, kennis- en 

onderwijsinstellingen, relevante stakeholders en overheden bereikten vanaf september 2017 

House of Skills.  

 Er is een community van meer dan 200 werkgevers, meerdere koepel- en brancheorganisaties. 

 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.  
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Bijlage 3: Beschrijving EFRO-partners 
 

1) Amsterdam Economic Board 

Partner 1 Amsterdam Economic Board 
Contactpersoon /  contactgegevens Nina Tellegen 

020  524 11 20, info@amecboard.com 
Marineterrein Amsterdam 
Kattenburgerstraat 5 
Gebouw 002 A 
1018 JA  Amsterdam 

Beschrijving De Board is het punt waar samenwerken begint. In het 
complexe maatschappelijke speelveld staat de Board 
als onafhankelijke speler tussen de partijen en 
bevordert samenwerking tussen welwillende 
koplopers. De Boardorganisatie werkt samen met 
Boardleden, de leden van de Network Council en 
andere partijen uit de regio aan een slimme, groene en 
gezonde regio. Zij creëren ruimte voor nieuwe ideeën 
en werken samen aan innovaties door: 

• Het agenderen van onderwerpen die relevant 
zijn om bestaande ’way of working’ te 
doorbreken; 

• Nieuwe en andere perspectieven te bieden; 
• Partijen bij elkaar te brengen en krachten te 

bundelen; 
• Het opschalen van rijpe initiatieven met 

partners, het overdragen aan de markt of het 
omzetten in (regionaal) gemeentelijk beleid. 

Uitgangspunt is altijd het mobiliseren van energie, 
eigenaarschap en uitvoerende kracht binnen de 
Metropool Amsterdam. 

Doelstelling De Board werkt aan de slimme, groene, gezonde 
toekomst van de Metropool Amsterdam: een CO2-
neutrale, circulaire regio waarin we langer en gezonder 
leven en een betrouwbare, duurzame digitale 
samenleving waarin ieders talent tot ontplooiing 
komt. Zij bouwen in 2021 samen met bedrijven, 
kennisinstellingen en overheden verder aan dit 
toekomstbeeld voor 2050. 

De focus is op de meest urgente onderwerpen en op 
terreinen waar in de regio de expertise, kennis en 
menskracht is om echt impact te maken en die 
bovendien economische groeipotentie bieden. 
Uitgangspunt is altijd het mobiliseren van energie, 
eigenaarschap en uitvoerende kracht binnen de 
Metropool Amsterdam. 

 

 

mailto:info@amsterdameconomicboard.com
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2) AMS Institute (Amsterdam Metropolitan Solutions) 

Partner 2 AMS Institute (Amsterdam Institute for Advanced 
Metropolitan Solutions) 

Contactpersoon /  contactgegevens Else Veldman 
06 28155606, Else.veldman@ams-institute.org 
programmamanager Energie Lab Zuidoost 

Beschrijving AMS Institute is een internationaal toonaangevend 
instituut waar talent wordt opgeleid en ingenieurs, 
ontwerpers en zowel natuurwetenschappers als 
sociale wetenschappers gezamenlijk geïntegreerde 
grootstedelijke oplossingen ontwikkelen en 
valoriseren. 

Doelstelling Onze missie is om een diepgaand begrip van de stad te 
ontwikkelen - de stad voelen - om oplossingen te 
ontwerpen voor haar uitdagingen en deze te 
integreren in de stad Amsterdam. Dit doen we via drie 
hoofdactiviteiten: onderwijs, onderzoek & valorisatie 
en data. 

 

3) Bureau Nieuwzorg  

Partner 3 Bureau Nieuwzorg 

Contactpersoon /  contactgegevens Helena Schuengel 
0651840758, info@nieuwzorg.nl 
Bornholm 50 
2133 AA, Hoofddorp 

Beschrijving Nieuwzorg werkt, in zorg en welzijn. Al sinds 2011 
verbinden we werkgevers en werkzoekenden. Binnen 
de ouderen- en gehandicaptenzorg bijvoorbeeld: twee 
keer per jaar bereiden we een groep zij-instromers 
voor op een opleidingsplek Verzorgende IG. Daarvoor 
hebben we een speciaal trainingsarrangement 
ontwikkeld, dat bestaat uit persoonlijke begeleiding en 
diverse lesmodules.  

Doelstelling Onder andere met ons speciale trainingsarrangement 
brengen we werkzoekenden en werkgevers niet alleen 
samen, maar zorgen we ook voor een blijvende band. 

