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1 effectiviteitsonderzoek

1 on- en offline
platform
ontwikkelen:
Play2Work.
3.000 MBO-ers
presenteren zich op
de arbeidsmarkt

Monitoring
& Evaluatie

Play2Work

HvA

150 talenten omen bijscholen

180 (werkloze) hoogopgeleiden omscholen
naar Software Engineer
op HBO-niveau

Opleidingshuis
Hospitality

Make IT Work
(PION 2.0)

Startersbeurs/
brug onderwijsarbeidsmarkt

Regioplan

ManpowerGroup

Gemeente
Amsterdam

- Top(sport)mentaliteit
- Mbo Creatief
Top(sport)mentaliteit:
80 MBO studenten

House of
Logistics

ZZP Vloot
MBO Creatief:
240 MBO
studenten

Opleidingshuis
Installatietechniek

10 maatwerktrajecten
voor werknemers
60 werknemers
mobiliteitsscan
30 BBL trajecten

72 ZZP-ers omen bijscholen
600 VMBO-leerlingen
volgen introcourse
800 MBO-studenten volgen
skillcourse

ROCvF

ROCvA

Het regioplan ‘Werk maken van talent’ is gericht
op het optimaal benutten van talent voor de
arbeidsmarkt in de regio Amsterdam. In 2015
en 2016 worden 10 maatregelen uitgevoerd
om talenten op te leiden of om te scholen voor
banen in kansrijke sectoren. Gedurende de
uitvoering wordt de effectiviteit van de projecten
geëvalueerd om zo te komen tot een succesvol
regionaal arbeidsmarkt- en onderwijsbeleid.
Het regioplan is een samenwerking van het
regionale bedrijfsleven, uitzendorganisaties,
werkgevers- en werknemersorganisaties, en
onderwijs- en kennisinstellingen. Zij financieren
minimaal de helft van de maatregelen. De
andere helft is cofinanciering vanuit de Regeling
Cofinanciering Sectorplannen van het ministerie
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het kabinet
ondersteunt hiermee de inspanningen om de
regionale arbeidsmarkt een impuls te geven.

UvA

ROCvA

On
de
rwi
js- e
n

200 jongeren
doorlopen
opleidingsprogramma

MBO
Excellentie:

Technisch
profiel

Stichting
Talent voor
Techniek

600 vouchers
verzilveren voor
praktijktrainingsdagen
300 scholingsvouchers
verzilveren
400 startersbeurzen

Opleidingswerkplaats techniek
De Hal

‘Werk maken
van talent’
1

700 praktijkplaatsen
bij bedrijven creëren
800 MBO – BOL studenten
doorlopen praktijktrainingen
500 praktijkassesments

9.000 talenten in 2017
klaar voor arbeidsmarkt

Werkgeversservicepunt
Groot Amsterdam
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Vakschool Technische
Installaties Amsterdam

kennisinstellingen

Meer informatie
www.amsterdameconomicboard.com
> Thema’s
> Regioplan ‘Werk maken van talent’

