
   

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Arbeidsmarkt 

Uit onderzoek blijkt dat het 

aantal vacatures toeneemt in 

de techniek. Wat voor invloed 

heeft dat op de arbeidsmarkt? 

Lees het op pagina 3! 

Regio nieuws 

Er was hoogstaand bezoek aan 

de regio op donderdag 28 juni. 

Het koninklijk paar is langs 

geweest. Waar? Lees het hier! 

Lees het op pagina 3! 

Medewerker uitgelicht 

Wie werken er via Acsens? Dit 

keer Jan Harkema het woord. 

Hij is direct in dienst getreden 

bij Ambaflex…  

Lees het op pagina 2! 

Klant in het zonnetje 

Deze week Connection Systems 

in Venhuizen. Gespecialiseerd 

in het verzamelen van data over 

verkeer, evenementen en 

veiligheid.   

Lees het op pagina 2! 

VOORWOORD 

Dit is de eerste versie van de 

Acsens nieuwsbrief. Hiermee 

willen wij jullie graag  

informeren over een aantal 

zaken die spelen in onze mooie 

regio. Elke maand delen wij 

informatie over de 

arbeidsmarkt en de regio. Maar 

ook laten wij onze 

medewerkers en klanten aan 

het woord.  

Veel leesplezier  

Nieuwsbrief 

Juli 



 
  
  

 

Klant in het zonnetje  

Medewerker uitgelicht – Jan Harkema 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Na een grote reorganisatie bij mijn vorige werkgever ben ik helaas werkeloos 

geraakt na 31 dienstjaren. Mijn CV stond online en was opgemerkt door Kasia 

den Broeder van Acsens. Ze was ervan overtuigd dat ze voor mij wel een baan 

kon vinden en ik werd uitgenodigd voor een gesprek. Dit ondanks mijn leeftijd 

(51), want je hoort genoeg griezelverhalen dat mensen boven de 50 geen baan 

kunnen vinden. 

Ik ben bij Acsens buitengewoon vriendelijk ontvangen. Ik voelde me meteen 

op mijn gemak bij Kasia. Des te gemakkelijker is het dan om je verhaal te doen. 

Ze heeft me voorgesteld aan Ambaflex, een prachtig bedrijf op 9 minuten 

afstand van mijn huis. Inmiddels ben ik daar begonnen als shiftleader assembly 

en kreeg ik een verrassingsbezoekje op mijn nieuwe werkplek van Kasia. 

Samen met de HR manager van Ambaflex kwam zij een enorme bos bloemen 

kwamen brengen. Ik was even sprakeloos en dat gebeurt me niet snel. 

Zelf kom ik uit de voeding industrie maar heb altijd in een teamorganisatie 

gewerkt en heb daar dus veel ervaring opgedaan die ik hier goed kan 

gebruiken. 

Mijn contact voor, tijdens en ook na de sollicitatie met Kasia en Acsens waren 

attentvol, vriendelijk en uiterst behulpzaam. Ik ben erg gelukkig met mij 

nieuwe baan en ik ben Acsens en Kasia met haar vriendelijke glimlach heel 

dankbaar voor hun inzet om voor mij een mooie passende baan te vinden. 

Connection Systems is een innovatieve hightech organisatie, 

gespecialiseerd in het verzamelen, verwerken, rapporteren en 

presenteren van gegarandeerde hoge kwaliteit van data en beelden 

voor meerdere doeleinden op verkeer, evenementen en veiligheid. 

Connection Systems ziet een duidelijke rol voor haarzelf weggelegd om 

een waardevolle bijdrage in de beveiligings-, handhavings- en 

verkeerssector te leveren door het bieden van beelden en data 

ingewonnen uit diverse sensoren, zoals (ANPR/kenteken) camera’s, 

lasersystemen en Bluetooth/Wi-Fi systemen of een combinatie 

daarvan, welke 24/7 met kwaliteitsmanagementsystemen gemonitord 

worden. 

Inmiddels werken er bij Connection Systems 40 man en werken ze 

vanuit een schitterend nieuw pand. Door de groei die ze meemaken 

ontstaat ook de vraag naar personeel. Acsens ondersteunt ze hierbij in 

verschillende functiegroepen. 

Voor meer informatie over Connection Systems klik je hier. 

https://connectionsystems.nl/


 
  
  

 
Wil je weten wat Acsens voor jouw organisatie kan betekenen? Bel 0228-712380! 

Arbeidsmarktinformatie 

Nieuws uit de regio 

 

Koninklijk bezoek in West-Friesland!  

Donderdag 28 juni waren Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima op bezoek in onze schitterende regio. Tijdens dit 

bezoek stonden de ontwikkelingen in onze regio centraal. Belangrijk hierin waren de agro-industrie, ondernemen in 

plattelandsontwikkeling en de wereldhandel.  

In de ochtend zijn ze op het Oostereiland geweest zijn waar ze een toelichting kregen over de ontwikkelingen en uitdagingen 

in de regio. Vervolgens hebben ze kijkje genomen bij de bouwplaats voor de nieuwe Westfrisiaweg en spraken ze met de 

betrokkenen.  

In de kantine van De Zouaven werd een gesprek gevoerd met ouders, jongeren van Team Bewust Alcohol en Drugs, een 

preventieprofessional en barvrijwilligers. Net als het koninklijk paar is Acsens ook actief met de jongeren van De Zouaven 

en zijn wij de trotse shirtsponsor van een drietal teams.  

Daarnaast werd één van onze klanten, Enza Zaden, vereerd met een bezoek. Hier bezochten ze het nieuwe lab en spraken 

ze over het tekort aan personeel en de kansen die Enza Zaden biedt met hun eigen acadamy. Vervolgens spraken ze met 

bedrijven uit de vijf gemeenten hoe ze aan de wereldtop kunnen blijven.  

Met alle nationale aandacht voor dit bezoek is onze mooie regio weer onder de aandacht gebracht!   

 

Het aantal vacatures in de techniek neemt toe. Vooral in de bouw en industrie hebben bedrijven vaker te maken met moeilijk 

vervulbare vacatures. Ook de komende jaren is er nog veel behoefte aan vakmensen in de techniek.  

Op de arbeidsmarkt zien wij de krapte toenemen voor deze branche. Functie als assemblagemedewerker, lasser of 

procesoperators zijn steeds lastiger in te vullen.  De verwachting is dat de komende jaren dit zich voort zal zetten. Met name 

door de aantrekkende economie, de vergrijzing en te weinig instroom op technische opleidingen.  

De overheid en opleidingsinstellingen werken hard aan oplossingen voor dit probleem. Hierbij wordt gekeken naar 

omscholing, aangezien de technische beroepen van aard veranderen, de instroom van nieuwe studenten en de aansluiting 

van de opleidingen op de arbeidsmarkt.  

 

Bron: UWV 

 

 

https://www.uwv.nl/overuwv/Images/factsheet-technische-beroepen.pdf

