
Reskilling naar krapteberoepen in Brainport 

Project ten behoeve van omscholing van mensen naar krapteberoepen, op basis van de 
vraag van de werkgevers  

 
De coronacrisis betekent veel voor de arbeidsmarkt. We zien de werkloosheid nu al toenemen, met een 
verwachting van een veel hogere toename als de NOW regeling stopt. Daarnaast zien we veel zzp’ers 
zonder opdrachten. De verwachting is dat de werkloosheid in Nederland volgend jaar zal oplopen naar 
zo’n 6 à 8%. 
 
Naast deze oplopende werkloosheid, zien we ook dat het aantal vacatures in bepaalde beroepsklassen 
aanblijft en in sommige gevallen nu zelfs toeneemt. We zien voor de Brainport regio de tekorten in deze 
krapteberoepen vooral structureel en voor de middellange termijn toenemen in zorg-, technische en IT 
beroepen. Op de kortere termijn zijn er ook tekorten in een aantal logistieke en dienstverlenende 
beroepen. 
 
Als we kijken naar die middellange termijn beroepen zien we een aantal zaken: 

• tekorten worden met name veroorzaakt door vergrijzende beroepsbevolking en te weinig instroom 
van starters; 

• er gebeuren veel acties om de tekorten tegen te gaan, zoals: verhogen instroom door bv. 
techniekpromotie, gebruiken automatisering t.b.v. daling aantal vacatures, aantrekken van 
internationale kenniswerkers voor met name de banen in tech en IT, verhogen zij-instroom door bij- 
en omscholing. 
 

Met een werkloosheid zoals we de afgelopen jaren hadden - zo rond de 3,5 à 4% - zagen we dat de 
noodzaak voor om- en bijscholing er wel was, maar te weinig urgentie had. Nu we de werkloosheid zien 
oplopen, wordt deze urgentie veel groter. We willen de zogenaamde mismatch op de arbeidsmarkt zoveel 
mogelijk voorkomen of indammen. 
 
Vooral omscholing blijkt lastig. Immers, iemand gaat van het ene beroep naar het andere. En dat heeft 
veel implicaties voor deze persoon: is hij of zij voldoende gemotiveerd, heeft hij de capaciteiten, de 
faciliteiten, de stimulans? En dan: wie betaalt de omscholingsopleiding? En het inkomensgat als er geen 
uitkering kan worden verstrekt? Een hoop vragen met een hoop antwoorden. 
 
Dit project is onderdeel van de Taskforce Werk. Hiermee richten regionale partners zich op het 
grootschalig matchen van mensen van krimp- naar groeisectoren. Voor dit project ligt de focus op 
omscholing. 
 

Aanpak project reskilling Brainport 
Vaak pakken we omscholing vanuit de ‘voorkant’ – het individu of groep personen – aan. Vanuit Brainport 
willen we dit project reskilling juist vanuit de ‘achterkant’ – de werkgevers – aanpakken. Met dit project 
willen we starten met 10-20 werkgevers met structurele vacatures in zorg-, tech- en/of IT beroepen. Die 
gaan we definiëren: om welke functies gaat het en om welk niveau. Wie is de werkgever? Doet de 
werkgever nu al aan omscholing en wat zijn de ervaringen? We vragen commitment van de werkgevers 
om mee te doen aan het project.  
 
  



We gaan concreet mensen werven via (social) media en de diverse instanties (UVW, gemeenten) met een 
hoge motivatie om te worden omgeschoold. En dan komen we een heleboel zaken tegen waar we 
gezamenlijk antwoord op moeten krijgen en ervaringen in willen gaan delen: hoe selecteren we de 
mensen het beste en wat is daarvoor nodig, wie betaalt de omscholing, wie kan de omscholing op maat 
verzorgen, wie betaalt het inkomen van de deelnemers als zij geen uitkering hebben, etc. 
 

Deelnemen aan het project 
Door als werkgever mee te doen aan dit project, help je mee aan het opzetten van een nieuw kanaal om 
gemotiveerd talent te werven voor moeilijk vervulbare functies binnen je organisatie. Eveneens draag je 
bij aan het overkoepelend maatschappelijk belang om aanbod van mensen uit sectoren met structureel 
minder werk te verbinden aan de vraag naar mensen in kansrijke toekomstbestendige krapteberoepen. 
Hiermee wordt de druk verlaagd op de sociale zekerheid ten gunste van de economie. Wat wij vragen is 
commitment: dat je enerzijds als werkgever het belang van dit project onderstreept en anderzijds een 
intentie afgeeft dat er banen zijn voor deze omgeschoolde professionals. 
 

Contact 
Dit project is een samenwerking van de partners in de Brainport regio. Brainport Development zal dit 
vanuit de tech- & IT-beroepen in de hele Brainport regio doen. De Gemeente Eindhoven zal dit in brede 
zin – dus vanuit alle krapteberoepen – in de regio Eindhoven doen. 
 
Heb je vragen en/of wil je meedoen aan het project? Neem dan contact op: 
 
Voor tech- & IT-krapteberoepen in de Brainport regio 
Brainport Development Brainport Development 
Nicole Zwetsloot Yvonne van Hest 
Project Coördinator Programma Manager Onderwijs & Arbeidsmarkt 
T. 06-29495834 T. 06-34940388 
E. n.zwetsloot@brainportdevelopment.nl E. y.vanhest@brainportdevelopment.nl  
 
Voor alle krapteberoepen in regio Eindhoven 
Gemeente Eindhoven Gemeente Eindhoven    
Manon Böse Anja Willems     
Accountmanager Zakelijke Dienstverlening Programmaleider aansluiting Onderwijs-Arbeidsmarkt 
T. 06-18998419 T. 06-51197892 
E. m.bose@eindhoven.nl E. a.willems@eindhoven.nl 
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