
James  
in 2020

 James ondersteunde 3.686 werkenden

 Naast 15 sectorale projecten kwam ook de regionale 
 samenwerking met FNV en UWV op gang 

 De Leerrekening kreeg in het nieuwe Belastingplan 
ruim baan en ging live in de retail

 Meer urgentie rond onze missie van leven lang 
 ontwikkeling en loopbaanhulp voor werkenden

 Gemiddelde waardering van een 8,4

2020 algemeen

JOUW LOOPBAANEXPERT

Lees verder op de volgende pagina



• Metaal & techniek
• Metalektro
• Mobiliteitsbranche
• Beveiliging
• Bouw & Infra
• Detailhandel
• Drogisterijen
• Flex-branche
• Schoonmaak
• Schildersbranche
• Pluimveesector
• Glastuinbouw
• Zakelijke dienstverlening
• Onderwijs
• Overheid
• NL leert door, ontwikkeladvies
• Individuele trajecten
• Nieuwe online workshops (zoals ‘Omgaan met verlies 

van je baan’ en ‘Presenteer jezelf als merk’)

James ondersteunde in totaal 
3.686 werkenden en was 
actief in deze sectoren:

Mijlpalen in 2020

Corona

Waardering

Gemiddeld

8,4

Hoe deskundig vind je jouw 
loopbaancoach?

9,0

Ik heb door de begeleiding beter 
inzicht in mezelf gekregen

9,0

Zijn de doelen bereikt die je
had met de begeleiding?

8,2

Ik ben beter in staat
beslissingen ten aanzien van 

mijn loopbaan te nemen

8,2

Ik pak mijn loopbaan 
actiever aan

8,4

Mijn zelfvertrouwen
is toegenomen

7,6

‘Zeer fijn dat iemand 
vol begrip luistert naar mijn 

verhaal en handvatten aanreikt 
en meer vertrouwen geeft. 

Super bedankt!’

‘We hebben zeer 
goede gesprekken gevoerd 

die mij hielpen oriënteren en 
duidelijk krijgen wat passend is 

in mijn lastige situatie.’

JOUW LOOPBAANEXPERT

Loopbaancentraal.nl

83.268 unieke bezoekers (ambitie was 75.000).

2.054 nieuwe deelnemers maakten een account aan.

65 minuten, zo lang bleven deelnemers gemiddeld 
op de pagina’s met voorbeeldbrieven en –cv’s.

Als gevolg van de crisis werkten we meer thuis, 
schakelden we over naar online dienstverlening, en 
hadden we minder mogelijkheden om werkenden op te 
zoeken in hun werkomgeving. 
Maar er was ook meer aandacht en urgentie voor 
onze missie -het belang van leven lang 
ontwikkelen en tijdige loopbaanstappen-, 
veel werkenden en werkzoekenden die aanklopten voor 
hulp en meer samenwerking.

Als organisatie is James in 2020 licht gegroeid en hebben 
we geïnvesteerd in onze eigen kwaliteit door vakinhoudelijke 
toerusting (arbeidsmarkt en e-coaching). Dat kwam tot uiting in 
de beoordeling van onze dienstverlening, die in 2020 gemiddeld 
uitkwam op 8,4.

Leerrekening

Live in de Retail  met 50.000 deelnemers.

Leerambassadeurs

Er zijn 32 leerambassadeurs opgeleid die 
zorgen dat hun collega’s actief aan de slag gaan met 
hun ontwikkeling.

Regionale mobiliteitsteams

In samenwerking met gemeentes, UWV en sociale 
partners gingen regionale mobiliteitsteams 
aan de slag in de arbeidsmarktregio’s Groot 
Amsterdam, Midden Utrecht, Midden Brabant en 
Rotterdam Rijnmond (andere arbeidsmarktregio’s 
volgen).

In de metropoolregio Amsterdam 
coördineerde James als partner 
en werkpakketleider van House 
of Skills het coachteam in de OBA 
Centrum en Bijlmer (James, FNV, 
UWV, gemeente Amsterdam).
En zetten we samen met partners 
het Transferpunt Zorg op om 
werkenden te helpen de overstap 
naar de Zorg te maken. Ook 
ontwikkelden we mee aan het 
Skillspaspoort.

House of Skills


