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Interreg-project met volgende partners:



Context werkgeversarrangementen?



Skills Navigator



Activiteiten binnen het project: werkgeversarrangementen!

Werkgeversarrangementen zijn alle mogelijke vormen van toeleidings- en of
opleidingsinitiatieven waar de werkgever een engagement in opneemt.

Catalogus

40-tal initiatieven
in 7 categorieën

Pilots

Welke van jouw goede
praktijken werken ook bij

mij? En welke lessen
trekken we hieruit?

Kostprijsberekenaar

“Hoeveel kost het
wachten op de witte raaf

voor een werkgever?”

Gezamenlijke pilot

Grensoverschrijdende
pilot van een succesvol
werkgeversarrangement



Catalogus

Intensief engagement werkgever

Laagdrempelig engagement werkgever

Vanuit nood
werkgevers

• Contextlab

• Place & Train

• RDM-plant bootcamps

• Jules Dock
Speedsolving

• Expeditie werkt

• Pitch4Work

• Sponsoring
simulatieruimtes

• Lokaal en interactief
bedrijfsbezoek

• Havendagen
Terneuzen

• Inclusieve
arbeidsorganisatie

• Digitalent

• Hybride
techniekopleiders

• Techniekfestival

• Beroepenrally • Speedmeets

• Smooth
recruitment

• Haven in Zicht

• Leertijd Syntra

• Duale ondernemerschaps-
trajecten

• Duaal leren

• Topacademie

• Korte opleiding & stage
op de werkvloer

• Werk & Leercollege
Werk en Vakmanschap

• IBO – JIT

• Carrière
Startgaranties

• Private opleiding
bewakingsagent

• Roetsjbaan

• OKOT – Hoger
onderwijs logistiek

• Werfopleiding op maat

• Metaalmatch

• Startbaan 5

• Werkervaringsplaats

• TEO Leervacature

• Zeeuws-Vlaamse
studentenstad

Vanuit nood
opleiding



Uitgevoerde piloten

Intensief engagement werkgever

Laagdrempelig engagement werkgever

Vanuit nood
werkgevers

• Cross-over
projecten

• Speedsolving

• Expeditie werk (Logistiek bedienden)

• Welqome in
de haven!

• Job- en opleidingsbeurs
bewaking en beveiliging

• Bewaking
op de werkvloer

• Metaal Werkt • Skills Navigator Bootcamp

• Doedag cursisten elektricien

• Elektro Anders!

• Beroepenrally ICT

• Metal Skills

• Expeditie werk (Vrachtwagenchauffeurs)

• Haven experience
(digitaal)

• Digitale jobbeurs North Sea Port

Vanuit nood
opleiding



Kostprijsberekenaar

De kostprijsberekenaar berekent hoeveel het voor een werkgever kost om te
wachten op “de witte raaf” i.p.v. het aanwerven van een “paradijsvogel” die
verdere opleiding en training op de werkvloer zal nodig hebben?

Employer
branding

Rekrutering &
Selectie

Opleiding Loon Opportuniteits-
kost



Kostprijsberekenaar

Kost (€)

T (dagen)

EB + OK (wr)

EB + OK (pv)

TK (pv)

R&S (pv)

L (pv)

TK (wr)
R&S (wr)



• Hoe trigger je financieel engagement werkgevers?
• Jongeren triggeren om deel te nemen is gedeeld probleem
• Dilemma van vacatures op korte termijn en toekomst van de

arbeidsmarkt
• Louter samenbrengen van partijen kan waardevol zijn
• Experimenten vaak met usual suspects, maar bredere community dan?
• Belangrijk deel van het project was informeren en opleiden van interne

stakeholders!
• Wetgeving staat experimentele karakter van pilots soms in de weg

Lessons learned ?


