
3.799
LinkedIn volgers

Facebook volgers
905

Verzonden 
nieuwsbrieven

23

Ontvangers 
nieuwsbrieven

829

6
Verzonden 
specials

Voor iedereen een 
eerlijke kans en 
een passende plek 
op de arbeidsmarkt

Van groepstrajecten 
naar maatwerk

Met en voor de 
Friese arbeidsmarktregio

Nieuwe fase: van bouwen 
naar professionaliseren

Fryslân Werkt Arbeidsmarkt Friesland

Projecten

11.700
Openstaande vacatures
(eind 2e kwartaal 2022)

2016 2022

De vacaturemarkt is vergeleken met 
begin 2016 meer dan 3x zo groot

ontwerpers/architecten 
ICT-systemen

verzorgenden IG
vrachtwagenchau�eurs

monteurs industriële 
machines en installaties

6Minimaal
jaar krapte bij

Oorzaken personeelstekort 
Nederland

Veel mensen 
werken parttime

Vergrijzing & weinig 
instroom van jongeren

Aanbod werkzoekenden 
sluit niet goed aan op de 
grote personeelsvraag

Broodbakker de basis 
6 deelnemers75%

Medewerker kinderopvang
6 deelnemers85,7%

Medewerker klantcontactcenter
19 deelnemers76%

Trajecten waarbij procentueel 
de meeste deelnemers 
uitstromen naar werk

Favoriete trajecten 
Oriëntatie op zorg, 
welzijn en kinderopvang1
Medewerker 
klantcontactcenter2
Toekomst 
in Logistiek3

Scholingstrajecten

deelnemers gestart
301

uitgestroomd naar 
werk of scholing76
starten binnenkort 
of zijn nog bezig133

uitgevallen gedurende 
het traject43
onbekend49

Betere samenwerking 
tussen gemeenten, 
UWV en GGZ- organisaties

Inzicht in positieve punten 
en verbeteringen die 
werkgevers ervaren bij het 
in dienst nemen en houden 
van medewerkers met een 
psychische kwetsbaarheid

GGZ-organisaties op de 
hoogte van ontwikkelingen 
in arbeidsmarktregio door 
Nieuwsflits

Hoofdzaak } Werk

1.800 Parttimers
kunnen en willen 

meer uren werken

5.100 Werklozen
zijn direct beschikbaar

4.200 Semi-werklozen
• wel op zoek naar werk,

maar niet direct beschikbaar 

• wel direct beschikbaar, 
maar nu niet op zoek naar werk28.600 niet beschikbaar voor werk 

ziek/werkt al/anders

Friese werkzoekenden 
geregistreerd bij UWV

39.700

loopbaanadvies-
gesprekken gevoerd

1200

Aan
evenementen 
medewerking 
verleend

15

mensen informatie 
en advies gegeven

725
Leerwerkloket

bezoekers gesproken over 
het Leerwerkloket300+
werkgevers gesproken4
adviesgesprekken 
gepland33

Meest bijzondere event 
Beurs Vrouw

Terugblik 2022

nieuwe projecten

Totale social 
return waarde 
€ 7,44 miljoen

103

mensen komen 
uit de bijstand81

mensen komen 
uit de WW49

zijn stagiaires en 
BBL-leerlingen53%

448 mensen zijn aan de Social 
Return Monitor toegevoegdSROI

Top 3 opdrachtgevers
Gemeente 
Súdwest-Fryslân1
Gemeente 
Leeuwarden2
Wetterskip 
Fryslân3

Uniek team met hulpverleners uit verschillende organisaties. 
Helpt iedereen, verkoopt geen 'nee'. Voorbeeld voor ontschotte 
dienstverlening. 

versterken 
arbeidsmarktpositie498x

arbeidsmarktoriëntatie507x

loopbaangesprekken502x

Meest geboden 
dienstverlening

geholpen 
deelnemers

1632 deelnemers zijn nog/
weer aan het werk

487

Het Noorden werkt door

Instrumenten 
8 projecten

Scholing 
4 projecten

Stimuleringsmaatregelen 
3 projecten

Students4students
3 projecten

Onderzoeken 
3 projecten

projecten gestart
21 betrokkenheid van de leden 

in werkgroep & stuurgroep

start Lifecoachingsproject 
Leeuwarden Oost

Enorm trots op

Aanpak jeugdwerkloosheid

Betere samenwerking door de start 
van uitvoeringsoverleggen 
VSO-PRO-MBO in 4 regio’s
Scholen zijn partner geworden binnen 
het Algemeen Bestuur en Kernteam
van Fryslân Werkt

241 mensen gestart op een beschutte werkplek
De meeste gemeenten halen hun taakstelling
Slechts 5 gemeenten hebben een wachtlijst

Onderzoek Beschut Werk 
(aangepast werk in een aangepaste omgeving)

Doel: inzicht krijgen in beschikbare plekken.

E�ect van inzicht en uitslag delen vergroot 
bewustzijn bij betrokken partners

VSO en PRO


