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Programma
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Sessie A (Raadszaal)

19.30 uur Greenport

20.50 uur Pauze 

21.00 uur Verblijfsrecreatie 

Sessie B (Trouwzaal)

19.30 uur Regionaal Platform Arbeidsmarkt (RPA) 

20.10 uur Jongerenloket 

20.50 uur Pauze

21.00 uur Passend onderwijs



Regionaal Platform Arbeidsmarkt

www.regioalkmaar.nl

Sharon Smit

Directeur RPAnhn



Het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid 
Noord-Holland Noord: 

iedereen die kan werken, werkt!



Arbeidsmarktregio’s

◆ Noord-Holland is een van de 

35 arbeidsmarktregio’s in Nederland

◆ 18 gemeenten, waarvan

Alkmaar centrumgemeente



RPA Noord-Holland Noord

◆ RPAnhn is bijna 20 jaar actief

◆ Doel: het aanpakken van arbeidsmarktvraagstukken

◆ 30 organisaties bestuurlijk betrokken

◆ Stuurgroep van wethouders, UWV, onderwijs, 

werkgevers- en werknemersorganisaties

◆ Groot netwerk van bij de arbeidsmarkt betrokken organisaties

◆ Sinds 2017 bedrijven betrokken via eventpartnerschappen 



RPAnhn werkt aan een duurzame, ontwikkelingsgerichte, inclusieve arbeidsmarkt in 

de regio Noord-Holland Noord waarin iedereen die kan werken, werkt. Want werk 

zorgt voor economische zelfstandigheid, draagt bij aan het gevoel van eigenwaarde 

en levert een bijdrage aan een sterke, regionale economie. 

Ambitie







Van school naar werk

Samenwerking onderwijs en gemeenten voor arbeidstoeleiding 

kwetsbare jongeren 

(eenduidige aanpak jeugdwerkloosheid, extra middelen voor 

arbeidstoeleiding jongeren, regionale visie Jeugd Werkt!, inzet 

Leerwerkmakelaars) 



Van werk naar werk

Samenwerking werkgevers voor mobiliteit werknemers 

(50 grote werkgevers betrokken in Huis van het Werk, middelen 

voor opleiding vanuit sectorplannen Asscher)



Van uitkering naar werk

Samenwerking UWV en gemeenten voor werkgeversdienstverlening 

in het WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord  

(realisatie Banenafspraak)



Uitdagingen

◆ Exponentiële ontwikkelingen economie en arbeidsmarkt

◆ Landelijk beleid vertalen naar de regio 

◆ Regionale opgaven en ambities

◆ Gezamenlijke aanpak en afspraken vastleggen in convenant 2019-2022 



Aandachtspunten

◆ Duurzaamheid (kansrijke beroepen)

◆ Ontwikkeling (Leven Lang Ontwikkelen)

◆ Inclusie (kwetsbare groepen)

◆ Gezamenlijke aanpak en afspraken vastleggen in convenant 2019-2022 



Aanpak

◆ Inzicht: data-gestuurde arbeidsmarktaanpak gericht op de regionale 

opgaven energietransitie, woningbouwopgave en zorgvraag

◆ Focus: Human Capital Agenda op basis van data ondersteunend aan 

de regionale opgaven

◆ Exposure: laten zien wat de regio in huis heeft



◆ Inspiratie om regionale 

arbeidsmarktvraagstukken 

gezamenlijk aan te pakken

◆ Podium voor voorbeeldinitiatieven 

◆ Deze zoektocht = Expeditie over 

regionale arbeidsmarkt



◆ Thema: Samen Werkt! in de jungle 

van de arbeidsmarkt

◆ Resultaten Maand van het Werk 

komen bij elkaar

◆ Voor overheid, onderwijs en 

ondernemers
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Jongerenloket

www.regioalkmaar.nl

Bob Bergsma

Projectleider Jongerenloket 2.0 en Route Arbeid Regio Alkmaar 

van Breuerintraval

https://prezi.com/view/8x414aXtgDYDLqBgP

17A

https://prezi.com/view/8x414aXtgDYDLqBgP17A
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Passend onderwijs 

