
Amsterdam

Amstelveen

Haarlem

Hilversum

Hoofddorp

IJmuiden

Lelystad

Purmerend Volendam

Zaanstad

Almere

Klik hier om het totaal aantal 
gebruikers in de Metropoolregio 
Amsterdam te bekijken

Bekijken klik hier om het totaal 
aantal gebruikers binnen en buiten 
Metropoolregio Amsterdam te bekijken

Gebruik van skills instrumenten binnen en  
buiten de Metropoolregio Amsterdam
Klik op een plaatsnaam en bekijk het aantal 
gebruikers uit deze regio
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Amsterdam

Amstelveen

Haarlem

Hilversum

Hoofddorp

IJmuiden

Lelystad

Purmerend Volendam

Zaanstad

Almere

Klik hier om het totaal aantal 
gebruikers in de Metropoolregio 
Amsterdam te bekijken

Bekijken klik hier om het totaal 
aantal gebruikers binnen en buiten 
Metropoolregio Amsterdam te bekijken

Gebruik van skills instrumenten binnen en  
buiten de Metropoolregio Amsterdam
Klik op een plaatsnaam en bekijk het aantal 
gebruikers uit deze regio

Gratis loopbaangesprekken met een 
loopbaancoach van House of Skills 
Van januari 2018 – heden

823

Profiel aangemaakt in De Paskamer 
Van mei 2020 – heden 1696

Profiel aangemaakt voor het 
platform Mijnhouseofskills  
Van juni 2020- heden 

717

Deelgenomen aan een 
scholingstraject of 
matchingsactiviteit  
Van januari 2018 – heden 

527

De Zorgscan ingevuld in relatie tot 
Transferpunt Zorg en Welzijn  
Van september 2020 – heden 

410

Totaal aantal gebruikers in  
de Metropoolregio Amsterdam



Amsterdam

Amstelveen

Haarlem

Hilversum

Hoofddorp

IJmuiden

Lelystad

Purmerend Volendam

Zaanstad

Almere

Klik hier om het totaal aantal 
gebruikers in de Metropoolregio 
Amsterdam te bekijken

Bekijken klik hier om het totaal 
aantal gebruikers binnen en buiten 
Metropoolregio Amsterdam te bekijken

Gebruik van skills instrumenten binnen en  
buiten de Metropoolregio Amsterdam
Klik op een plaatsnaam en bekijk het aantal 
gebruikers uit deze regio

Gratis loopbaangesprekken met een 
loopbaancoach van House of Skills 
Van januari 2018 – heden

3

Profiel aangemaakt in De Paskamer 
Van mei 2020 – heden 25

Profiel aangemaakt voor het platform 
Mijnhouseofskills  
Van juni 2020- heden 

18

Deelgenomen aan een 
scholingstraject of matchingsactiviteit  
Van januari 2018 – heden 

4

De Zorgscan ingevuld in relatie tot 
Transferpunt Zorg en Welzijn  
Van september 2020 – heden 

7

Purmerend
en omgeving



Amsterdam

Amstelveen

Haarlem

Hilversum

Hoofddorp

IJmuiden

Lelystad

Purmerend Volendam

Zaanstad

Almere

Klik hier om het totaal aantal 
gebruikers in de Metropoolregio 
Amsterdam te bekijken

Bekijken klik hier om het totaal 
aantal gebruikers binnen en buiten 
Metropoolregio Amsterdam te bekijken

Gebruik van skills instrumenten binnen en  
buiten de Metropoolregio Amsterdam
Klik op een plaatsnaam en bekijk het aantal 
gebruikers uit deze regioIJmuiden

en omstreken

Gratis loopbaangesprekken met een 
loopbaancoach van House of Skills 
Van januari 2018 – heden

3

Profiel aangemaakt in De Paskamer 
Van mei 2020 – heden 45

Profiel aangemaakt voor het platform 
Mijnhouseofskills  
Van juni 2020- heden 

7

Deelgenomen aan een 
scholingstraject of matchingsactiviteit  
Van januari 2018 – heden 

