
 

“Servicepunt Techniek Noord zoekt meerdere arbeidsmarktcoaches!” 
 
 

Inleiding 

 

Servicepunt Techniek Noord (SPT Noord) is op zoek naar meerdere arbeidsmarktcoaches. Deze vraag komt 

voort uit enerzijds een loopbaanstap van één van de huidige coaches en anderzijds uitbreiding van SPT Noord 

met de bouw/infra sector. Hieronder volgt allereerst een korte introductie van het doel van SPT Noord en het 

samenwerkingsverband. Dan volgt het profiel van de arbeidsmarktcoach. Tot slot geven we nog een extra 

toelichting.  

 

SPT Noord heeft als doel: het ondersteunen van bedrijven en werknemers in de techniek en van 

werkzoekenden die (weer) binnen de technieksector (waaronder metaalsectoren en bouw&infra) duurzaam 

willen werken, bij het vervullen van vacatures, mobiliteits- en opleidingsvragen die hiermee samenhangen en 

Leven-Lang-Ontwikkelen-vragen in het algemeen.  

 

De deelnemende partijen aan SPT Noord zijn: 

- Branches: Koninklijke Metaalunie, Techniek 

Nederland (FME is aangesloten via kaderstelling 

regeling SPT A+O Metalektro) en Koninklijke 

Bouwend Nederland;  

- Vakbonden: FNV Metaal en Bouwen&Wonen en 

CNVVakmensen (vakbond De Unie is passief lid); 

- Technische opleidingsfondsen: A+O Metalektro, 

OOM en WIJ-Techniek; 

- UWV Drenthe, Friesland en Groningen; 

- Centrumgemeenten Emmen, Groningen en Leeuwarden, namens de betreffende arbeidsmarktregio’s 

- Provincie Drenthe, Friesland en Groningen (Groningen is in onderhandeling). 

Het UWV voert momenteel namens de partijen het (roulerend) voorzitterschap uit. 

 

Profiel van de arbeidsmarktcoach SPT Noord die we zoeken 

 

De rol en bijbehorende competenties van de arbeidsmarktcoaches is als volgt: 

 

a) Netwerker. Als arbeidsmarktcoach bouw je relaties op met werkgevers, werkzoekenden en werknemers. 

Ook onderhoud je de contacten met en ingangen bij bedrijven via de deelnemende brancheorganisaties, 

vakbonden, O&O fondsen, UWV en gemeenten die aan SPT Noord deelnemen. Het samenspel tussen jou 

als arbeidsmarktcoach en deze partners is vooral de kracht en toegevoegde waarde van SPT en jou als 

coach. Belangrijk is ook de relatie met de UWV en gemeentelijke arbeidsmarktadviseurs van de 

‘werkpleinen’ van de arbeidsmarktregio en die met bijvoorbeeld publieke en private scholingsinstituten. 

Kortom: het betreft hier een echte spin-in-het-web-functie als middel om doelen te bereiken; 

b) Vraag/vacatures. De arbeidsmarktcoaches zijn (a) het aanspreekpunt voor de bedrijven die vacatures of 

een mobiliteitsvraag hebben (in-, door- en uitstroom) en (b) aanspreekpunt voor werknemers en 

werkzoekenden die bijvoorbeeld van baan willen veranderen of een duurzame baan zoeken in de techniek 

of bouw/infra. Je haalt actief de vraag op bij de bedrijven benut hiervoor de eigen contacten en/of die van 

de partners binnen SPT Noord. Ook spoor je verborgen en latente vacatures op; 

c) Aanbod. Als coach ondersteun je werkzoekenden en werknemers die van baan willen veranderen, actief bij 

het vinden van een passende (bouw)technische functie. De werkzoekende kan iemand zijn in de ww, 

participatiewet, van-werk-naar-werk, een nugger, of anderszins. Die kan uit dezelfde maar ook uit een 

andere sector komen. Als coach ken je de werkzoekende en zijn/haar vakvaardigheden/competenties, weet 



 

je wat de vacante functie inhoudt en zet een scholingstraject op maat in als dat noodzakelijk is. Vervolgens 

plaats je de werkzoekenden in samenspraak met de werkgever, op een functie met een duurzaam contract. 