 

4) CrossOver  

Partner 4 CrossOver 

Contactpersoon /  contactgegevens Josje Damsma  
josje@projectcrossover.nl , 06 29 020 538 
Mauritskade 64, 1092 AD Amsterdam 

Beschrijving CrossOver ontwikkelt initiatieven op het gebied van 
"van-werk-naar-werk", "leven lang leren" en "vitaliteit" 
van technische vakmensen. CrossOver verbindt hierbij 
de expertise en taal van brancheorganisaties, directie, 
HR en technische vakmensen. 

Doelstelling 1) Wij zijn de ondernemende buitenboordmotor voor 
impactvolle bedrijfs- en sector overstijgende 
initiatieven voor technische vakmensen. Door ons 
grote netwerk onder technische bedrijven, vakmensen 
en brancheorganisaties zijn wij in staat om snel beleid 

mailto:Else.veldman@ams-institute.org
mailto:info@nieuwzorg.nl
mailto:josje@projectcrossover.nl
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en onderzoek te vertalen naar concrete nieuwe 
initiatieven en inzichten. Van groot belang hierbij is 
dat we zowel taal van de branche, het bedrijf en de 
vakman spreken, waardoor we beleid goed kunnen 
doorvertalen en weten hoe we technische vakmensen 
ook echt kunnen raken. Te vaak komen wij nu nog 
tegen dat initiatieven voor technische vakmensen niet 
aansluiten bij hun behoefte. Gevolg: ontwikkelaanbod 
dat niet gebruikt wordt, beleid dat te abstract blijft en 
in een la belandt of vouchers die niet ingezet worden. 
De initiatieven en inzichten die wij samen met onze 
klanten ontwikkelen dragen juist bij aan het creëren 
van voldoende technische vakmensen met slimme 
handen om Nederland in de toekomst leefbaar en 
welvarend te houden. We garanderen daarom impact 
op drie thema's: Van Werk naar Werk, Leven Lang 
Leren, en Vitaliteit en Waardering. 

 

5) ditWERKt 

Partner 5 ditWERKt 
Contactpersoon /  contactgegevens Herman Miedema 

06 16261053, herman@ditWERKt.nl 
Spoorbaan 1, 9901DD Appingedam 

Beschrijving Dit-WERKt heeft een unieke marktpositie in 
Nederland verworven met digitale toepassingen van 
skills matching en loopbaanadvies. Hierbij combineert 
het bedrijf effectief bewezen inzichten met 
praktijkkennis (“evidence based practice”). Zo maakt 
Dit-WERKt grondige kennis van bestaande skills-
expertsystemen (m.n. ESCO, O*Net en Competent) 
praktisch toepasbaar voor verschillende 
gebruikersgroepen met behulp van geavanceerde 
technologie. Dit-WERKt heeft zich in acht jaar 
ontwikkeld van een kleine ambitieuze internetstart-
up, naar een stabiele en betrouwbare 
samenwerkingspartner voor gemeenten en landelijke 
organisaties als vakbond FNV, House of Skills en 
ttif&Werk.  

Doelstelling Dit-WERKt is sinds 2014 actief als 
applicatieontwikkelaar op de arbeidsmarkt. Met 
producten als de loopbaanapplicatie dit-WERKt, het 
platform Mijnhouseofskills en de Skillmatcher, een API 
voor het sociale domein, heeft het bedrijf brede en 
diepgaande, technische kennis, die nodig is voor de 
ontwikkelingen op het gebied van de integratie. 
 
Gebruikersgemak is een belangrijke pijler van het 
platform Mijnhouseofskills. Door de integratie en 
systematische monitoring en feedback kunnen we het 
gebruikersgemak sterk verbeteren, wat zeer ten goede 
komt aan de hoeveelheid succesvolle matches. 

 

6) Gemeente Amsterdam / Economische Zaken  

mailto:herman@ditWERKt.nl
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Partner 6 Gemeente Amsterdam / Economische Zaken 
Contactpersoon /  contactgegevens Annelies Spork,  a.spork@amsterdam.nl , 06-

55862840. 
Hélène Bakker, h.bakker@amsterdam.nl, 06-
53292949. 
Jodenbreestraat 25, Amsterdam 

Beschrijving De gemeentelijke organisatie van de gemeente 
Amsterdam bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en 
concernstaf en 7 bestuurscommissies (stadsdelen). De 
gemeente Amsterdam werkt vanuit de 
Metropoolregio Amsterdam (MRA) samen met de 
provincies Noord-Holland en Flevoland, 32 gemeenten 
en de Vervoerregio Amsterdam. 
Samen met andere clusters, afdelingen, stadsdelen en 
overheden uit de Metropoolregio Amsterdam 
realiseert de gemeente Amsterdam, Economische 
Zaken dit door onder andere: 

