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IN DEZE NIEUWSBRIEFIN DEZE NIEUWSBRIEF
• Voorwoord Peter Smit
• Samen sterk voor stages, regionaal actieplan stages Rotterdam-Rijnmond
• Jij bent nu nodig!: Extra handen voor de zorg
• “Never waste a good crisis”
• Nieuwe energie voor de bouw succesvol
• ‘Gouwe en trouwe handen zijn altijd nodig in de haven’

VOORWOORD PETER SMITVOORWOORD PETER SMIT
Beste allemaal,Beste allemaal,

Hierbij ontvangen jullie de laatste nieuwsbrief van 2020.Hierbij ontvangen jullie de laatste nieuwsbrief van 2020.
Sinterklaas heeft nog maar net het land verlaten en de kerstboomSinterklaas heeft nog maar net het land verlaten en de kerstboom
staat al mooi opgetuigd. Eigenlijk heb ik het gevoel dat we ditstaat al mooi opgetuigd. Eigenlijk heb ik het gevoel dat we dit
bizarre jaar net lekker zijn gestart en wil ik vol gas richting hetbizarre jaar net lekker zijn gestart en wil ik vol gas richting het
nieuwe jaar. Tegelijkertijd zijn deze donkere dagen voor het eindnieuwe jaar. Tegelijkertijd zijn deze donkere dagen voor het eind
van het jaar ook een mooi moment voor bezinning.van het jaar ook een mooi moment voor bezinning.

SAMEN STERK VOOR STAGES, REGIONAALSAMEN STERK VOOR STAGES, REGIONAAL
ACTIEPLAN STAGES ROTTERDAM-RIJNMONDACTIEPLAN STAGES ROTTERDAM-RIJNMOND

Door corona dreigt er in de regio Rotterdam-Rijnmond een enormDoor corona dreigt er in de regio Rotterdam-Rijnmond een enorm
tekort aan stageplaatsen voor mbo-studenten. Vooral in detekort aan stageplaatsen voor mbo-studenten. Vooral in de
luchtvaart, de horeca, het personenvervoer, de traditionele retailluchtvaart, de horeca, het personenvervoer, de traditionele retail
en de cultuur- en evenementenbranche is het stageprobleemen de cultuur- en evenementenbranche is het stageprobleem
urgent. Veel leerbedrijven kunnen minder of geen stageplekkenurgent. Veel leerbedrijven kunnen minder of geen stageplekken
bieden door sluiting, personeelsdruk en onvoldoendebieden door sluiting, personeelsdruk en onvoldoende
begeleidingstijd.begeleidingstijd.

JIJ BENT NU NODIG!: EXTRA HANDEN VOOR DE ZORGJIJ BENT NU NODIG!: EXTRA HANDEN VOOR DE ZORG
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In deze coronacrisis wordt een groot beroep gedaan op de zorg.In deze coronacrisis wordt een groot beroep gedaan op de zorg.
Mensen – bij voorkeur met zorgdiploma – worden via Mensen – bij voorkeur met zorgdiploma – worden via Extra handenExtra handen
voor de zorgvoor de zorg opgeroepen een bijdrage te leveren. Met de tweede opgeroepen een bijdrage te leveren. Met de tweede
golf neemt de druk op de zorg opnieuw toe. Daarom heeftgolf neemt de druk op de zorg opnieuw toe. Daarom heeft
deRotterdamseZorg – partner in het LWA Zorg – in samenwerkingdeRotterdamseZorg – partner in het LWA Zorg – in samenwerking
ROAZ en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond op 11 novemberROAZ en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond op 11 november
de campagne de campagne www.jijbentnunodig.nlwww.jijbentnunodig.nl gelanceerd. gelanceerd.

“NEVER WASTE A GOOD CRISIS”“NEVER WASTE A GOOD CRISIS”
De quote ‘Never Waste a Good Crisis’ van Winston Churchill heeftDe quote ‘Never Waste a Good Crisis’ van Winston Churchill heeft
al velen geïnspireerd om in kansen en mogelijkheden te denken inal velen geïnspireerd om in kansen en mogelijkheden te denken in
zware tijden. Tijdens een crisis worden wij R-mensen extrazware tijden. Tijdens een crisis worden wij R-mensen extra
vindingrijk en zien we kansen die we anders misschien haddenvindingrijk en zien we kansen die we anders misschien hadden
gemistgemist. Zo ook bij het Leerwerkloket Rijnmond.Zo ook bij het Leerwerkloket Rijnmond.

NIEUWE ENERGIE VOOR DE BOUW SUCCESVOLNIEUWE ENERGIE VOOR DE BOUW SUCCESVOL
Ger Wolfs (Techniek College Rotterdam) helpt jongeren met eenGer Wolfs (Techniek College Rotterdam) helpt jongeren met een
afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan in de bouw en techniekafstand tot de arbeidsmarkt aan een baan in de bouw en techniek
in combinatie met een opleiding. ‘Het geeft een kick te zien dat hetin combinatie met een opleiding. ‘Het geeft een kick te zien dat het
lukt.’ Het project ‘Nieuwe energie voor de bouw’ is succesvol, metlukt.’ Het project ‘Nieuwe energie voor de bouw’ is succesvol, met
een flink hoger resultaat dan gepland.een flink hoger resultaat dan gepland.

‘GOUWE EN TROUWE HANDEN ZIJN ALTIJD NODIG IN‘GOUWE EN TROUWE HANDEN ZIJN ALTIJD NODIG IN
DE HAVEN’DE HAVEN’

Het Rotterdamse Scheepvaart en Transport College (STC) is éénHet Rotterdamse Scheepvaart en Transport College (STC) is één
van de partners van het Leerwerkakkoord Haven. Met hun mbo 1van de partners van het Leerwerkakkoord Haven. Met hun mbo 1
opleiding ‘Entree tot de haven’ leiden ze jongeren zonderopleiding ‘Entree tot de haven’ leiden ze jongeren zonder
startkwalificatie op voor een baan in de haven of de logistiek. Maarstartkwalificatie op voor een baan in de haven of de logistiek. Maar
ze kunnen natuurlijk ook doorstromen naar een vervolgopleiding.ze kunnen natuurlijk ook doorstromen naar een vervolgopleiding.
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Waarom Leerwerkakkoorden in de arbeidsmarktregio Rotterdam-Rijnmond? Waarom Leerwerkakkoorden in de arbeidsmarktregio Rotterdam-Rijnmond? 
Via het Leerwerkakkoord werken bedrijfsleven, onderwijs en overheid in de arbeidsmarktregio Rotterdam-Rijnmond samen aan een toekomstbestendige
arbeidsmarkt. Hiermee willen we in een snel veranderende arbeidsmarkt meer mensen aan de slag helpen en houden.

Voor het meeste leesplezier! Bekijkt u de nieuwsbrief het beste via Chrome
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