1

De Zorgscan ingevuld in relatie tot 
Transferpunt Zorg en Welzijn  
Van september 2020 – heden 

4

IJmuiden
en omgeving



Amsterdam

Amstelveen

Haarlem

Hilversum

Hoofddorp

IJmuiden

Lelystad

Purmerend Volendam

Zaanstad

Almere

Klik hier om het totaal aantal 
gebruikers in de Metropoolregio 
Amsterdam te bekijken

Bekijken klik hier om het totaal 
aantal gebruikers binnen en buiten 
Metropoolregio Amsterdam te bekijken

Gebruik van skills instrumenten binnen en  
buiten de Metropoolregio Amsterdam
Klik op een plaatsnaam en bekijk het aantal 
gebruikers uit deze regio

IJmuiden
en omstreken

Gratis loopbaangesprekken met een 
loopbaancoach van House of Skills 
Van januari 2018 – heden

22

Profiel aangemaakt in De Paskamer 
Van mei 2020 – heden 123

Profiel aangemaakt voor het platform 
Mijnhouseofskills  
Van juni 2020- heden 

35

Deelgenomen aan een 
scholingstraject of matchingsactiviteit  
Van januari 2018 – heden 

39

De Zorgscan ingevuld in relatie tot 
Transferpunt Zorg en Welzijn  
Van september 2020 – heden 

20

Haarlem
en omgeving



Amsterdam

Amstelveen

Haarlem

Hilversum

Hoofddorp

IJmuiden

Lelystad

Purmerend Volendam

Zaanstad

Almere

Klik hier om het totaal aantal 
gebruikers in de Metropoolregio 
Amsterdam te bekijken

Bekijken klik hier om het totaal 
aantal gebruikers binnen en buiten 
Metropoolregio Amsterdam te bekijken

Gebruik van skills instrumenten binnen en  
buiten de Metropoolregio Amsterdam
Klik op een plaatsnaam en bekijk het aantal 
gebruikers uit deze regio

IJmuiden
en omstreken

Gratis loopbaangesprekken met een 
loopbaancoach van House of Skills 
Van januari 2018 – heden

5

Profiel aangemaakt in De Paskamer 
Van mei 2020 – heden 35

Profiel aangemaakt voor het platform 
Mijnhouseofskills  
Van juni 2020- heden 

12

Deelgenomen aan een 
scholingstraject of matchingsactiviteit  
Van januari 2018 – heden 

40

De Zorgscan ingevuld in relatie tot 
Transferpunt Zorg en Welzijn  
Van september 2020 – heden 

15

Hoofddorp
en omgeving



Amsterdam

Amstelveen

Haarlem

Hilversum

Hoofddorp

IJmuiden

Lelystad

Purmerend Volendam

Zaanstad

Almere

Klik hier om het totaal aantal 
gebruikers in de Metropoolregio 
Amsterdam te bekijken

Bekijken klik hier om het totaal 
aantal gebruikers binnen en buiten 
Metropoolregio Amsterdam te bekijken

Gebruik van skills instrumenten binnen en  
buiten de Metropoolregio Amsterdam
Klik op een plaatsnaam en bekijk het aantal 
gebruikers uit deze regio

IJmuiden
en omstreken

Gratis loopbaangesprekken met een 
loopbaancoach van House of Skills 
Van januari 2018 – heden

16

Profiel aangemaakt in De Paskamer 
Van mei 2020 – heden 60

Profiel aangemaakt voor het platform 
Mijnhouseofskills  
Van juni 2020- heden 

30

Deelgenomen aan een 
scholingstraject of matchingsactiviteit  
Van januari 2018 – heden 

27

De Zorgscan ingevuld in relatie tot 
Transferpunt Zorg en Welzijn  
Van september 2020 – heden 

19

Zaanstad
en omgeving



Amsterdam

Amstelveen

Haarlem

Hilversum

Hoofddorp

IJmuiden

Lelystad

Purmerend Volendam

Zaanstad

Almere

Klik hier om het totaal aantal 
gebruikers in de Metropoolregio 
Amsterdam te bekijken