• Strategieën en interventies te ontwikkelen die 

bijdragen aan de versterking en de vernieuwing 

van de Amsterdamse economie; 

• Internationale acquisitie van bedrijven en talenten 

en de profilering van Amsterdam als 

aantrekkelijke metropool, samen met Amsterdam 

Marketing; 

• Te zorgen voor een gezond ondernemersklimaat 

in stad en de directe omgeving; 
De economische structuur van de stad en haar directe 
omgeving te vernieuwen en te versterken. 

Doelstelling De gemeente Amsterdam ziet het – samen met de 
lokale en regionale overheden in de MRA - als hun 
verantwoordelijkheid om leven lang ontwikkelen te 
agenderen, relevante partijen bij elkaar te brengen, 
financiering te organiseren en versneld een 
toekomstbestendige oplossing te ontwikkelen. Op 
lokaal niveau hebben de verschillende partners 
activiteiten opgezet voor de doelgroep, binnen hun 
werkgebied. Maar overall is dit gefragmenteerd. Een 
intensieve samenwerking tussen alle relevante 
partners op lokaal en regionaal niveau kan een 
concrete aanzet geven tot deze verandering. Ook kan 
meer efficiënt worden gewerkt en is er ruimte om 
innovatieve plannen uit te werken binnen een 
experimentele werkomgeving. 
 
De verwachting is dat de komende 20 jaar meer dan 
500.000 banen veranderen of verdwijnen onder 
invloed van technologische ontwikkelingen. Deze 
dynamiek vraagt om intersectorale mobiliteit en 
flexibele, weerbare en wendbare mensen. Om te 
zorgen dat zij economisch zelfstandig blijven en niet 
afhankelijk worden van een uitkering. Permanente 
scholing en ontwikkeling zijn belangrijker dan ooit.  

mailto:a.spork@amsterdam.nl
mailto:h.bakker@amsterdam.nl
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Amsterdam loopt op middellange termijn het risico 
van oplopende werkloosheid, afnemende 
arbeidsparticipatie en daarmee een teruglopend 
verdienvermogen. Een kennis gedreven economie – 
zoals in Amsterdam- vereist dat we het aanwezige 
talent ten volle benutten. Doorgaan op de huidige weg 
resulteert in minder sociale maatschappelijke 
ontwikkeling van inwoners, lagere innovatiekracht en 
daarmee lagere economische groei voor Amsterdam 
en regio dan mogelijk is. 

 

7) Gemeente Amsterdam / Nieuw-West 

Partner 7 Gemeente Amsterdam / Nieuw-West 
Contactpersoon /  contactgegevens Houssain Mouhmouh 

06 51200357, h.mouhmouh@amsterdam.nl  
Osdorpplein 521, 1068 TA Amsterdam 

Beschrijving De door bewoners gekozen stadsdeelcommissie 
Nieuw-West van de gemeente Amsterdam bestaat uit 
volksvertegenwoordigers uit de buurten in Amsterdam 
Nieuw-West. Zie ook de beschrijving bij partner 5. 

Doelstelling De stadsdeelcommissie behartigt de belangen van 
bewoners en ondernemers en adviseert het dagelijks 
bestuur en het bestuur van de stad over wat er speelt 
in het stadsdeel of in een gebied. 

 

8) Gemeente Amsterdam / WPI   

Partner  8 Gemeente Amsterdam / WPI 

Contactpersoon /  contactgegevens Arjan Ploegmakers 
0651358758, arjan.ploegmakers@amsterdam.nl 
Weesperstraat 113-117, 1018 VN Amsterdam 

Beschrijving Gemeente Amsterdam, Werk, Participatie en Inkomen 
(WPI) helpt Amsterdammers die onvoldoende 
inkomen hebben zelfredzaam te worden. Zie ook de 
beschrijving bij partner 5. 

Doelstelling We gaan uit van de eigen kracht van burgers: betaald 
werk is de beste manier om armoede te voorkomen. 
Daarom helpen we onze klanten bij het vinden van een 
baan. Als dat echt niet mogelijk is, verlichten we 
financiële nood en denken we mee over andere 
manieren van participatie. Alle Amsterdammers doen 
mee! 