www.regioalkmaar.nl

Anne Veldt en Astrid Ottenheym

Directeur - bestuurders van de samenwerkingsverbanden 



Raadsavond regio Alkmaar 4 september 2018
Anne Veldt & Astrid Ottenheym 

0 thuiszitters in 2020

Dat gaat niet vanzelf!
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Voorjaar 2017 thuiszitterspact Noord-Kennemerland
swv PO + swv VO + 5 gemeenten
netwerkgroep thuiszitters

Type verzuim PO 2017-2018

Langdurig 6

Absoluut 0

Vrijstelling 5a 32

Langdurig ziek 4

dreigend 21

Type verzuim  VO  juni 2018

Thuiszittende leerlingen 19

Dreigende, thuiszittende leerlingen 55

Geoorloofd afwezig 57
Anders of onbekend 11
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Enkele cijfers reguliere basisscholen

▪ 1014 extra ondersteuning op reguliere school
▪ 70% jongens 
▪ 20%  van de arrangementen n.a.v. gedrag

Bron: www.ppo-nk.nl: https://www.ppo-nk.nl/groups/85-samen-werken-aan-kwaliteit/welcome

http://www.ppo-nk.nl/
https://www.ppo-nk.nl/groups/85-samen-werken-aan-kwaliteit/welcome
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Wat ervaren VO leerlingen in onze regio:

18% heeft financiële problemen
21% is ooit mishandeld

39% voelt zich weleens onveilig
16% heeft zelfmoordgedachten

13% ervaart sociaal-emotionele problemen
10% is ernstig emotioneel eenzaam

10% heeft gedragsproblemen

Bron: GGD - Jeugdmonitor Emovo https://ggdhn.buurtmonitor.nl
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Een thuiszitter = een echte uitvaller!

Het is een kind zonder leertraject
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Oorzaak thuiszitten divers 
perspectief onderwijs dominant

labels – hokjes - schotten

reageren op het  zichtbareconflict

schoolziek



Perspectief voor ieder kind 31

Begeleid thuis leren

Kanzklas

Trimaran: onderwijs & 
zorg hoogbegaafd

Er is niet één oplossing!

Onderwijs & zorg 
autisme: De Boog

Outreachende jeugd - GGZ 
Onderwijs & zorg op het speciaal 
onderwijs 
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It takes a village to raise a child
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Passend onderwijs – opvoeding – zorg:

Integraal arrangeren
1kind 1 plan werken aan 1 toekomst

- werken aan perspectief kind
- meervoudig kijken 
- oplossingsgericht onderzoeken
- onderwijs – zorg gecombineerd
- instemming kind - ouders 
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Nodig voor 0 thuiszitters 

• We kennen ieder kind en laten niet los

• We maken werk van echte samenwerking: onderwijs – gemeenten - jeugdhulp

• Op elke vraag een passend antwoord: flexibel en creativiteit

• Ouders als motor voor de ontwikkeling van hun kind

• Voorkom macht en drang
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Onderwijs & zorg in verbinding voor 
0 thuiszitters

Stellingen:

1. De hulpverleningswinkel kent 2 soorten schappen: jeugdhulp en onderwijs. Voor het 

realiseren van 0 thuiszitters is het nodig dat we de schappen goed gevuld houden.

2. Een naadloze verbinding tussen jeugdhulp & onderwijs is meer een zaak van het gezin 

en school, dan van ons als gemeenteraad.

3. Voorkomen van thuiszitten vraagt regionale aanpak en regionale inzet middelen.
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Ik doe 
mee en ik 

leer

Ik kies
Ik voel me 
gesteund

Elk kind perspectief voor het leven

Daar moeten we met z’n allen de schouders onderzetten



Einde

Graag tot ziens bij de raadsconferentie!