Bekijken klik hier om het totaal 
aantal gebruikers binnen en buiten 
Metropoolregio Amsterdam te bekijken

Gebruik van skills instrumenten binnen en  
buiten de Metropoolregio Amsterdam
Klik op een plaatsnaam en bekijk het aantal 
gebruikers uit deze regio

IJmuiden
en omstreken

Gratis loopbaangesprekken met een 
loopbaancoach van House of Skills 
Van januari 2018 – heden

725

Profiel aangemaakt in De Paskamer 
Van mei 2020 – heden 1222

Profiel aangemaakt voor het platform 
Mijnhouseofskills  
Van juni 2020- heden 

537

Deelgenomen aan een 
scholingstraject of matchingsactiviteit  
Van januari 2018 – heden 

323

De Zorgscan ingevuld in relatie tot 
Transferpunt Zorg en Welzijn  
Van september 2020 – heden 

301

Amsterdam
en omgeving



Amsterdam

Amstelveen

Haarlem

Hilversum

Hoofddorp

IJmuiden

Lelystad

Purmerend Volendam

Zaanstad

Almere

Klik hier om het totaal aantal 
gebruikers in de Metropoolregio 
Amsterdam te bekijken

Bekijken klik hier om het totaal 
aantal gebruikers binnen en buiten 
Metropoolregio Amsterdam te bekijken

Gebruik van skills instrumenten binnen en  
buiten de Metropoolregio Amsterdam
Klik op een plaatsnaam en bekijk het aantal 
gebruikers uit deze regio

IJmuiden
en omstreken

Gratis loopbaangesprekken met een 
loopbaancoach van House of Skills 
Van januari 2018 – heden

17

Profiel aangemaakt in De Paskamer 
Van mei 2020 – heden 72

Profiel aangemaakt voor het platform 
Mijnhouseofskills  
Van juni 2020- heden 

30

Deelgenomen aan een 
scholingstraject of matchingsactiviteit  
Van januari 2018 – heden 

15

De Zorgscan ingevuld in relatie tot 
Transferpunt Zorg en Welzijn  
Van september 2020 – heden 

20

Amstelveen
en omgeving



Amsterdam

Amstelveen

Haarlem

Hilversum

Hoofddorp

IJmuiden

Lelystad

Purmerend Volendam

Zaanstad

Almere

Klik hier om het totaal aantal 
gebruikers in de Metropoolregio 
Amsterdam te bekijken

Bekijken klik hier om het totaal 
aantal gebruikers binnen en buiten 
Metropoolregio Amsterdam te bekijken

Gebruik van skills instrumenten binnen en  
buiten de Metropoolregio Amsterdam
Klik op een plaatsnaam en bekijk het aantal 
gebruikers uit deze regio

IJmuiden
en omstreken

Gratis loopbaangesprekken met een 
loopbaancoach van House of Skills 
Van januari 2018 – heden

2

Profiel aangemaakt in De Paskamer 
Van mei 2020 – heden 18

Profiel aangemaakt voor het platform 
Mijnhouseofskills  
Van juni 2020- heden 

10

Deelgenomen aan een 
scholingstraject of matchingsactiviteit  
Van januari 2018 – heden 

13

De Zorgscan ingevuld in relatie tot 
Transferpunt Zorg en Welzijn  
Van september 2020 – heden 

2

Lelystad
en omgeving



Amsterdam

Amstelveen

Haarlem

Hilversum

Hoofddorp

IJmuiden

Lelystad

Purmerend Volendam

Zaanstad

Almere

Klik hier om het totaal aantal 
gebruikers in de Metropoolregio 
Amsterdam te bekijken

Bekijken klik hier om het totaal 
aantal gebruikers binnen en buiten 
Metropoolregio Amsterdam te bekijken

Gebruik van skills instrumenten binnen en  
buiten de Metropoolregio Amsterdam
Klik op een plaatsnaam en bekijk het aantal 
gebruikers uit deze regio

IJmuiden
en omstreken

Gratis loopbaangesprekken met een 
loopbaancoach van House of Skills 
Van januari 2018 – heden