 

9) Hogeschool Arnhem-Nijmegen UAS 
Partner 9 Hogeschool Arnhem-Nijmegen UAS 

Contactpersoon /  contactgegevens Jos Sanders 
06 50524618, jos.sanders@han.nl 
Kapittelweg 35, 6525 EN Nijmegen  

Beschrijving 
Op de Hogeschool Arnhem-Nijmegen UAS studeren 
meer dan 35.000 studenten. En brengen zo'n 3.900 
medewerkers hun kennis en ambitie tot bloei. De 
hogeschool bestaat uit 14 academies met opleidingen, 

mailto:h.mouhmouh@amsterdam.nl
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onderzoek en advies. Daarnaast is er een Centrale staf, 
die beleid maakt en adviseert. De Services bundelen 
alle ondersteunende diensten aan De HAN wil mensen 
laten groeien als professional én als persoon, maar ook 
een springplank bieden naar een betekenisvolle 
toekomst.  

Doelstelling De hogeschool leidt op tot zelfbewuste mensen, die in 
hun kracht staan, over grenzen heen kijken en 
geëquipeerd zijn de beroepspraktijk te innoveren. Dit 
vraagt om een discipline-overstijgend perspectief, dat 
leren en innoveren stimuleert.  Door middel van 
professionele leergemeenschappen waarin onderwijs 
en onderzoek, student en werkveld met elkaar 
verbonden zijn, beogen zij maximale persoonlijke 
impact en maatschappelijke innovatie.  

 

10) Hogeschool van Amsterdam 

Partner 10 Hogeschool van Amsterdam 

Contactpersoon /  contactgegevens - Alex Straathof, Urban Governance and Social 
Innovation, lectoraat Management van 
Cultuurverandering, Faculteit Maatschappij en 
Recht, a.straathof@hva.nl, 0621156108 

- Elke van der Heijden, Urban Governance and 
Social Innovation, Faculteit Maatschappij en 
Recht, e.a.van.der.heijden@hva.nl, 0657592456 

Beschrijving De Hogeschool van Amsterdam is een onderwijs en 
onderzoeksinstelling en leidt studenten op voor een 
verscheidenheid aan hogere beroepen op de 
arbeidsmarkt in zeven faculteiten. 
 
Urban Governance and Social Innovation is een 
onderzoekspeerpunt van de Hogeschool en richt zich 
op inhoud en governance van grootstedelijke 
vraagstukken. 

Doelstelling De Hogeschool van Amsterdam is als 
onderwijsinstelling een belangrijke speler op het 
gebied van een leven lang leren in de Metropoolregio 
Amsterdam. Hoewel de activiteiten van House of Skills 
zich richten op het lager- en middensegment van de 
arbeidsmarkt zullen haar activiteiten onherroepelijk 
gevolgen hebben voor de inrichting vormgeving en 
verdringing op het hogere segment. De studenten van 
de opleidingen HRM, Bedrijfskunde en Bestuurskunde 
zijn degenen die in de toekomst een leven lang leren 
op de arbeidsmarkt mede vormgeven. 
Urban Governance and Social Innovation heeft 
ervaring opgedaan met lokale innovatie betreffende 
grootstedelijke vraagstukken als armoede, 
laaggeletterdheid, sociale en economische 
participatie, inclusieve gebiedsontwikkeling, 
wijkeconomie.  

 De Hogeschool van Amsterdam en de betrokken 
opleidingen zien het als een uitdaging om mee te doen 
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met een dergelijk groot programma. We gaan aan de 
slag met de uitkomsten. Het onderwijs kan inspelen op 
de ervaringen die worden opgedaan.  
Betrokkenheid van het Center of Expertise Urban 
Governance and Social Innovation zal meer zicht 
bieden op effectieve invullingen van 
netwerkgovernance, nieuwe rollen voor overheden en 
bijdragen van bedrijven in publieke waardecreatie. 

 

11) CNV Vakcentrale/James 

Partner 11 CNV 

Contactpersoon /  contactgegevens Mirjam Wildekamp  
06 14328974, m.wildekamp@jamesloopbaan.nl 
Algemene bereikbaarheid: 030 751 1900 

Beschrijving Het Christelijk Nationaal Vakverbond behartigt 
belangen van mensen op het gebied van werk en 
inkomen. Met een open, deskundige en persoonlijk 
betrokken stijl werkt CNV primair voor CNV-leden. 