Primair betreft het werkgevers die aangesloten zijn binnen de branches die deelnemen aan SPT. 

d) Matchen. Zoals uit de vorige rollen naar voren komt ben je daarmee een ‘matchmaker’ die vraag en 

aanbod bij elkaar kan brengen ben je daarin creatief in het vinden van oplossingen dit te bereiken; 

e) Projecten. Ook kun je scholingsprojecten (waaronder voorschakelen) starten om toekomstige werknemers 

competent te krijgen voor de uiteindelijke vacatures in de sector; 

f) Relatie(onderhoud). Je werkt vanuit relatie met zowel werknemer als werkgever. Als een werkzoekende of 

baanveranderaar is geplaatst op een nieuwe baan houdt de coach vinger aan de pols bij hem of haar. Je 

checkt bij de geplaatste werknemer na verloop van tijd of het werk naar tevredenheid verloopt of dat er 

nog ondersteuning nodig is. In geval van beëindiging van een dienstverband bied je opnieuw hulp aan bij 

het vinden van een andere baan. Bijkomstigheid kan zijn dat zo ook andere (verborgen) vacatures boven 

water komen of dat collega’s van de werknemer ondersteuning nodig hebben. 

g) Scholingsvragen. Als arbeidsmarktcoach ondersteun je werkgevers en werknemers bij scholingsvragen, 

wijs je op scholingsvergoedingen en zet desgewenst organiserend vermogen in. Je stimuleert het bedrijf tot 

ontwikkeling van eigen personeel en stimuleert werknemers om zich te blijven ontwikkelen. Als SPT Noord 

zien we Leven Lang Ontwikkelen als een belangrijk doel om het duurzaam aan het werk te blijven; 

h) Voorlichting, beurzen, campagnes. Als coach geef je voorlichting en promoot je techniek en bouw&infra 

binnen netwerken, het onderwijs en op beurzen. Dit in het licht van het vitaal houden van de branches 

binnen de sector en als middel om doelen te bereiken; 

i) Plan Kansen Verzilveren voor Technisch Vakmanschap. De private partners binnen SPT Noord hebben 

recent een arbeidsmarktplan gelanceerd. Hierin investeren de private partners € 2,3 mln. en de publieke 

overheden in Noord-Nederland € 1,1 mln. in scholing van werknemers en scholing ten behoeve van zij-

instromers die in de sector willen werken. Samen met de collega’s en netwerkpartners help je bij het 

realiseren van dit plan.  

 

Wij zoeken de allrounder en resultaatgerichte ‘doener’ die in dit profiel past, die een actieve houding heeft 

en in een vrije maar niet vrijblijvende rol meehelpt onze ambities waar te maken. De arbeidsmarktcoach die we 

zoeken heeft een HBO werk en denkniveau, beschikt over goede sociaal-communicatieve vaardigheden en 

analytisch vermogen zowel op individueel niveau (werknemer, werkzoekende) als op systeemniveau (netwerk 

waarbinnen je werkt). Goede kennis van arbeidsmarkt en scholing en opleiding is een pre.  

 

Arbeidsvoorwaarden sluiten aan bij het functieniveau binnen de gangbare cao’s van de branches waarvoor SPT 

Noord werkt. Het werkgebied is Noord-Nederland met de mogelijkheid om in onderlinge afstemming met de 

andere coaches meer focus te hebben binnen bepaalde regio’s. Omvang liefst rond de 0,8 tot 1 fte per coach 

(in nader overleg in te vullen).  

 

We hopen van harte dat je geïnteresseerd 

bent. Als dat het geval is reageer dan naar: 

 

Jan Nap (projectleider SPT Noord) 

E jan.nap@breuerintraval.nl  

M 06 53 25 78 91 

 
  



 

 

Nadere toelichting 

 

SPT Noord is een netwerkorganisatie gericht op het vitaal houden van de sector Techniek en Bouw/infra. In de 

inleiding is dat reeds genoemd. Het is alom bekend dat er veel onvervulbare vacatures zijn en dat Leven Lang 

Ontwikkelen een belangrijk aandachtspunt is aangezien de techniek en bouw/infra zich sterk ontwikkelt en het 

zaak is om je hierop te scholen om duurzaam aan het werk te kunnen blijven. De focus van SPT Noord ligt dan 

ook te ondersteunen bij scholing van werkenden in de sectoren en op mobiliteitsvraagstukken. Concreet 

betekent dit laatste het realiseren van instroom in en doorstroom tussen de branches binnen deze sectoren. 

Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat we duurzame plaatsingen willen realiseren en dat werknemers toegerust 

zijn om duurzaam aan het werk te kunnen blijven. Uiteindelijk zijn we gericht op vaste banen met meer 

toekomstzekerheid van werknemer en het bedrijf. Hierbij kan het zo zijn dat er eerst sprake is van een tijdelijk 

(jaar)contract met de opstap is naar een vaste baan in de sectoren. Als SPT-arbeidsmarktcoach ondersteun je 

hierbij actief zowel werkzoekende/baanveranderaar (‘overstapper’) als de werkgever en monitor je of het 

einddoel van duurzame inzetbaarheid ook daadwerkelijk is geborgd.  

 

Als arbeidsmarktcoach sta je niet alleen voor deze taak. Je bent in staat om de kracht van de 

samenwerkingspartners te benutten, zoals benutten van ingangen bij bedrijven, transparant maken van 

(verborgen)vacatures, werknemers en flexwerkers die te kennen geven op zoek te zijn naar een goede 

duurzame baan in de techniek of bouw, enz.. Aangezien werkgeversorganisaties, vakbonden en O&O Fondsen 

binnen SPT Noord partner zijn, is er een schat aan informatie en extra ‘ogen en oren’ voorhanden. Tegelijk zijn 

ook publieke partners als UWV en gemeenten, partners binnen SPT Noord. Zo verstaat de SPT-

arbeidsmarktcoach de kunst om constructief samen te werken met adviseurs van de publieke 

Werkgeversservicepunten (UWV en gemeenten) en leg je ook de lijntjes met de RMT’s. Waarbij SPT Noord iets 

extra’s toevoegt, namelijk de actieve verbindingen met de private sociale partners en O&O fondsen in de 

techniek en bouw/infra. Privaat en publiek komen hier samen. Samengevat, zijn de arbeidsmarktcoaches 

resultaatgerichte ‘doeners’ en ‘verbinders’ die ook overstijgend kunnen denken en adviseren. Je schakelt als 

arbeidsmarktcoach dan ook gemakkelijk binnen de vierhoek: werkgever - werkzoekende/baanveranderaar - 

branche/vakbond/O&O Fonds - UWV/gemeente.  

 

Om dit netwerk en de toegevoegde waarde optimaal te benutten wordt van de arbeidsmarktcoaches verwacht 

om hier samen met de partners binnen SPT Noord werk van te maken. De verbindingen en het elkaar benutten 

is geen vanzelfsprekendheid. Daarmee zijn we samen op weg naar een intensievere samenwerking tussen de 

private als publieke arbeidsmarktpartijen. Tegelijk ook gezamenlijk, gedeelde verantwoordelijk voor het 

eindresultaat. Dat kan een duurzame baan zijn, verdere ontwikkeling door scholing om duurzaam aan het werk 

te blijven of de beantwoording van andersoortige mobiliteitsvragen. 

  

SPT Noord zet hiervoor ook een, in omvang bescheiden, projectorganisatie in met een projectleider en 

projectondersteuning (ook op het gebied van communicatie). De private partner binnen SPT Noord hebben 

recent een plan gelanceerd om extra stimulans te kunnen geven aan scholing en bevorderen van zij-instroom. 

Vanuit het plan Kansen Verzilveren voor Technisch Vakmanschap - € 1,1 miljoen aan publieke (provincies) en € 

2,3 miljoen aan private middelen (Fondsen) – zijn er subsidies beschikbaar om deze doelen aan te jagen. SPT 

Noord vervult hierbij de centrale rol en verzorgt de backoffice voor de aanvragen van de publieke regelingen. 

De arbeidsmarktcoaches zijn de aanjagers in het veld.  

 

De arbeidsmarktcoaches komen deels van het UWV (in kind bijdrage vanuit het UWV) en zijn deels, voor twee 

jaar, gefinancierd vanuit de projectbegroting van SPT Noord (per twee jaar stellen we een nieuwe begroting op) 

De arbeidsmarktcoaches die we zoeken behoren tot deze laatste categorie.  

 


