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Hoofdstuk 2: Ontwikkelingen paragraaf 2.2 Economie en Arbeidsmarkt wordt op pagina 7 een 
opsomming gemaakt van drie speerpunten. 

Vraag bij speerpunt 2 Beïnvloeden van de beeldvorming:
Welke verkeerde ideeën worden hier bedoeld? En welk beeld zou dat moeten zijn?

Het Werkbedrijf Holland Rijnland constateert in het Marktbewerkingsplan 2018 dat:

- werkgevers een weinig rooskleurig beeld hebben van werkzoekenden en hun mogelijkheden, 
kwaliteiten en potenties;

- werkzoekenden niet goed weten wat de arbeidsmarkt vraagt en zich daardoor vaak op de 
verkeerde beroepen en opleidingen richten;

- professionals van gemeenten en re-integratiebedrijven over onvoldoende kennis van specifieke 
sectoren en werkvormen beschikken, waardoor kansen binnen deze sectoren niet worden benut.

Deze onjuiste beelden en percepties vormen vaak een onnodige belemmering voor zowel een effectieve 
toeleiding naar werk als het vervullen van openstaande vacatures in (krapte)beroepen. Door middel van 
gerichte acties – zoals speeddates, voorlichting door ambassadeurs en werkbezoeken – is het doel deze  
beelden te corrigeren, waardoor: 

- werkgevers inzicht krijgen in de achtergronden en competenties van werkzoekenden. Zij zijn 
daardoor beter in staat via bijvoorbeeld scholings- en leerwerktrajecten mensen te plaatsen op 
moeilijk vervulbare vacatures. In de praktijk blijkt scholing ook goed te werken;

- werkzoekenden een reëler beeld krijgen van de banen van de toekomst en de vaardigheden die 
daarvoor nodig zijn. Kansen liggen onder meer in de zorg, het transport, de techniek, de horeca 
en de groenvoorziening. Werkzoekenden richten zich nu vaak op administratie, verkoop en 
productie, waar de kans op werk door onder meer automatisering steeds geringer wordt;

- professionals  hun vooroordelen over bepaalde beroepen en sectoren – bijvoorbeeld dat het 
onaantrekkelijk of vuil werk betreft – bijstellen en werkzoekenden weten te enthousiasmeren en 
begeleiden naar functies in die sectoren. 