Doelstelling Vanuit christelijk sociaal denken met wortels in het 
evangelie gelooft CNV dat ieder mens als streven en 
doel heeft om ‘tot bestemming te komen’. In de 
prestatiegerichte en steeds complexere samenleving 
wil het CNV hieraan bijdragen door mensen weerbaar 
en wendbaar te maken bij het verrichten van werk. Dit 
zowel op materieel als immaterieel gebied.  
Het CNV streeft naar een samenleving waarin mensen 
zoveel mogelijk gelijke kansen hebben en 
duurzaamheid een centraal begrip is. Medewerkers, 
vrijwilligers en leden van het CNV wenden hun 
talenten aan om deze idealen om te zetten in diensten 
op maat, aansprekende producten en opvallende 
acties. Om dit te bereiken voert het CNV een 
permanente dialoog met de leden, de samenleving en 
internationale organisaties op het gebied van mens en 
werk.  
Het CNV wil een herkenbare beweging zijn en blijven. 
Voor iedereen die zich inzet voor het CNV willen wij 
een inspirerende en uitdagende omgeving vormen 
waarin ieder zijn talenten kan ontwikkelen. 
 

Gelieerd aan CNV Vakcentrale is James. James wil 
werkenden helpen bij het oplossen van vragen en 
uitdagingen die zij in hun loopbaan tegenkomen, 
maar ook bij het ontwikkelen van de competenties 
op het gebied van loopbaansturing. Door hen te 
ondersteunen bij veranderingen in hun loopbaan en 
door het vergroten van hun stuurvermogen, willen 
we bijdragen aan hun inzetbaarheid.  
 Om economisch en maatschappelijk goed te 

functioneren, zullen werkenden in toenemende 

mate zelf verantwoordelijkheid moeten nemen voor 

de sturing van hun leven, leren en loopbaan. Veel 

mailto:m.wildekamp@jamesloopbaan.nl


 

65 
 

mensen, zowel laag- als hoger opgeleid, hebben 

daar nog moeite mee. Zij kijken te weinig vooruit. Of 

missen competenties op het gebied van reflecteren, 

exploreren, netwerken en keuzen maken. Ook bij 

werkgevers liggen nog obstakels waardoor 

onvoldoende wordt geïnvesteerd in de 

inzetbaarheid en mobiliteit van mensen. James wil 

aan beide kanten bijdragen aan bewustzijn en aan 

betere loopbaansturing. Dat doen we onder meer 

door onderzoek, loopbaancoaching, 

bewustwordingscampagnes en training. 

 

 

12) Klimaatmissie Amsterdam 

Partner 12 Klimaatmissie Amsterdam 

Contactpersoon /  contactgegevens René Pie 
06 22979147, aandeslag@klimaatmissienederland.nl 
www.klimaatmissie.nl 

Beschrijving Klimaatmissie Nederland is een 
samenwerkingsverband van Provincie Utrecht, EBU, 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, ee’yoo, 
uitvoerende en ondersteunende partners en 
fabrikanten. Dit gebeurt via een wijkgerichte aanpak. 
Via het 6-stappenplan inventariseren, organiseren en 
realiseren zij alle maatregelen die nodig zijn om een 
woning energievriendelijk te maken: zonder aardgas 
en met een zo laag mogelijk energieverbruik.  

Doelstelling Klimaatmissie Nederland ondersteunt en gemeenten, 
energieloketten en regio’s en faciliteert een 
wijkgerichte aanpak: 

• Ontzorging van de huiseigenaar op 1 loket 
• Inpassing van lokale en regionale bedrijven 
• Automatisering & centrale faciliteiten 
• Werving & opleiding personeel 
• Technische en financiële plancontrole 

Samen daadwerkelijk opschaling van aardgasloze 
woningen realiseren. Wijkgericht verduurzamen van 
woningen is een technische, financiële en sociale 
opgave. Wanneer zijn de woningen gebouwd, welke 
woningtypen staan er in een wijk en welke 
maatregelen zijn er noodzakelijk? Hoe krijgen we 
voldoende vakmensen die al deze maatregelen 
kunnen uitvoeren? Hoe kan het verduurzamen van 
woningen voor alle woningeigenaren betaalbaar 
worden gemaakt? En hoe overtuig je mensen collectief 
in een wijk om te gaan wonen zonder aardgas? 
Klimaatmissie Nederland kan hierin gemeenten 
faciliteren. 