20

Profiel aangemaakt in De Paskamer 
Van mei 2020 – heden 50

Profiel aangemaakt voor het platform 
Mijnhouseofskills  
Van juni 2020- heden 

23

Deelgenomen aan een 
scholingstraject of matchingsactiviteit  
Van januari 2018 – heden 

56

De Zorgscan ingevuld in relatie tot 
Transferpunt Zorg en Welzijn  
Van september 2020 – heden 

6

Almere
en omgeving



Amsterdam

Amstelveen

Haarlem

Hilversum

Hoofddorp

IJmuiden

Lelystad

Purmerend Volendam

Zaanstad

Almere

Klik hier om het totaal aantal 
gebruikers in de Metropoolregio 
Amsterdam te bekijken

Bekijken klik hier om het totaal 
aantal gebruikers binnen en buiten 
Metropoolregio Amsterdam te bekijken

Gebruik van skills instrumenten binnen en  
buiten de Metropoolregio Amsterdam
Klik op een plaatsnaam en bekijk het aantal 
gebruikers uit deze regio

IJmuiden
en omstreken

Gratis loopbaangesprekken met een 
loopbaancoach van House of Skills 
Van januari 2018 – heden

8

Profiel aangemaakt in De Paskamer 
Van mei 2020 – heden 35

Profiel aangemaakt voor het platform 
Mijnhouseofskills  
Van juni 2020- heden 

13

Deelgenomen aan een 
scholingstraject of matchingsactiviteit  
Van januari 2018 – heden 

8

De Zorgscan ingevuld in relatie tot 
Transferpunt Zorg en Welzijn  
Van september 2020 – heden 

13

Hilversum
en omgeving



Amsterdam

Amstelveen

Haarlem

Hilversum

Hoofddorp

IJmuiden

Lelystad

Purmerend Volendam

Zaanstad

Almere

Klik hier om het totaal aantal 
gebruikers in de Metropoolregio 
Amsterdam te bekijken

Bekijken klik hier om het totaal 
aantal gebruikers binnen en buiten 
Metropoolregio Amsterdam te bekijken

Gebruik van skills instrumenten binnen en  
buiten de Metropoolregio Amsterdam
Klik op een plaatsnaam en bekijk het aantal 
gebruikers uit deze regioIJmuiden

en omstreken

Gratis loopbaangesprekken met een 
loopbaancoach van House of Skills 
Van januari 2018 – heden

2

Profiel aangemaakt in De Paskamer 
Van mei 2020 – heden 11

Profiel aangemaakt voor het platform 
Mijnhouseofskills  
Van juni 2020- heden 

2

Deelgenomen aan een 
scholingstraject of matchingsactiviteit  
Van januari 2018 – heden 

1

De Zorgscan ingevuld in relatie tot 
Transferpunt Zorg en Welzijn  
Van september 2020 – heden 

3

Volendam
en omgeving



Amsterdam

Amstelveen

Haarlem

Hilversum

Hoofddorp

IJmuiden

Lelystad

Purmerend Volendam

Zaanstad

Almere

Klik hier om het totaal aantal 
gebruikers in de Metropoolregio 
Amsterdam te bekijken

Bekijken klik hier om het totaal 
aantal gebruikers binnen en buiten 
Metropoolregio Amsterdam te bekijken

Gebruik van skills instrumenten binnen en  
buiten de Metropoolregio Amsterdam
Klik op een plaatsnaam en bekijk het aantal 
gebruikers uit deze regio

Gratis loopbaangesprekken met een 
loopbaancoach van House of Skills 
Van januari 2018 – heden

1223

Profiel aangemaakt in De Paskamer 
Van mei 2020 – heden 3380

Profiel aangemaakt voor het platform 
Mijnhouseofskills  
Van juni 2020- heden 

1882

Deelgenomen aan een 
scholingstraject of matchingsactiviteit  
Van januari 2018 – heden 

828

De Zorgscan ingevuld in relatie tot 
Transferpunt Zorg en Welzijn  
Van september 2020 – heden 

486

Binnen en Buiten 
de Metropoolregio Amsterdam
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