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Webinar SPT 
28 januari 2021

Nieuwe instroom in Coronatijd !

Project “de techniek samen de crisis door!

Programma van vanmiddag

• Inleiding: Raymond Egbertsen | Rebecca Wolfs | Gemeente Utrecht

• Arbeidsmarktontwikkelingen in Utrecht | StijnThijssen | WSP Utrecht

• Over het Servicepunt Techniek: Frans Bergman | coördinator SPT

• Enkele begeleidingstrajecten: Miranda Lof  en Lisette Budding | Arbeidsmarkt- en loopbaancoach SPT

• Welke mogelijkheden zijn er nog meer? Erik de Graaf | Leerwerkloket Utrecht

• Oriënteren op techniek: wat kun je zelf 

• Aan het einde: Wat vragen we aan jullie? Raymond Egbertsen

Voor we starten

• Niet teveel regels

• Proberen toch een discussie op gang te brengen

• Mocht het niet lukken: dan microfoon uit, camera uit, chat aan en handje 
opsteken

Midden Utrecht

Krapteberoepen
Kansrijke sectoren

•https://www.uwv.nl/overuwv/Images/kansri
jke-en-minder-kansrijke-beroepen-sinds-

corona-20200813.pdf
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https://www.uwv.nl/overuwv/Images/kansrijke-en-minder-kansrijke-beroepen-sinds-corona-20200813.pdf
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Cijfers Utrecht

•https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformati
e/images/Regio_in_Beeld_MiddenUtrecht.p

df

Wat is het SPT

• Netwerkorganisatie, waaronder FNV, Opleidingsfondsen, Werkgeversorganisaties

• Oorsprong ligt in de crisis van 10 jaar geleden

• Vraag en aanbod

• Instroomprojecten

• Behoud vakmanschap

Project de techniek samen de crisis door
gefinancierd door de Provincie Utrecht

• Korte termijn: Behoud vakmanschap 

• Maar ook zeker: nieuwe instroom

Team: 

• Loopbaancoach: Lisette Budding 

• Arbeidsmarktcoach: Miranda Lof

• Supportlijn: Mike Iking en Frans Bergman

Doelgroepen
1 Bedrijven die veel werk hebben (voor vacatures) of juist zij die “uit het werk lopen” voor werk naar werk of 

collegiaal in- en uitlenen

2 Werknemers binnen een van de technische branches, voor wie ontslag dreigt of die in de afgelopen zes 
maanden ontslagen zijn en die geen beroep kunnen doen op bestaande regelingen of een uitgebreid sociaal 
plan.

3 Uitzendkrachten die in de afgelopen zes maanden ingeleend zijn geweest bij een bedrijf binnen een van de 
technische branches en die nu werkloos zijn.

4 ZZP-ers die in de afgelopen zes maanden een opdracht hebben uitgevoerd bij een bedrijf binnen een van de 
technische branches en die deze opdracht zijn kwijtgeraakt.

5 BOL/BBL studenten

6 Mensen zonder technische opleiding, achtergrond en werkervaring in techniek, als zij vanuit krimpsectoren of 
uitkering.

Welke hulp wordt er geboden? 

• Van werk-naar-werk-ondersteuning in de brede zin van het woord.

• Persoonlijke begeleiding door een ervaren loopbaancoach. 

• Ondersteuning bij sollicitaties door een ervaren arbeidsmarkt- en loopbaancoach.

• Actieve ondersteuning bij het zoeken naar werk.

• Mogelijkheid voor scholings- en oriëntatievouchers.

• Sollicitatieworkshops (gesprekstechnieken, netwerkgesprekken, zoeken van banen).

Ter ondersteuning: 300 vouchers

• Honderd sollicitatievouchers beschikbaar ter waarde van €500,- voor 
sollicitatieworkshops (gesprekstechnieken, netwerkgesprekken, zoeken van banen) en 
actieve ondersteuning bij het zoeken naar werk.

• Honderd scholingsvouchers ter waarde van €1.500,- als naar oordeel van de 
loopbaancoach en deelnemer blijkt dat er aanvullende scholing nodig is voor het 
vergroten van de arbeidsmarktkansen op korte termijn.