mailto:aandeslag@klimaatmissienederland.nl
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13) Luchtvaart Community Schiphol (LCS) 
Partner 13 Luchtvaart Community Schiphol (LCS) 

Contactpersoon /  contactgegevens Margreet Hak 
luchtvaartcommunity@schiphol.nl 
The Base A (1e verdieping) 
Evert van de Beekstraat 1-52, 1118 CL Schiphol 

Beschrijving Luchtvaart Community Schiphol (LCS) is een stichting 
met als funding partners Schiphol Group, het ROC van 
Amsterdam en KLM. Het verbinden van bedrijfsleven, 
onderwijs en overheid is de core business van 
Luchtvaart Community Schiphol. De kracht van ons 
netwerk is van cruciaal belang om in te spelen op de 
imperfecties van de arbeidsmarkt. 
 
Luchtvaart Community Schiphol is dé plek voor de 
luchtvaartsector, het onderwijs en de overheid, waar 
gezamenlijk de visie op het duurzaam versterken van 
de arbeidsmarkt wordt vormgegeven en waaruit 
vernieuwende programma’s worden ontwikkeld en 
uitgevoerd voor mensen die op de luchthaven werken 
en willen werken. 

Doelstelling LCS wil de arbeidsmarkt duurzaam versterken door 
mensen sterker te laten staan in de veranderende 
arbeidsmarkt. LCS onderscheidt zich door zich te 
richten op de imperfecties van de arbeidsmarkt; dit 
zijn de vraagstukken die niet door de reguliere 
economische markt worden aangepakt en waar 
verbinding van partijen voor nodig is. LCS doet dit 
door bedrijven, regionaal onderwijs en regionale 
overheden te verbinden. 

 

14) ManpowerGroup 

Partner 14 ManpowerGroup 

Contactpersoon /  contactgegevens Kelly Kolsteeg 
06-46928531, kelly.kolsteeg@manpowergroup.nl 
Diemerhof 16-18  
1112 XN Diemen 

Beschrijving ManpowerGroup, de wereldleider in innovatieve 
workforce-oplossingen, creëert en levert high-impact 
oplossingen. Daarmee helpen we organisaties hun 
zakelijke doelen te bereiken en hun 
concurrentiepositie te verbeteren. Onder de paraplu 
van ManpowerGroup heeft elk merk zijn eigen 
talentspecialisatie. Omdat wij het gesprek aangaan 
vanuit The Human Age, hebben wij een palet aan 
visionaire en operationele antwoorden en weten wij 
onze specialisaties op een slimme manier te 
verbinden. Onze totaalpropositie biedt een antwoord 
op elk HR-gerelateerd vraagstuk. 

Doelstelling Iedereen heeft talent. En iedereen heeft recht op 
waardig werk. Want iedereen kan waarde toevoegen 
aan het succes van een organisatie. Maar soms vraagt 

mailto:luchtvaartcommunity@schiphol.nl
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het om extra inspanning om het mogelijk te maken. Bij 
ManpowerGroup zien we het als onze 
verantwoordelijkheid om die extra stap te zetten. We 
hebben de kennis, de ervaring en de faciliteiten in huis 
om het mogelijk te maken. Wij geloven in ‘doing well 
by doing good’. Zolang je talent centraal zet, laat je 
mensen, bedrijven en de maatschappij groeien. 

 

 

15) OBA (Openbare Bibliotheek Amsterdam) 

Partner 15 OBA (Openbare Bibliotheek Amsterdam) 

Contactpersoon /  contactgegevens Martin Berends 
 020 5230900  
Oosterdokskade 143, 1011DL Amsterdam 

Beschrijving De Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) 
is een culturele instelling, die zich ten doel stelt het 
vrije verkeer van informatie in de Amsterdamse 
samenleving te bevorderen. Naast de hoofdvestiging 
aan de Oosterdokskade heeft de Openbare 
Bibliotheek Amsterdam 26 wijkvestigingen. 

Doelstelling Sinds 1919 is de OBA de plek waar Amsterdammers 
komen voor hun persoonlijke ontwikkeling. De OBA 
zet zich in voor een Amsterdam waar iedereen gelijke 
kansen heeft. De OBA biedt kansen om kennis en 
vaardigheden te verwerven, om actief deel te nemen 
aan het maatschappelijk leven, talenten te ontplooien, 
kortom: om je leven te verrijken.  
De OBA wil bovendien de plek van de stad zijn om 
elkaar te ontmoeten, niet alleen in het centrum, maar 
ook in de wijken. Dit realiseren we in samenwerking 
met Amsterdamse initiatieven en organisaties.  

