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ARBEIDSMARKTREGIO
DRECHTSTEDEN
Smart Delta Drechtsteden gaat voor banen. Banen voor nu, maar ook voor de toekomst. De regio
is één van de 35 arbeidsmarktregio’s in Nederland. Overheid, onderwijs en bedrijfsleven werken
samen aan een gezonde en duurzame arbeidsmarkt. Die markt is voortdurend in beweging. Met
verschillende projecten en programma’s brengen we vraag en aanbod dichter bij elkaar.

WERKEN EN ECONOMIE
Op zoek naar actuele
cijfers en ontwikkelingen?
DrechtstedenInZicht is hét innovatieve
arbeidsmarktplatform voor de arbeidsmarktregio Drechtsteden. Het platform geeft een
WSP Baanbrekend

Kickstart

Loket voor werkgevers die mensen met een

Loket voor werknemers en ondernemers die

uitkering of arbeidsbeperking willen inzetten.

(bijvoorbeeld door corona) op zoek zijn naar nieuw
en passend werk.

overzicht van de regionale arbeidsmarkt en de
ontwikkelingen binnen de thema’s arbeidsmarkt, onderwijs, economie en skills.

PROGRAMMA’S & PROJECTEN

Regio Deal
Smart Delta Drechtsteden en
gemeente Gorinchem hebben een

Baas over je
eigen toekomst
BAAS is het regionaal platform voor
mbo’ers en werkgevers.

Passie voor
Onderwijs
Drechtsteden
Passie voor Onderwijs zet zich in voor
het werven en behouden van leraren in
het primair onderwijs in de regio.

Regio Deal met het Rijk gesloten. Het
betekent dat de overheid meebetaalt
aan bepaalde projecten en initiatieven.
De arbeidsmarkt – ook wel Human
Capital genoemd – is een belangrijke
pijler.
Een goed voorbeeld is het project
Perspct. Perspct vergroot de kansen
van (langdurig) werkzoekenden en

Arbeidsmarkt
en energietransitie

Programma
Hoger Onderwijs

Het project Arbeidsmarkt en energie-

Het programma zet zich in om het

transitie volgt actuele ontwikkelingen en

tekort aan hoger opgeleiden in de

Een ander voorbeeld zijn de leerwerk-

begeleidt werkzoekenden naar de banen

Drechtsteden te verkleinen en het

trajecten. In korte tijd werken

van de toekomst.

innoverend vermogen van bedrijven te

kandidaten aan hun competenties,

vergroten.

skills en vaardigheden.

Dordrecht
Academy

Sterk
Techniekonderwijs

Aansluitend kunnen ze bij een

Tweejarige, praktische hbo-opleidingen:

Een tijdelijk samenwerkingsverband

van laadpalen, zonnepanelen of

Associate degrees (Ad). Na afronding

dat zich inzet voor duurzaam en

warmtepompen.

heb je een erkend hbo-diploma op zak,

hoogwaardig techniekonderwijs.

dat aansluit op de beroepen van de
toekomst.

bereidt hen voor op deelname aan de
arbeidsmarkt.

werkgever aan de slag als
assistent-monteur voor de installatie

