
Projecten zijn gericht op werkende/werkzoekende 
of op werkgever of op verbetering van dienstver-
lening of op doelgroep of op sector

Tien projecten hebben vertraging opgelopen, zijn 
gestopt of zijn niet gestart.

Er is een enorme diversiteit aan activiteiten en 
resultaten in de regionale doe agenda. Enkele 
voorbeelden: VR beroepskeuzefilms, HR netwerk 
techport, jongeren werkcoaches, HARRIE trainin-
gen, arbeidsmarktdata in beeld, instroom in zorg 
etc. Het benaderen van de regionale arbeids-
marktproblematiek vanuit meerdere perspectie-
ven, in samenwerking met meerdere partijen, met 
diverse activiteiten en gericht op verschillende 
resultaten was en blijft een noodzaak.  
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Wat is de regionale doe agenda?
De regionale doe agenda maakt onderdeel uit 
van de Regionale Aanpak Zuid Kennemerland en 
IJmond 2020-2022. Dit is een samenhangende 
regionale aanpak met een gemeenschappelijke 
visie en missie voor de regionale arbeidsmarkt, 
een dynamische regionale doe agenda met acties 
die bijdragen aan het herstel van de regionale 
arbeidsmarkt en een slagvaardige publiek-private 
samenwerking.
Met de doe agenda 2020-2022 is een, tot dan toe 
ontbrekend, zo goed als totaaloverzicht gemaakt 
van activiteiten die door de diverse partners in de 
regio in samenwerking worden uitgevoerd. 

Samenwerking
Ruim 80 (samenwerkings)organisaties hebben de 
afgelopen drie jaar gewerkt aan de uitvoering  
van de activiteiten van de regionale doe agenda 
2020-2022.

De regionale doe agenda blijkt een waardevol 
handvat om gezamenlijk te werken aan  
oplossingen voor de regionale arbeidsmarkt.  
Het heeft een positieve impact gehad op  
werkende/werkzoekende/werkgevers/  
dienstverlening.

 
Projecten
in de regionale doe agenda zijn 42 projecten/
activiteiten/samenwerkingen opgenomen. 
In vier categorieën:

Van werk naar werk: 6

Van uitkering naar werk: 16

Van onderwijs naar werk: 16 

Werkgelegenheid: 4
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Gemeenten

Reïntegratie- 
bedrijven UWV

Vakbonden Werkgevers- 
verenigingen

Onderwijs Werkgevers

Advies/dienstverlenings-
organisaties



Financien
Meer dan 13 financieringsbronnen.

Structurele financiering, ook voor innovatieve projecten, is noodzakelijk voor een toekomstbestendige 
regionale arbeidsmarkt.

 
 
Voorschot op de nieuwe regionale agenda 2023-2025

de grootste 
financiers

Perspectief op werk

Decentralisatie-
uitkering Versterken 
Arbeidsmarktregio

Corona 
herstelpakketten

Financiering RMT

Financiering Aanpak 
Jeugdwerkloosheid

samen-
werken

regionaal effectmeting
mix aan 

activiteiten
innovatief

integraal 
verantwoor-

delijk
flexibiliteitfocus

leven lang 
ontwikkelen

maatwerk duurzaam