 

16) Oranje Energie 

Partner 16 Oranje Energie 

Contactpersoon /  contactgegevens Pauline Westendorp 
06 54723019,  pauline@oranjeenergie.nl 
Olympisch Stadion 21 
1076 DE Amsterdam 

Beschrijving Ondernemerscoöperatie Oranje Energie is opgericht 
om van de “ieder voor zich ad hoc fase” naar de 
“samen vooruit”- versnellingsfase van de 
energietransitie te gaan. Wij zijn een onafhankelijke 
sociale onderneming met verschillende partners.  
 
Wat we doen: 
1. Het energiesysteem bestuderen en overzien 
2. Interventies doen 
3. Kennis delen en leren 
4. Successen en lessen vieren 

Doelstelling Ons doel is Amsterdam, Nederland en de wereld (in 
die volgorde) op schone, veilige en eerlijke energie te 
krijgen. 

mailto:pauline@oranjeenergie.nl
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17) Pantar 
Partner 17 Pantar 

Contactpersoon /  contactgegevens Annemiek Beemsterboer 
020 41 68 000, info@pantar.nl 

Beschrijving Pantar is het grootste sociale leer- en werkbedrijf in de 
regio Amsterdam en Diemen. Pantar is gespecialiseerd 
in begeleiding en ontwikkeling van mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. Bij Pantar krijgen mensen 
de kans om zich te ontwikkelen, te groeien en een plek 
op de arbeidsmarkt te (her)vinden. 

Doelstelling Wij geloven dat iedereen talenten bezit om te kunnen 
werken. Aan ruim 3.000 mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt bieden wij werk, begeleiding en veel 
aandacht voor hun ontwikkeling. 

 

18) PlaytoWork 
Partner 18 PlaytoWork 

Contactpersoon /  contactgegevens Max Boodie 
020-2170190, max@playtowork.nl 
Naritaweg 12-i, 1043 BZ, Amsterdam 

Beschrijving PlaytoWork helpt sinds 2016 mbo’ers aan een 
passende baan met behulp van gegamificeerde 
assessments. 
Gamen om meer inzicht te krijgen wie je bent en zo 
sneller en leuker een passende baan te vinden: het 
idee ontstond in 2014 in het kader van de ‘Mayors 
Challenge’, een internationale wedstrijd voor het 
oplossen van maatschappelijke problemen. Namens 
de gemeente Amsterdam was PlaytoWork één van de 
21 finalisten uit 155 internationale inzendingen. 
Voormalig burgemeester Eberhard van der Laan heeft 
het idee laten uitvoeren binnen de Metropool Regio 
Amsterdam waaruit in 2016 social enterprise 
PlaytoWork is ontstaan. Een consortium van 
arbeidsmarkt deskundigen, game- en 
softwareontwikkelaars won de aanbesteding om vorm 
en inhoud te geven aan het bedrijf PlaytoWork. 

Doelstelling PlaytoWork heeft als maatschappelijke drijfveer om de 
ware potentie van mbo’ers te tonen. 

 

19) ROC van Amsterdam/Flevoland 

Partner 19 ROC van Amsterdam/Flevoland 
Contactpersoon /  contactgegevens Milo Stokman 

06 23767245, m.stokman@rocva.nl 
Fraijlemaborg 141, 1102 CV Amsterdam 

Beschrijving ROC van Amsterdam en ROC van Flevoland zijn twee 
instellingen voor beroepsonderwijs die hun krachten 
gebundeld hebben en nu als gemeenschap van 11 mbo 
colleges in de MRA regio beroepsonderwijs aanbieden 
aan  32.000 studenten op alle mbo niveaus en in bijna 
alle sectoren 

mailto:info@pantar.nl
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Doelstelling Het creëren van werkwijze waarbij in samenwerking 
met de arbeidsmarkt een actueel en flexibel aanbod 
van trainingen,  modules en opleidingen beschikbaar 
komt voor werkenden en werkzoekenden en recent 
gediplomeerden die willen blijven leren naast het 
werk. De verbinding met het initieel beroepsonderwijs 
is daarbij een belangrijke factor 

 

20) SIGRA 
Partner 20 SIGRA 

Contactpersoon /  contactgegevens Menno van Leeuwen  
020-512 88 88, sigra@sigra.nl  
Maassluisstraat 574A, 1062 GZ Amsterdam 

Beschrijving Samenwerkingsverband SIGRA inspireert en verbindt 
partners in zorg & welzijn. We doen dit met 120 
organisaties met totaal meer dan 130.000 
professionals, voor 1,8 miljoen inwoners in de regio’s 
Amsterdam, Diemen, Amstelveen, Zaanstreek-
Waterland en Noord-Holland Noord. Sigra is een 
onafhankelijke vereniging. 