• Honderd oriëntatievouchers ter waarde van €300,- voor hen die uit een andere branche 
wellicht geïnteresseerd zijn om in de techniek te gaan werken.

• Maatwerk mogelijk!
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Ervaringen van Anton

https://dashboard.hiretime.nl/shared/ADmq25nkcUwgOxR71Vna

Enkele begeleidingstrajecten van het SPT

• Via de HAS naar de elektrotechniek: Michelle, 27 jaar

• Van Lichttechnicus naar timmerman: Eran, 35 jaar

• Van Theater naar fietstechnicus: Jeffrey, 28 jaar

• Van horeca terug naar techniek!: Rawaa, 48 jaar

Waar kun je terecht?

• Leerwerkloket: nog veel meer mogelijkheden!

• WSP

• Gemeente

• Projectteam SPT

Wat doet het Leerwerkloket Utrecht?

Het Leerwerkloket geeft
Informatie over arbeidsmarkt, beroepen, opleidingen en financiële regelingen;
Inzicht in competenties;
Advies over scholing en loopbaan.

Het Leerwerkloket is er voor iedereen:
Werkzoekenden (met en zonder uitkering);
Werknemers;
ZZP-ers;
Scholieren;
Studenten.
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Aan de slag met je loopbaan

In dit webinar laten we zien hoe je zelf regie kunt nemen op je loopbaan.

Wat zijn jouw vragen?
Maak werk van jouw loopbaan!

Ontdek: Wat zijn jouw talenten en interesses?

Kies: Welk beroep kies jij? En wat is de kans op werk?

Leer: Wat heb je nodig om je doel te bereiken? Wat moet je nog leren?

Werk: Waar en hoe vind je een leerbaan?

Ontdek Kies

LeerWerk 
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Persoonlijk advies?

Maak een afspraak. We bieden scholings- en loopbaanadvies:

Telefonisch of via videobellen

In een persoonlijk gesprek

Per mail

Contact:

utrecht@leerwerkloket.nl

https//utrecht.lerenenwerken.nl
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mailto:utrecht@leerwerkloket.nl
https://....lerenenwerken.nl/
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Wat vragen we van jullie?

• Denk na!

• Heb je interesse?

• Oriënteer je zelf

• oZone

• Filmpjes

Kandidaat meldt zich 
aan

Niet in doelgroep
Doorverwijzing 

Naar juiste loket
afsluiting

Binnen de doelgroep: 
welke sector?

Telefonische Intake met 
AMC of LBC of met 

ketenpartner

Kandidaat of bedrijf 
stuurt gegevens door.

Afspraak 1e gesprek of 
(groeps) voorlichting 

werk naar werk

2 a 3 Vervolggesprekken

Met LBC

Actieve benadering van 
de arbeidsmarkt met 
kandidaten door LBC

Screening

Intake: op basis van 
vraag koppeling  aan 

loopbaan-
coach (LBC)  of 

arbeidsmarktcoach 
(AMC) of uit-

nodiging workshop 
of doorverwijzing 

naar ketenpartner, 
wellicht 

groepsvoorlichting 
op locatie bij werk 
naar werk traject

coach neemt 
per email 
telefoon 

contact op 
met 

kandidaat, 
spreekt 

situatie door 
en maakt 

afspraak voor 
gesprek en 

maakt 1e plan 
van aanpak

Benodigde 
gegevens ten 
behoeve van 

de project 
administratie

Eventueel inzet 

instrumenten 
scholings-

vouchers en 
workshops

Procesgang kandidaat

Bij werk naar werk 
trajecten volgt 
hierna de start 

met intake, 
individuele 

begeleiding, 
workshops en 
arbeidsmarkt-

activiteiten

Kijken naar techniek?

•Ozone:

•www.ozone.nl

Waarom doen we dit?

In de techniek is plaats voor iedereen met 
passie!

Kort rondje

•En?

Meer info:

www.sptmidden.nl

Of 

030-6008550

info@sptmidden.nl
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http://www.ozone.nl/
http://www.sptmidden.nl/