Doelstelling SIGRA draagt bij aan de continue verbetering van 
samenhang, kwaliteit en efficiëntie van de 
gezondheidszorg en het welzijn van de mensen in ons 
werkgebied. SIGRA staat voor ruim 50 jaar 
organisatie-overstijgend samenwerken op alle 
mogelijke vlakken en een schat aan ervaring. 

 

21) TNO 
Partner 21 TNO 

Contactpersoon /  contactgegevens Joost van Genabeek  
0611700528, Joost.vangenabeek@tno.nl  
Schipholweg 77, 2316 ZL Leiden   

Beschrijving TNO ontwikkelt technologische en sociale innovaties, 
die onze bevolking, van vroege jeugd tot op latere 
leeftijd, gezond en productief laat bijdragen aan de 
maatschappij.  
Gezondheid is een belangrijke waarde in het leven 
maar meer nog een belangrijke randvoorwaarde om 
volop deel te nemen aan de maatschappij. Naast 
gezondheid en vitaliteit zijn ook de juiste 
vaardigheden, motivatie en sociale netwerken van 
belang om de toekomst aan te kunnen. Dit geldt voor 
jongeren en werkenden en vraagt om innovaties die 
hen daar bij ondersteunen.  
Vernieuwing en ‘dynamisering’ van de (regionale en 
lokale) arbeidsmarkt is één van die innovaties. TNO 
ontwikkelt samen met haar partners methoden om 
medewerkers duurzaam inzetbaar én productief te 
houden in een steeds flexibelere  arbeidsmarkt. Denk 
aan serious games, applicaties en tools, 
actieprogramma’s en monitoringinstrumenten.  

mailto:Joost.vangenabeek@tno.nl
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TNO onderzoekt en laat zien wat wel werkt en wat 
niet. We versterken het vakmanschap van de 
professionals op het gebied van jeugd en werk en we 
ondersteunen de uitvoerende instanties in hun 
transitie naar methodisch werken in een lerende 
organisatie. 

• Kennis en ervaring met regionale multi-

stakeholderprojecten gericht op 

verduurzaming van inzetbaarheid en 

versterking van aansluiting vraag en aanbod. 

• Kennis en ervaring met projecten rond re-

integratie 

• Kennis en ervaring met projecten met 

kwetsbare groepen en arbeidstoeleiding van 

mensen met een grote afstand tot de 

arbeidsmarkt 

• Kennis en ervaring op  het terrein van 

monitoring, evaluatie en effectmetingen 

• Kennis en ervaring met de begeleiding van 

complexe verandertrajecten.  

Doelstelling We willen kennis en instrumenten (door)ontwikkelen 
voor verduurzaming van inzetbaarheid van laag- en 
middelbaar geschoolden op het niveau van taken en 
skills en daarbij nieuwe applicaties zoals de 
Baananalysetool en Taken van de Toekomst van TNO 
daarin doorontwikkelen.  
Daarnaast willen we via monitoring meer inzicht 

krijgen in de randvoorwaarden voor succes van multi-

stakeholder samenwerkingsverbanden. 

 

22) Stichting !WOON 

Partner 22 Stichting !WOON 

Contactpersoon /  contactgegevens Baudouin Knaapen 
06c58819810, b.knaapen@wooninfo.nl 
Harriët Freezerstraat 117A 
1103 JP Amsterdam Zuidoost 

Beschrijving !WOON geeft bewoners informatie en advies over 
huren, kopen, energie, organisatie en participatie. 
!WOON is er voor huurders, eigenaar-bewoners en 
woningzoekenden. Het is een onafhankelijke stichting 
zonder winstoogmerk, het belang van de bewoners 
staat voorop. 

Doelstelling !WOON maakt bewoners wegwijs in 
wonen (door het informeren, adviseren, ondersteunen 
en begeleiden van bewoners en bewonersgroepen bij 
al hun woonvragen en woonkwesties) en levert een 
bijdrage aan de stad (door te signaleren, te agenderen 
en de behoefte van bewoners te verbinden aan de 
gemeentelijke agenda). !WOON is eigentijds, 
klantgericht, deskundig en onafhankelijk. 
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